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không �úng h��ng d&n ho�c không ���c phép 
theo tài li�u này ��u làm m�t quy�n bo hành.
   
Tuân theo tiêu chuẩn về điện từ (EMF) 
  Koninklijke Philips Electronics N.V. sn xu�t và 
bán các sn ph'm cho ng��i tiêu dùng cu	i, nh� 
�� �i�n t� gia d�ng, v� c(n bn có kh n(ng 
phát và thu sóng �i�n t�. 
  M�t trong nh"ng Nguyên t�c Kinh doanh hàng 
�#u c�a Philips là th�c hi�n t�t c các bi�n pháp 
an toàn và s)c kh*e c#n thi�t cho sn ph'm, 
tuân th� m$i yêu c#u lu�t ��nh và phù h�p v�i 
các tiêu chu'n v� �i�n t� (EMF) áp d�ng t
i th�i 
�i�m sn xu�t sn ph'm.
  Philips cam k�t phát tri�n, sn xu�t và ti�p th� 
các sn ph'm không gây h
i cho s)c kh*e. 
Philips xác nh�n r:ng n�u các sn ph'm c�a 
mình ���c x� lý �úng theo cách s� d�ng ���c 
��a ra, thì s; an toàn trong s� d�ng theo các 
ch)ng minh khoa h$c hi�n nay. 
  Philips �óng vai trò tích c�c trong vi�c so
n 
tho các tiêu chu'n qu	c t� v� �i�n t� (EMF) 
và an toàn, �i�u này cho phép Philips tiên li�u 
tr��c s� phát tri�n c�a các tiêu chu'n �� s�m 
��a vào các sn ph'm c�a mình.
   
Bản quyền 
  T�t c các th��ng hi�u �ã �(ng ký và ch�a �(ng 
ký là tài sn 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. 

   
  Logo VESA Mounting Compliant và VESA, FDMI 
là th��ng hi�u c�a Video Electronics Standards 
Association.
  Các thành ph#n c�a ph#n m�m này là bn 
quy�n c�a © The FreeType Project (www.
freetype.org).

         1 Thông báo
  2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. �ã 
�(ng ký bn 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 sn c�a 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ho�c c�a ch� 
s% h"u t��ng )ng. Philips ���c quy�n thay ��i 
sn ph'm vào b�t k< th�i �i�m nào mà không 
có ngh)a v� phi �i�u ch�nh các sn ph'm �ã 
cung c�p t��ng )ng tr��c �ó.
  N�i 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 sn 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 phi ki�m tra tính kh d�ng và hi�u 
l�c c�a nó. Philips �m bo tài li�u này không vi 
ph
m b�t k< bn quy�n sáng ch� nào c�a Hoa 
K<. Không có s� bo 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 n�i dung c�a tài li�u này c>ng 
nh� các v�n �� phát sinh t� n�i 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 năng 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 phi là l�i k= thu�t.
   
Bảo hành  
  Ng��i dùng không ���c t� s�a ch"a b�t k< b� 
ph�n nào. Không m% ho�c tháo n�p �� ti�p c�n 
ph#n bên trong sn ph'm. Ch� các Trung tâm 
D�ch v� Philips và các c�a hàng s�a ch"a chính 
th)c m�i ���c phép s�a ch"a sn ph'm. Không 
tuân th� các �i�u ki�n trên s; b� m�t các quy�n 
bo hành �ã ���c công b	 ho�c m�c nhiên. 
  M$i thao tác c� th� ���c ch� ��nh c�m trong 
tài li�u này, m$i �i�u ch�nh, ho�c cách l�p ráp 
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      R�i ro t�n th��ng cho ng��i ho�c h� 
h*ng TV!

    C#n phi có hai ng��i khi nh�c và 
khiêng TV n�ng h�n 55 lb (25kg).
    Khi l�p TV b:ng chân ��, ch� s� d�ng 
chân �� ���c cung c�p kèm theo. 
B�t ch�t chân �� vào TV. ��t TV lên 
m�t b� m�t phJng 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 sn 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 
tr! em:

    Không ��t TV lên b� m�t có ph� 
kh(n ho�c các ch�t li�u khác có th� 
kéo tu�t ra ngoài.
    Bo �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 �Y 
phù h�p.
    C(n d�n tr! 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 tivi trong 
không gian kín. Luôn ch�a không gian t	i 
thi�u 4 inch (10 cm) quanh tivi �� thông 
gió. Bo �m rèm và các v�t d�ng khác 
không che ph� các khe thông gió c�a tivi.
    R�i ro gây h� h*ng TV! Tr��c khi n	i TV 
v�i � c�m �i�n, bo �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 trọng
   �$c và hi�u rõ t�t c các h��ng d&n tr��c khi 
s� d�ng TV c�a b
n. M$i h� h*ng do không 
tuân th� các h��ng d&n s; không ���c bo 
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 chy 
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.

•
•

•

•

•

•
•

•
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       Tái chế

    
  Sn ph'm c�a b
n ���c thi�t k� và sn xu�t 
b:ng 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 b
n nhìn th�y bi�u t��ng thùng rác có 
vòng tròn d�u th�p chéo �ính kèm theo sn 
ph'm, có ngh)a là sn ph'm ���c ki�m soát 
theo Ch� th� Châu Âu 2002/96/EC:

   
  Không ���c thi b* sn ph'm chung v�i rác 
thi sinh ho
t. Hãy tìm hi�u các quy ��nh c�a 
��a ph��ng v� vi�c thu gom riêng các sn 
ph'm �i�n và �i�n t�. Vi�c thi b* sn ph'm 
c> �úng cách s; giúp phòng tránh các h�u qu 
x�u có th� xy 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.
    �� dZ dàng ng�t cáp �i�n TV kh*i � c�m 
�i�n, bo �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.
    N�u v�n chuy�n tivi trong �i�u ki�n nhi�t 
�� d��i 5°C, hãy tháo tivi ra kh*i bao 
gói và ch� cho ��n khi nhi�t �� tivi b:ng 
nhi�t �� trong phòng m�i c�m �i�n vào 
tivi.

       Chăm sóc màn hình
    Tránh �� hình nh t)nh càng nhi�u càng 
t	t. Hình nh t)nh là các hình nh ���c 
gi" nguyên trên màn hình trong th�i gian 
dài. Ví d�: các menu trên màn hình, các 
s$c �en và các màn hình th�i gian. N�u 
phi s� d�ng hình nh t)nh, hãy gim �� 
t��ng phn và �� sáng �� tránh làm h*ng 
màn hình.
    Rút phích c�m �i�n c�a TV tr��c khi lau 
chùi.
    Lau chùi TV và khung b:ng kh(n m�m và 
'm. Không s� d�ng các ch�t nh� c�n, hóa 
ch�t ho�c ch�t t'y r�a gia d�ng cho TV.
    R�i ro gây h� h*ng màn hình c�a TV! 
Không ch
m, �n, chà ho�c gõ vào màn 
hình b:ng b�t k< v�t gì.
    �� tránh bi�n d
ng ho�c phai màu, hãy 
lau khô n��c �$ng càng nhanh càng t	t.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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       Bộ điều khiển từ xa
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    a    ( Bật Chế độ chờ )
    Chuy�n TV sang ch� �� ch� n�u TV 
���c b�t.
    B�t TV n�u TV % ch� �� ch�.

•

•

       3 Sản phẩm của 
bạn

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

    Các nút điều khiển và chỉ báo 
bên cạnh

   
    a     POWER : Bật hoặc tắt sản phẩm. Sản 

phẩm không được tắt nguồn hoàn toàn 
trừ khi được tháo phích cắm.

    b  P/CH +/- : Chuyển sang kênh kế tiếp hoặc 
trước đó.

    c     SOURCE : Chọn thiết bị được kết 
nối.

    d  VOLUME +/- : Tăng hoặc giảm âm lượng.

3

4

2

1

3

4

2

1
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    r  CH +/-  ( Kênh +/- )
  Chuy�n sang kênh k� ti�p ho�c tr��c �ó.

    s     FORMAT 
  Ch$n ��nh d
ng hình nh.

    t  0-9  ( Các nút số )
  Ch$n kênh ho�c cài ��t.

    u     PICTURE  ( Hình ảnh thông minh )
  M% menu hình nh thông minh .

    v     SOUND  ( Âm thanh Thông minh )
  M% menu âm thanh thông minh .

    w     +/-  ( Âm lượng +/- )
  T(ng ho�c gim âm l��ng.

    x     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.

    y     BROWSE  
  Hi�n th� bng dò kênh.

    z  SCENEA  ( Hình nền )
  Hi�n th� hình n�n trên màn hình TV.

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

    |  TV 
  Chuy�n v� ngu�n (ng-ten t� ch� �� 
EasyLink.

    }     INCR. SURR 
    B�t Âm thanh vòm Tuy�t ho cho các 
ngu�n âm thanh n�i. B�t ch� �� không gian 
cho các ngu�n mono.

      b     TELETEXT 
  B�t ho�c t�t teletext.

    c     SOURCE 
  Ch$n thi�t b� ���c k�t n	i.

    d  Các nút màu 
  Ch$n tác v� ho�c tùy ch$n.

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

    f  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".

    g    ( Gia đình )
  B�t ho�c t�t menu gia �ình.

    h     OPTIONS 
  Truy c�p tùy ch$n có liên quan ��n ho
t 
��ng ho�c ch$n l�a hi�n t
i.

    i  OK 
  Xác nh�n m�t m�c nh�p ho�c m�t l�a 
ch$n.Hi�n th� bng dò kênh.

    j        ( Các nút điều hướng )
  �i�u h��ng qua các menu.

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

    l    ( Lùi về sau )
  Tìm ki�m lùi v� sau.

    m    ( Tiến về trước )
  Tìm ki�m ti�n v� tr��c.

    n    ( Phát/Tạm dừng )
  B�t �#u, t
m d�ng ho�c ti�p t�c phát �)a.

    o    ( Ghi âm )
  B�t �#u ho�c ng�ng ghi video.

    p    ( Ngừng )
  Ng�ng phát �)a.

    q    ( Tắt tiếng )
  T�t ti�ng ho�c m% l
i ti�ng.
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      Chuyển kênh

    
     

      Nh�n     BACK   A/CH  trên b� �i�u khi�n 
t� xa �� tr% v� kênh �ã xem tr��c �ó.
        Nh�n nút  CH +/-  trên b� �i�u khi�n t� 
xa ho�c  P/CH +/-  bên hông TV.
    Nh�n  OK  �� s� d�ng bng dò kênh.
    Nh�p s	 kênh s� d�ng b:ng nút  Các nút 
số .

 Luru ý

 Khi s� d�ng danh sách kênh �a thích, b
n ch� 
có th� ch$n các kênh t�  danh sách   (xem ‘Ch$n 
danh sách �a thích’ trên trang   12  ) .

•

•

•

•
•

      4 Sử dụng sản 
phẩm của bạn

  Ph#n này giúp b
n th�c hi�n các thao tác c� bn.

    Bật/tắt TV hoặc chuyển sang 
chế độ chờ

    
      
     Để bật 

    N�u �èn báo ch� �� ch� t�t, hãy nh�n 
nút     POWER  bên hông TV.
    N�u �èn báo ch� �� ch� màu �*, nh�n 
nút    ( Bật Chế độ chờ ) trên b� �i�u 
khi�n t� xa.

     Để chuyển sang chế độ chờ 
    Nh�n nút    ( Bật Chế độ chờ ) trên b� 
�i�u khi�n t� xa.

    �èn báo ch� �� ch� chuy�n sang màu �*.
       Để tắt 

    Nh�n nút     POWER  bên hông TV.
    �èn báo ch� �� ch� t�t.

 Meo

 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 t�c b� tiêu 
hao. N�u không s� d�ng trong th�i gian dài, 
hãy rút cáp �i�n c�a TV ra kh*i � c�m.

•

  

•

•

•

»

•
»

VI



8

        Điều chỉnh âm lượng TV

    
      
     Để tăng hoặc giảm âm lượng 

    Nh�n     +/- .
    Nh�n  VOLUME +/-  bên hông TV.

     Để tắt hoặc bật âm thanh 
    Nh�n    �� t�t âm thanh.
    Nh�n l
i    �� m% l
i âm thanh.

•
•

•
•

      Xem các thiết bị đã kết nối

 Luru ý

 �� dZ dàng truy c�p, thêm thi�t b� m�i vào 
menu chính tr��c khi ch$n. 

•

    Sử dụng nút source (nguồn tín hiệu)

   
    1 Nh�n     SOURCE .

    Danh sách ngu�n xu�t hi�n.

      2 Nh�n    ho�c    �� ch$n thi�t b� k�t n	i.
    3 Nh�n nút  OK  �� xem thi�t b� �ã k�t n	i.

       Sử dụng menu chính

    
 Luru ý

 B
n có th� thêm thi�t b� m�i vào menu chính 
�� dZ dàng  truy c�p .

•

    1 Nh�n    ( Gia đình ).
    Menu chính xu�t hi�n.

      2 Nh�n        �� ch$n thi�t b�.
    3 Nh�n  OK  �� xem thi�t b� k�t n	i trên TV 

c�a b
n.

»

»

VI
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      3 Nh�n  OK  �� xác nh�n l�a ch$n c�a b
n.
    4 Nh�n    ( Gia đình ) �� thoát.

       Xóa thiết bị khỏi 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    ( Gia đình ).

    Menu chính xu�t hi�n.

   
      2 Nh�n     OPTIONS .

    Menu  [Xóa  xu�t hi�n.

      3 Nh�n        �� ch$n bi�u t��ng.
    4 Nh�n  OK  �� xóa bi�u t��ng.

    Bi�u t��ng �ã ch$n s; b� xóa kh*i 
menu chính.

          Thay đổi cài đặt hình ảnh 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.

    Sử dụng hỗ trợ cài đặt
  S� d�ng h� tr� cài ��t �� ���c h��ng d&n cài 
��t hình nh và âm thanh t	t nh�t.
    1 Nh�n    ( Gia đình ).

    Menu chính xu�t hi�n.

»

»

»

»

Xem TV Thiết lậpThêm thiết bị mớiXXXXXXXXXemXem TTVXem TV Thiết lậpThêm thiết bị mớiXXXXXXXXXemXem TTV

         5 Sử dụng sản 
phẩm của bạn 
nhiều hơn nữa

    Truy cập 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.

    Truy cập menu chính
  Menu chính cho phép b
n dZ dàng truy c�p 
vào các thi�t b� k�t n	i, cài ��t hình và ti�ng, 
c>ng nh� các tính n(ng h"u ích khác.

    
    1 Nh�n    ( Gia đình ).

    Menu chính xu�t hi�n.

   
      2 Nh�n        �� ch$n tùy ch$n.

     [Xem TV] Chuy�n sang ch� �� TV.
     [Thiết lập] Truy c�p menu �� �i�u 
ch�nh hình, ti�ng và các cài ��t khác 
c�a TV.
     [Thêm thiết bị mới] Thêm thi�t b� 
m�i vào menu chính �� dZ dàng truy 
c�p.

»

•
•

•

Xem TV Thiết lậpThêm thiết bị mớiXXXXXXXXXemXem TTVXem TV Thiết lậpThêm thiết bị mớiXXXXXXXXXemXem TTV
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     [Độ tương phản] �i�u ch�nh m�t �� 
vùng sáng, gi" các vùng t	i không 
thay ��i.
     [Độ  sá ng] �i�u ch�nh c��ng �� và 
chi ti�t c�a các vùng t	i.
     [Mà u sắ c] �i�u ch�nh �� bão hòa 
màu.
     [Sắc thái] ��n bù các bi�n th� màu 
trong các bn truy�n NTSC ���c 
mã hóa.
     [Sắc nét] �i�u ch�nh m)c �� s�c nét 
trong chi ti�t hình nh.
     [Giảm nhiễu] L$c và gim t
p nhiZu 
hình.
     [Nhiệt độ màu] ��a vào thêm tông 
màu cam ( [Ấm] ) ho�c tông màu 
xanh ( [Lạnh] ) cho hình nh.
     [Pixel Precise HD] Tinh ch�nh t�ng 
pixel cho phù h�p v�i các pixel xung 
quanh. �i�u này s; cho hình nh 
sáng, rõ nét.
     [HD Natural Motion] Gim rung 
hình tr��ng và dòng �� hi�n th� 
chuy�n ��ng m��t. B
n có th� b�t 
ho�c t�t HDNM.
     [100Hz LCD] ��t t	c �� h�i ph�c 
TV sang t	i �a 100Hz �� cung c�p 
�� s�c nét chuy�n ��ng cao h�n, 
m)c �en t	t h�n, �� t��ng phn cao 
mà không rung hình, hình t)nh và góc 
xem r�ng h�n.
     [Độ sắc nét cao] Cho �� s�c nét cao, 
nh�t là trên các dòng và ���ng vi�n 
trong hình.
     [Độ t.phản động] T� ��ng ci ti�n �� 
t��ng phn trong hình.
     [Á.sáng ngược động] �i�u ch�nh �� 
sáng c�a �èn n�n TV cho phù h�p 
v�i �i�u ki�n ánh sáng.
     [gi. MPEG artifact] T�a xén giao tác 
trên hình k= thu�t s	. B
n có th� b�t 
ho�c t�t tính n(ng này.
     [Nâng cao màu sắc] T
o màu s�c sY 
h�n và ci thi�n �� phân gii chi ti�t 
trong các màu sáng. B
n có th� b�t 
ho�c t�t tính n(ng này.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

      2 Nh�n        �� ch$n  [Thiết lập]  >  [Hì nh 
ả nh]  >  [Trợ giúp cài đặt]  >  [Bắt đầu] .

    3 Nh�n  OK .
    Menu  [Trợ giúp cài đặt]  xu�t hi�n. 
Th�c hi�n theo h��ng d&n trên màn 
hình �� ch$n cài ��t hình nh và âm 
thanh �a thích c�a b
n.

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

    Menu  [H.ả 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 
cá nhân ���c tùy ch�nh.
     [Sống động] T	i �a hóa cài ��t hình 
nh.
     [Chuẩn] �i�u ch�nh cài ��t hình nh 
phù h�p nh�t v�i môi tr��ng và các 
lo
i video.
     [Phim ảnh] Áp d�ng cài ��t hình nh 
phù h�p �� xem phim.
     [Trò chơi] Áp d�ng cài ��t hình nh 
���c t	i �a hóa �� di chuy�n nhanh 
trong trò ch�i.
     [T.kiệm năng lượng] Áp d�ng cài ��t 
hình nh n(ng l��ng th�p.

         Điều chỉnh cài đặt hình ảnh theo cách 
thủ công
    1 Nh�n    ( Gia đình ).
    2 Nh�n        �� ch$n  [Thiết lập]  >  [Hì nh 

ả nh] .
    Menu  [Picture]  xu�t hi�n.

      3 Nh�n        �� ch$n t� cài ��t sau và 
�i�u ch�nh:

     [H.ả nh thông minh] Truy c�p cài ��t 
hình nh thông minh ���c xác ��nh 
tr��c.

»

»

•

•

•

•

•

•

»

•
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    [Định dạng tự 
động] (Không dành cho 
ch� �� PC.) T� ��ng 
phóng to hình nh cho v�a 
v�i màn hình. Ph� �� v&n 
hi�n th�.

    [Thu phóng cực 
đại] (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 phụ đề]  
(Không dành cho ch� �� 
HD và PC.) 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.ảnh m.rộng 14:9] (Không 
dành cho ch� �� HD và 
PC.) Co dãn ��nh d
ng 4:3 
thành 14:9.

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

    [Độ rộng màn hình] Kéo 
��nh d
ng 4:3 c� �i�n 
thành 16:9.

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

     [Chế độ PC] �i�u ch�nh thi�t l�p 
hình khi máy PC ���c k�t n	i v�i TV.
     [Bộ c.biến á.sáng] N(ng ��ng �i�u 
ch�nh cài ��t hình nh cho phù h�p 
v�i �i�u ki�n ánh sáng.
     [Định dạng hình ảnh] Thay ��i ��nh 
d
ng hình.
     [D.ch th. ch.ngang] �i�u ch�nh hình 
n:m ngang cho PC-VGA ho�c �#u 
vào HD.
     [D.ch theo ch.dọc] �i�u ch�nh hình 
thJng �)ng cho PC-VGA ho�c �#u 
vào HD.

         Thay đổi định dạng hình ảnh

    
    1 Nh�n     FORMAT .

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

      2 Nh�n      �� ch$n ��nh d
ng hình nh.
    Xem tr��c ��nh d
ng hình nh �ã 
ch$n.

       Tóm lược định dạng hình
  Cài ��t hình nh sau có th� ���c c�u hình.

 Luru ý

 Tùy thu�c vào ��nh d
ng c�a ngu�n hình, m�t 
s	 cài ��t hình nh không có s^n.

•

•

•

•

•

•

»

»

VI



12

     [Âm lượng tai nghe] �i�u ch�nh âm 
l��ng tai nghe.
     [Âm lượ ng tự động] T� ��ng gim 
thay ��i âm thanh ��t ng�t, ví d�: khi 
chuy�n kênh. Khi ���c b�t, �i�u này 
s; giúp gi" âm l��ng �n ��nh.
     [Âm lượng Delta] S�a s� khác bi�t âm 
l��ng gi"a các kênh TV và thi�t b� k�t 
n	i (chuy�n sang thi�t b� k�t n	i khi 
�i�u ch�nh  [Âm lượng Delta] ).

          Tạo và sử dụng danh sách 
kênh ưa thích
  B
n có th� t
o danh sách kênh TV và kênh 
radio �a thích �� có th� dZ dàng tìm các kênh 
này.

 Meo

 B
n có th� t
o và l�u ��n 4 danh sách �a thích 
trên TV.

•

     Chọn danh sách ưa thích

    
    1 Khi xem TV, nh�n  OK .

    Khung l��i kênh s; xu�t hi�n.

      2 Nh�n  OK .
    Menu tùy ch$n s; xu�t hi�n.

      3 Nh�n      �� ch$n  [Xem kênh ưa thích] .
    Danh sách �a thích s; xu�t hi�n.

      4 Nh�n      �� ch$n danh sách �a thích 
ho�c  [Tất cả] .

    5 Nh�n  OK . 
    N�u b
n �ã ch$n danh sách �a thích, 
ch� nh"ng kênh trong danh sách m�i 
xu�t hi�n trong khung l��i kênh; n�u 
b
n �ã ch$n  [Tất cả] , t�t c kênh �ã cài 
��t s; xu�t hi�n trong khung l��i kênh.

      6 Nh�n    �� thoát kh*i menu tùy ch$n.

•

•

•

»

»

»

»

     Sử dụng 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     SMART SOUND .

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

      2 Nh�n      �� ch$n cài ��t âm thanh thông minh:
     [Chuẩn] �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 tức] Áp d�ng cài ��t âm thanh 
phù h�p v�i âm thanh ti�ng nói, ví d� 
nh� tin t)c.
     [Phim ảnh] Áp d�ng cài ��t âm thanh 
phù h�p v�i phim nh.
     [Cá nhân] Áp d�ng cài ��t �ã ���c 
tùy ch�nh trong menu âm thanh.

         Điều chỉnh cài đặt âm thanh
    1 Nh�n    ( Gia đình ).
    2 Nh�n        �� ch$n  [Thiết lập]  >  [Âm thanh] .

    Menu  [Âm thanh]  xu�t hi�n.

      3 Nh�n        �� ch$n và �i�u ch�nh:
     [Â.thanh th.minh] Truy c�p cài ��t âm 
thanh thông minh ���c xác ��nh tr��c.
     [Bass] �i�u ch�nh m)c �� tr#m.
     [Treble] �i�u ch�nh m)c �� cao.
     [Âm lượ ng] �i�u ch�nh âm l��ng.
     [Cân bằng] �i�u ch�nh �� cân b:ng 
c�a loa trái và phi cho phù h�p nh�t 
v�i v� trí nghe c�a b
n.
     [Kép I-II] Ch$n trong s	 các ngôn ng" 
audio n�u âm thanh kép ���c truy�n.
     [Loa TV] B�t ho�c t�t loa TV, ho�c 
âm thanh phát ra thi�t b� t��ng thích 
EasyLink.  [EasyLink]  phi ���c kích 
ho
t trong menu  [Sở  thí ch]  �� ��t 
menu  [Loa TV]  sang ch� �� có s^n.
     [Âm thanh vòm] B�t âm thanh không 
gian.

»

•

•

•

•

»

•

•
•
•
•

•

•

•
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          Sử dụng bộ hẹn giờ
  B
n có th� ��t b� h�n gi� �� b�t TV ho�c chuy�n 
sang ch� �� ch� vào th�i gian �ã ch� ��nh.

    Đặt thời gian
    1 Nh�n    ( Gia đình ).
    2 Ch$n  [Thiết lập]  >  [Tính năng]  >  [Đồ ng 

hồ ] .
    3 Nh�n  OK .
    4 Nh�n        �� ��t th�i gian.
    5 Ch$n  [Xong] .
    6 Nh�n  OK .

       Tự động chuyển TV sang chế độ chờ 
(Bộ hẹn giờ ngủ)
  B� h�n gi� ng� s; chuy�n TV sang ch� �� ch� 
sau khong th�i gian �ã xác ��nh tr��c.

 Meo

 B
n luôn 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    ( Gia đình ).
    Menu chính xu�t hi�n.

      2 Nh�n        �� ch$n  [Thiết lập]  >  [Tính 
năng]  >  [Bộ hẹn giờ ngủ] .

    Menu  [Bộ hẹn giờ ngủ]  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� h�n gi� ng� s; t�t.

      4 Nh�n  OK .
    TV s; chuy�n sang ch� �� ch� sau 
khong th�i gian �ã xác ��nh tr��c.

         Tự động bật TV (bật bộ hẹn giờ)
  B
n có th� chuy�n TV sang kênh �ã ch� ��nh 
vào th�i gian �ã xác ��nh t� ch� �� ch�.
    1 Nh�n    ( Gia đình ).

»

»

»

»

       Thêm kênh vào danh sách ưa thích

 Meo

 Xem t�t c kênh tr��c khi thêm kênh vào 
danh sách �a thích.

•

    1 Khi xem TV, chuy�n sang kênh b
n mu	n 
thêm vào  danh sách   (xem ‘Chuy�n kênh’ 
trên trang   7  )  �a thích.

    2 Nh�n   .
    Menu tùy ch$n kênh s; xu�t hi�n.

      3 Nh�n      �� ch$n  [Đánh dấu ưa thích] .
    4 Nh�n  OK .
    5 Ch$n danh sách �a thích �� thêm kênh 

vào.
    6 Nh�n  OK .

    Kênh s; ���c thêm vào danh sách �a thích.

      7 Nh�n     BACK   A/CH  �� thoát kh*i 
menu tùy ch$n kênh. 

    Khung l��i kênh s; xu�t hi�n.

         Xóa kênh khỏi danh sách ưa thích

 Luru ý

 Ch$n danh sách �a thích �� ch�nh s�a tr��c 
khi xóa  kênh .

•

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

      2 Nh�n        �� ch$n kênh.
    3 Nh�n     OPTIONS .

    Menu tùy ch$n kênh s; xu�t hi�n.

      4 Nh�n      �� ch$n  [Unmark as favourite] .
    5 Nh�n  OK .

    Kênh s; b� xóa kh*i danh sách �a thích.

      6 Nh�n     BACK   A/CH  �� thoát kh*i 
menu tùy ch$n kênh. 

    Khung l��i kênh ���c c�p nh�t s; xu�t 
hi�n, hi�n th� các kênh hi�n t
i trong 
danh sách �a thích.

»

»

»

»

»

»

»
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    5 Nh�n  OK .
    T�t c kênh và thi�t b� k�t n	i s; b� 
khóa ho�c ���c m% khóa.

         Khóa hoặc mở khóa một hoặc nhiều 
kênh
    1 Khi xem TV, nh�n  OK .

    Khung l��i kênh s; xu�t hi�n. Kênh 
�ang ho
t ��ng s; ���c tô sáng.

      2 Nh�n     OPTIONS .
    3 Nh�n      �� ch$n  [Khóa/Mở khóa kênh] .
    4 Nh�p mã PIN c�a b
n vào.

    Kênh hi�n th� bi�u t��ng khóa.

          Sử dụng đồng hồ TV
  B
n có th� hi�n th� ��ng h� trên màn hình TV. 
��ng h� s; hi�n th� th�i gian hi�n t
i b:ng cách 
s� d�ng d" li�u th�i gian nh�n ���c t� nhà �i�u 
hành d�ch v� TV.

    Hiển thị đồng hồ TV
    1 Khi xem TV, nh�n     OPTIONS .

    Menu tùy ch$n TV s; xu�t hi�n.

      2 Ch$n  [Đồ ng hồ ] .
    3 Nh�n  OK .

    ��ng h� s; ���c hi�n th�.

 Luru ý

 ��ng h� s; t� ��ng b� vô hi�u sau 10 phút. �� vô hi�u 
��ng h� tr��c th�i gian �ó, hãy l�p l
i quy trình này.

•

»

»

»

»

»

    2 Ch$n  [Thiết lập]  >  [Tính năng]  >  [Bật 
bộ hẹn giờ]  >  [Kích hoạt] .

    3 Nh�n  OK .
    4 Nh�n        �� ��t t#n s	, th�i gian và 

kênh.

 Meo

 �� t�t  [Bật bộ hẹn giờ] , ch$n  [TẮT]  trong 
menu  [Bật bộ hẹn giờ] .

•

   Đặt hoặc thay đổi mã PIN
    1 Nh�n    ( Gia đình ).
    2 Nh�n        �� ch$n  [Thiết lập]  >  [Tính 

năng]  >  [Thay đổi mã] .
    Menu  [Thay đổi mã]  xu�t hi�n.

      3 Nh�p mã PIN 4 s	 b:ng cách s� d�ng 
 Các nút số .

    N�u b
n có PIN, hãy nh�p PIN hi�n 
t
i c�a b
n vào.
    N�u b
n không có PIN ho�c n�u b
n 
�ã quên mã PIN, hãy nh�p ‘0711’.

      4 Nh�p l
i mã PIN �� xác nh�n.

        Sử dụng khóa phân loại và 
kiểm soát trẻ em
  B
n có th� ng(n tr! em xem các ch��ng trình 
nh�t ��nh ho�c các kênh nh�t ��nh b:ng cách 
khóa �i�u khi�n TV và s� d�ng các phân lo
i. 

    Khóa hoặc mở khóa tất cả kênh và 
thiết bị được kết nối
    1 Nh�n    ( Gia đình ).
    2 Nh�n        �� ch$n  [Thiết lập]  >  [Tính 

năng]  >  [Khó a TV] .
    Thông báo s; xu�t hi�n nh�c nh% b
n 
nh�p mã PIN.

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

      4 Nh�n      �� ch$n  [Khó a]  ho�c  [Mở khóa] .

»

•

•

»

»
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     Ngắt kết nối thiết bị lưu trữ 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   A/CH  �� thoát kh*i 
menu  [USB] .

    2 Ch� n(m giây tr��c khi ng�t k�t n	i thi�t 
b� l�u tr" USB.

       Xem hình ảnh
    1 Trong trình duy�t n�i dung USB, nh�n    

�� nh�p th� m�c  [Hì nh ả nh] .
    2 Nh�n        �� ch$n hình.
    3 Nh�n  OK  �� xem hình nh % ch� �� toàn 

màn hình.

 Meo

 Khi % ch� �� toàn màn hình, nh�n    �� 
chuy�n gi"a các hình nh. 

•

     Xem bản chiếu hình ảnh
    1 Khi hình nh toàn màn hình hi�n th�, nh�n 

   ho�c  OK .
    Bn chi�u s; b�t �#u t� hình �ã ch$n.

      2 Nh�n:
       �� t
m d�ng bn chi�u.
       ho�c    �� tr% l
i ho�c chuy�n 
��n hình k� ti�p.
        BACK   A/CH  ho�c    �� ng�ng 
bn chi�u và tr% v� trình duy�t n�i 
dung USB. 

         Thay đổi thiết lập bản chiếu
    1 Khi xem bn chi�u, nh�n     OPTIONS .

    Menu tùy ch$n bn chi�u s; xu�t hi�n.

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

     [B.đầu/Ng.t.d b.ch] B�t �#u ho�c 
ng�ng bn chi�u.

»

•
•

•

»

•

      Xem hình, nghe nhạc và xem 
video từ thiết bị lưu trữ USB

 Caution

 Philips không ch�u trách nhi�m n�u thi�t b� l�u 
tr" USB không ���c h� tr� c>ng nh� không 
ch�u trách nhi�m v� s� h� h*ng ho�c m�t d" 
li�u trong thi�t b�.

•

  TV c�a b
n phù h�p v�i b� k�t n	i USB s; cho 
phép b
n xem hình, nghe nh
c ho�c xem phim 
���c l�u trên thi�t b� l�u tr" USB.

  Định dạng tập tin được hỗ trợ
 Hình nh  JPEG (ch� dành cho non-progressive)
 Âm nh
c  MP3
 Video H.264,  MPEG4

 Luru ý

 Ch� thi�t b� l�u tr" USB FAT ho�c ��nh d
ng 
DOS ���c h� tr�. Tên t�p tin không ���c 
v��t quá 128 ký t�.

•

    Kết nối thiết bị lưu trữ USB và nhận 
trình duyệt nội dung
    1 B�t TV.
    2 K�t n	i thi�t b� USB vào c�ng USB bên 

hông  TV .
    3 Nh�n    ( Gia đình ).

    Menu chính xu�t hi�n.

      4 Nh�n        �� ch$n  [Duyệt tìm USB] .
    5 Nh�n  OK  �� xác nh�n.

    Trình duy�t n�i dung USB s; xu�t hi�n.

 Luru ý

 N�u b
n k�t n	i nhi�u thi�t b� l�u tr" USB 
qua máy ch� USB, m�t thông báo s; xu�t hi�n 
nh�c b
n ch$n thi�t b�. Nh�n      �� ch$n thi�t 
b�, sau �ó nh�n  OK  �� xác nh�n.

•

 Meo

 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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        Sử dụng Scenea để hiển thị 
hình làm hình nền TV
  B
n có th� s� d�ng tính n(ng Scenea hi�n th� 
hình t)nh làm hình n�n trên TV. Tính n(ng này 
ch� dành cho ch� �� màn hình ch�.

    Kích hoạt Scenea

   
   Hình nền 1 hình 
  Nh�n  SCENEA  trên b� �i�u khi�n t� xa.

    Hình m�c ��nh ho�c ���c ti tr��c s; 
hi�n th�.

 Luru ý

 �� t�t hình n�n, nh�n b�t k< nút nào trên b� 
�i�u khi�n t� xa, ngo
i tr� nút   ,     SOUND  
và     PICTURE .
  Hình n�n c>ng s; b� t�t khi b
n k�t n	i thi�t b� 
l�u tr" USB v�i TV ho�c b�t �#u thi�t b� t��ng 
thích EasyLink qua ch)c n(ng phát m�t ch
m.

•

•

   Bản chiếu hình nền 
  Bo �m hình n�n ch�a ���c kích ho
t.
    1 K�t n	i thi�t b� l�u tr" USB v�i TV.
    2 Nh�n  SCENEA .

    T�t c hình trong thi�t b� l�u tr" USB 
s; ���c hi�n th�.

 Luru ý

 Hình n�n hi�n th� th�i l��ng ���c xác ��nh b%i 
 cài ��t   (xem ‘T� ��ng chuy�n TV sang ch� �� 
ch� (B� h�n gi� ng�)’ trên trang   13  )  b� h�n 
gi� ng� �ã xác ��nh tr��c. Khi b� h�n gi� ng� 
t�t, hình n�n s; ���c hi�n th� t	i �a 120 phút.

•

     Tải hình nền lên từ thiết bị USB
  Tr��c khi th�c hi�n quy trình này, phi bo 
�m có s^n thi�t b� USB ch)a hình b
n ��nh s� 
d�ng làm hình n�n.
    1 K�t n	i thi�t b� l�u tr" USB v�i TV.

»

»

     [Ch.tiếp trình diễn bản chiếu] Hi�n 
th� danh sách các ki�u giao tác.
     [T.s t.diễn b.ch] ��t s	 l��ng th�i 
gian hình nh s; ���c hi�n th�.
     [Xoay hình ảnh] Xoay hình.
     [Xem thông tin] Hi�n th� tên, ngày 
tháng, kích th��c hình và hình ti�p 
theo trong bn chi�u.

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

       Nghe nhạc
    1 K�t n	i thi�t b� USB vào c�ng USB bên 

hông TV.
    2 Nh�n    �� truy c�p menu.
    3 Ch$n  [Âm nhạc]  và sau �ó nh�n    �� 

truy c�p th� m�c  [Âm nhạc] .
    4 Nh�n    ho�c    �� ch$n bài hát ho�c 

album nh
c.
    5 Nh�n  OK  �� phát bài hát ho�c album �ã 

ch$n.
     Cài đặt nhạc 

     [Xem thông tin] Hi�n th� tên t�p tin.
     [Lặp lại] L�p l
i bài hát ho�c album.
     [ShufY e] Phát bài hát theo th) t� ng&u 
nhiên.

               Xem video từ thiết bị USB
    1 Trong trình duy�t n�i dung USB, nh�n    

�� truy c�p vào th� m�c  [Video] .
    2 Nh�n          �� ch$n video.
    3 Nh�n  OK  �� xem video.

•

•

•
•

•
•
•
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     Bước 2 Tải xuống phần mềm mới 
nhất
    1 K�t n	i thi�t b� l�u tr" USB v�i máy vi 

tính b:ng k�t n	i internet.
    2 ��nh v� và m% t�p tin  update.htm  trên 

thi�t b� l�u tr" USB.
    3 �$c h��ng d&n trên màn hình và nh�p 

vào nút  Gửi ID .
  N�u ph#n m�m m�i có s^n, c�p nh�t s; 
���c ti xu	ng thi�t b� l�u tr" USB.

    4 Ng�t k�t n	i thi�t b� l�u tr" USB.

     Bước 3 Cập nhật phần mềm TV

 Caution

 Không ng�t k�t n	i thi�t b� l�u tr" USB kh*i 
TV trong th�i gian c�p nh�t ph#n m�m.
  N�u l�i ngu�n xy ra trong quá trình c�p nh�t, 
không tháo thi�t b� l�u tr" USB ra kh*i TV. TV 
s; ti�p t�c c�p nh�t ngay khi có �i�n tr% l
i.

•

•

    1 K�t n	i thi�t b� l�u tr" USB v�i TV.
    M�t thông báo trên màn hình s; nh�c 
b
n c�p nh�t ph#n m�m TV.

      2 Ch$n  [Update] .
    3 Ch$n  [Bắt đầu] .
    4 Th�c hi�n theo h��ng d&n trên màn hình 

�� c�p nh�t ph#n m�m TV.

        Thay đổi tùy chọn TV
   Menu  [Sở  thí ch]  s; cho phép b
n tùy ch�nh 
các tính n(ng và ch)c n(ng khác nhau.
      1 Nh�n    ( Gia đình ).
    2 Ch$n  [Thiết lập]  >  [Cài đặt]  >  [Sở  

thí ch] .
     [Vị trí] T	i �u cài ��t TV cho v� trí 
c�a b
n - nhà ho�c x�%ng.
     [Thanh âm lượ ng] Hi�n th� thanh âm 
l��ng khi �i�u ch�nh âm l��ng.

»

•

•

    2 Nh�n    ( Gia đình ).
    Menu chính xu�t hi�n.

      3 Nh�n        �� ch$n  [Duyệt tìm USB] .
    4 Nh�n        �� ch$n hình nh.
    5 Nh�n     OPTIONS .
    6 Ch$n  [Đặt làm hình nền] .
    7 Nh�n  OK .

        Cập nhật phần mềm TV
  Philips liên t�c ci thi�n sn 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.

    Câp nhật phần mềm (chương trình 
nghe nhìn analog)
  Tr��c khi th�c hi�n quy trình này, phi bo 
�m:

    ��t th�i gian �� hoàn t�t toàn b� c�p 
nh�t.
    Có s^n thi�t b� l�u tr" USB v�i ít nh�t 
64MB dung l��ng l�u tr".
    Có quy�n truy c�p vào máy vi tính b:ng 
c�ng USB và truy c�p internet.

     Bước 1 Tải xuống tập tin nhận dạng 
TV
    1 Nh�n    ( Gia đình )
    2 Ch$n  [Thiết lập]  >  [Cập nhật phần 

mềm]  >  [Trợ giúp cập nhật]  >  [Hành 
động] .

    3 Ch$n  [Bắt đầu] .
    4 Th�c hi�n theo h��ng d&n trên màn hình 

�� ti xu	ng t�p tin nh�n d
ng TV vào 
thi�t b� l�u tr" USB.

»

•

•

•
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    3 Nh�n    �� truy c�p vào menu  [Cài cặt 
gốc] .

     [Đặt lại]  ���c tô sáng.

      4 Nh�n  OK  �� ��t l
i cài ��t m�c ��nh.
    5 Nh�n    ( Gia đình ) �� thoát.

»

     [Thông tin kênh] Hi�n th� thông 
tin v� kênh TV m�i khi b
n chuy�n 
kênh.
     [EasyLink] B�t ch)c n(ng phát m�t 
ch
m và ch� �� ch� m�t ch
m gi"a 
các thi�t b� t��ng thích EasyLink. 
     [Pixel Precise Link] Ghi �è cài ��t 
c�a thi�t b� ���c k�t n	i và s� d�ng 
cài ��t c�a TV.
     [Mà u sắ c]  ��t tiêu chu'n màu tivi 
���c s� d�ng trong khu v�c c�a b
n.
     [Nhãn ghi chú đ.tử] Ch� dành cho 
ch� �� c�a hàng. ��t v� trí c�a nhãn 
ghi chú �i�n t�.

          Bắt đầu bản giới thiệu TV
   B
n có th� s� d�ng các bn gi�i thi�u �� hi�u 
rõ h�n v� các tính n(ng c�a TV. M�t s	 bn 
gi�i thi�u không có s^n trên m�t s	 ki�u TV 
nh�t ��nh. Khi bn gi�i thi�u có s^n, nó s; 
���c hi�n th� trong danh sách menu.

      
      1 Nh�n  DEMO .
    2 Nh�n    ho�c    �� ch$n bn gi�i thi�u.
    3 Nh�n  OK  �� b�t �#u bn gi�i thi�u.
    4 Th�c hi�n theo h��ng d&n trên màn hình 

�� xem bn gi�i thi�u.
    5 Nh�n  DEMO  �� thoát.

        Đặt lại TV trở về cài đặt gốc
  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 s; 
v&n gi" nh� c>.
     1 Nh�n    ( Gia đình ).
    2 Ch$n  [Thiết lập]  >  [Cài đặt]  >  [Cài cặt 

gốc] .

•

•

•

•

•
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    c  VGA 
  Ngõ vào video t� máy vi tính.

    d  CVI  ( 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�.

    e  AV OUT  ( VIDEO OUT  và  AUDIO OUT 
L/R )
  Ngõ ra hình và ti�ng cho các thi�t b� 
analog, nh� m�t TV khác ho�c thi�t b� 
thu.

    f  AV IN  ( VIDEO IN  và  AUDIO IN L/R  )
  Ngõ vào hình và ti�ng t� các thi�t b� 
analog ho�c s	 nh� �#u DVD, �#u thu 
sóng v� tinh và VCR.

    g  HDMI  1/2/3
    Ngõ vào hình và ti�ng t� các thi�t b� k= 
thu�t s	 �� phân gii cao nh� �#u Blu-ray.

     Đầu nối bên hông

    
    a  AUDIO IN L/R 

  Ngõ vào âm thanh t� thi�t b� analog ���c 
k�t n	i v�i  VIDEO  ho�c  S-VIDEO .

1

2

6

3
4

5

7

1

2

6

3
4

5

7

         6 Kết nối thiết bị
  Ph#n này mô t cách k�t n	i các thi�t b� khác 
nhau b:ng các lo
i �#u n	i và ph� ki�n khác nhau 
nh� ���c cung c�p trong ph#n Kh%i ��ng Nhanh.

 Luru ý

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

•

    Đầu nối mặt sau

    
    a  TV ANTENNA 

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

    b  AUDIO IN L/R 
  Ngõ vào âm thanh t� thi�t b� yêu c#u k�t 
n	i âm thanh riêng, ví d� nh� máy vi tính.

1

2

3

4

5 6 7 8

 

1

2

3

4

5 6 7 8
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     Cáp DVI-HDMI 

    
     Cáp HDMI và đầu chuyển HDMI-DVI 

    
     Cáp VGA 

      

•

•

•

DVI

AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI

VGA

DVI

AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI

VGA

DVI

AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI

VGA

DVI

AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI

VGA

VGA

VGA

AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI

VGA

VGA

VGA

AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI

VGA

    b  VIDEO 
  Ngõ vào video h�n h�p t� các thi�t b� 
analog nh� VCR.

    c  S-VIDEO 
  Ngõ vào video t� các thi�t b� analog nh� 
�#u thu sóng v� tinh. Khi b
n s� d�ng �#u 
n	i này, không s� d�ng �#u n	i cho tín 
hi�u video.

    d   
  Ngõ ra âm thanh stereo cho tai nghe 
nhét tai ho�c ch�p �#u.

    e  USB 
  Ngõ vào d" li�u t� thi�t b� l�u tr" USB.

    f  HDMI 
  Ngõ vào hình và ti�ng t� các thi�t b� k= 
thu�t s	 �� phân gii cao nh� �#u Blu-ray.

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

     Kết nối với máy vi tính
   Trước khi kết nối 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 tỷ lệ] .

      Kết nối với máy vi tính bằng một trong các 
đầu nối sau: 

 Luru ý

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

•

     Cáp HDMI 

    

•

•

•

VI
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      Sử dụng 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 b:ng b� �i�u khi�n t� xa. 

 Luru ý

 Philips không bo �m 100% thao tác gi"a các 
ph#n v�i t�t c thi�t b� HDMI CEC.

•

 Luru ý

 Thi�t b� t��ng thích EasyLink phi ���c b�t và 
���c ch$n làm ngu�n.

•

     Các tính năng EasyLink
   Phát bằng phím một chạm  
  Khi k�t n	i TV v�i thi�t b� h� tr� tính n(ng 
phát b:ng phím m�t ch
m, b
n có th� �i�u 
khi�n TV và thi�t b� b:ng b� �i�u khi�n t� xa. 
Ví d�: khi b
n nh�p Phát trên b� �i�u khi�n 
t� xa DVD, TV s; t� ��ng chuy�n sang kênh 
�úng �� hi�n th� n�i dung DVD. 

   Chế độ chờ bằng phím một chạm 
  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�.
   
Điều khiển âm thanh hệ thống 
  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 b:ng phím m�t ch
m, 
b
n phi ��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.
   
Chuyển tiếp phím điều khiển từ xa (RC) 
  Chuy�n ti�p phím RC cho phép b
n ki�m soát 
các thi�t b� t��ng thích EasyLink b:ng cách s� 
d�ng b� �i�u khi�n t� xa c�a TV.

      Chỉ định thiết bị
  Sau khi k�t n	i thi�t b�, hãy ch� ��nh thi�t b� 
���c �ính kèm v�i t�ng �#u n	i. �i�u này cho 
phép b
n dZ dàng nh�n d
ng thi�t b� ���c k�t 
n	i v�i TV.
     1 Nh�n    ( Gia đình ).
    2 Nh�n  OK  ho�c   .
    3 Nh�n    ho�c    �� ch$n thi�t b� và nh�n  

 .
    4 Nh�n    ho�c    �� ch$n �#u n	i mà thi�t 

b� c�a b
n ���c k�t n	i và nh�n   .
    5 N�u có s^n, hãy nh�n    ho�c    �� ch$n 

�#u n	i âm thanh mà thi�t b� c�a b
n 
���c k�t n	i và nh�n   .

    6 B�t thi�t b� và ki�m tra ngõ ra video ho�c 
âm thanh.

    7 N�u có ngõ ra video và âm thanh, hãy 
nh�n  OK .

    L�p l
i quy trình cho ��n khi thi�t b� ���c ch� 
��nh �úng cho các �#u n	i.
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     Kích hoạt hoặc tắt EasyLink

 Luru ý

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

•

    1 Nh�n    ( Gia đình ).
    2 Ch$n  [Cài đặt]  >  [Sở  thí ch]  >  [EasyLink] .
    3 Ch$n  [BẬT]  ho�c  [TẮT] .

       Bật hoặc tắt chuyển tiếp phím bộ điều 
khiển từ xa
    1 Nh�n    ( Gia đình ).
    2 Ch$n thi�t b� ���c k�t n	i v�i �#u n	i 

HDMI.
    3 Nh�n     OPTIONS .
    4 Ch$n  [Bật/Tắt tr.qua RC] .
    5 Nh�n  OK .
    6 Nh�n    ho�c    �� tô sáng �#u n	i 

HDMI.
    7 Nh�n  OK  �� b�t chuy�n ti�p phím RC 

cho �#u n	i HDMI �ã ch$n.    

     Đặt loa TV sang chế độ EasyLink
  Khi ���c b�t, tính n(ng này s; t� ��ng t�t loa 
TV khi n�i dung t� h� th	ng nhà hát gia �ình 
t��ng thích EasyLink ���c phát. Âm thanh ch� 
phát t� loa c�a h� th	ng nhà hát gia �ình.
    1 Nh�n    ( Gia đình ).
    2 Nh�n        �� ch$n  [Thiết lập]  >  [Âm 

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

      3 Ch$n  [Loa TV] .
    Menu  [Loa TV]  xu�t hi�n.

      4 Ch$n  [T.động (EasyLink)] .
    Loa TV ���c ��t sang ch� �� EasyLink.

»

»

»

     Các nút EasyLink
  B
n có th� ki�m soát các thi�t b� t��ng thích 
EasyLink v�i các nút sau trên b� �i�u khi�n t� 
xa c�a TV.

  Nút   Chức năng EasyLink
    ( Phát/
Tạm dừng )

 B�t �#u, t
m d�ng ho�c ti�p t�c 
phát l
i trên thi�t b� EasyLink.

    
( Ngừng )

 Ng�ng phát l
i trên thi�t b� 
EasyLink.

    ( Ghi âm )  B�t �#u ho�c ng�ng ghi video 
trên thi�t b� EasyLink.

    ( Lùi 
về sau 
Nhanh )

 Tìm ki�m lùi v� sau.

    ( Tiến 
về trước 
Nhanh )

 Tìm ki�m ti�n v� tr��c.

  0-9  ( Các 
nút số )

 Khi EasyLink ���c b�t, hãy ch$n 
tiêu ��, ph#n ho�c bài nh
c.

       �i�u h��ng qua các menu c�a 
thi�t b� t��ng thích EasyLink.

  OK  Kích ho
t l�a ch$n ho�c truy c�p 
menu c�a thi�t b� t��ng thích 
EasyLink.

     
OPTIONS

 Hi�n th� các menu c�a thi�t b� 
t��ng thích EasyLink. L�u ý r:ng 
khi nh�n    ( Gia đình ), menu TV 
s; ���c hi�n th�.

   ( Bật Chế 
độ chờ )

 Khi EasyLink ���c b�t, chuy�n 
TV và t�t c thi�t b� EasyLink 
sang ch� �� ch�. L�u ý r:ng b
n 
phi nh�n và gi"    ( Bật Chế độ 
chờ ) ít nh�t 3 giây �� �i�u này 
xy ra.

 Meo

 Nh�n  TV  �� chuy�n tr% v� ngu�n (ng-ten t� 
ch� �� EasyLink.

•
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          Sử dụng khóa Kensington
  Có m�t khe khóa an toàn Kensington % m�t 
sau c�a TV. Tránh b� m�t tr�m b:ng cách móc 
khóa Kensington t� khe này vào m�t v�t th� c	 
��nh, nh� bàn n�ng.

     

VI
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       Bưoc 2 Tim và lưu các kênh TV moi
    1 Nh�n    ( Gia đình ).
    2 Ch$n  [Thiết lập]  >  [Cài đặt]  >  [Cài đặt 

kênh.]  >  [Analog: S.h.dẫn] .
    3 Nh�n    ho�c    �� ch$n  [Tìm kiếm]  và nh�n   .
    4 Nh�n    ho�c    �� tìm kênh và nh�n   .
    5 Nh�n    ho�c    �� tinh ch�nh và nh�n   .
    6 Nh�n  OK  �� l�u kênh.

        Đổi tên kênh
  Kênh có th� ���c ��i tên �� tên b
n l�a ch$n 
xu�t hi�n m�i khi kênh ���c ch$n.
     1 Khi xem TV, nh�n  OK .
    2 Nh�n        �� tô sáng kênh trong khung 

l��i kênh.
    3 Nh�n     OPTIONS .
    4 Nh�n    ho�c    �� ch$n  [Đổi tên kênh] .
    5 Nh�n        �� tô sáng ký t� và nh�n 

 OK  �� ch$n.

 Luru ý

 �ánh d�u  [Aa]  và nh�n  OK  �� thay ��i h�p.•

    6 L�p l
i b��c tr��c �ó cho ��n khi tên 
���c t
o.

    7 Ch$n  [Xong] .
    8 Nh�n  OK .

        Bố trí lại 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 .
    2 Nh�n        �� tô sáng kênh trong khung 

l��i kênh.
    3 Nh�n     OPTIONS .
    4 Ch$n  [Sắp xếp lại]  và nh�n  OK .
    5 Nh�n        �� tô sáng kênh và nh�n  OK .
    6 Nh�n        �� chuy�n kênh trong khung 

l��i kênh.
    7 Nh�n  OK .

       7 Cài đặt 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.

    Tự động cài đặt kênh
  Ph#n này mô t cách t� ��ng tìm ki�m và l�u kênh.
     1 Nh�n    ( Gia đình ).
    2 Ch$n  [Thiết lập]  >  [Cài đặt]  >  [Cài đặt 

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

�� cài ��t kênh.

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

    Bước 1 Chọn hệ thống

 Luru ý

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

•

    1 Nh�n    ( Gia đình ).
    2 Ch$n  [Thiết lập]  >  [Cài đặt]  >  [Cài đặt 

kênh.]  >  [Analog: S.h.dẫn] .
    3 Nh�n    ho�c    �� ch$n  [Hệ màu]  và 

nh�n   .
    4 Nh�n    ho�c    �� ch$n h� th	ng t� 

danh sách và nh�n   .
    5 Nh�n    �� tr% v� menu  [Analog: 

S.h.dẫn] .
    6 Nh�n    ho�c    �� ch$n  [Hệ thống âm 

thanh]  và nh�n   .
    7 Nh�n    ho�c    �� ch$n h� th	ng t� 

danh sách và nh�n  OK .
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      Bộ tinh chỉnh/Bộ thu/Bộ truyền
     �#u vào (ng-ten: 75ohm coaxial (IEC75)
    H� th	ng TV: PAL BG, SECAM BG, PAL I, 
PAL DK, SECAM DK, NTSC M
    Phát l
i video: NTSC, PAL, SECAM

        Đa phương tiện
     K�t n	i: USB
    ��nh d
ng phát l
i: H.264, MPEG4,  
JPEG, MP3

Video 
Codec

Audio 
Codec

AVI MPEG 4 SP, 
MPEG 4 ASP,
MP4S,MP4V

MPEG 
Layer 2/3, 
AC3

.avi

mpeg MPEG-1 MPEG 1 
Layer 2

.mpg, 

.mpe, 

.mpeg, 

.vob, 

.dat
mpeg4 MPEG-4 AVC 

(h.264, L2-
CIF), MPEG-4 
AVC (h.264, 
L4-HD)

AAC-LC .m4v, 
.mp4, 
.mov

                  Kết nối
     �#u ra tai nghe (l� c�m âm thanh n�i mini)
    {ng-ten TV
    S-Video
    �#u vào CVBS
    �#u ra CVBS
    YPbPr: Thi�t b� video (�#u vào CVI)
    �#u vào VGA
    HDMI
    �#u vào Âm thanh VGA
    USB
    �#u n	i d�ch v�

        Nguồ n
     Ngu�n �i�n: AC 110-240V, 50-60Hz 
    Ch� �� ch�: < 0.15W
    Nhi�t �� môi tr��ng: 5 ��n 35 �� C

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

         8 Thông tin sản phẩm
  Thông tin sn ph'm có th� thay ��i mà không 
thông báo. �� bi�t thông tin chi ti�t v� sn 
ph'm, hãy vào www.philips.com/support.

    Hỗ trợ độ phân giải màn hình
    Định dạng máy vi tính 
  HDMI:

  Độ phân giải   Tần số làm tươi (Hz)
 640 x 480
  720 x 400
  800 x 600
  1024 x 768
  1280 x 1024
  1360 x 768
  1600 x 1200
  1920 x 1080

 60, 72, 75
  70
  60, 72, 75
  60, 70, 75
  60
  60 
  60
  50, 60

  VGA:

  Độ phân giải   Tần số làm tươi (Hz)
 640 x 480
  720 x 400
  800 x 600
  1024 x 768
  1280 x 768
  1280 x 1024
  1360 x 768

 60, 72, 75, 85
  70, 85
  60, 72, 75, 85
  60, 70, 75, 85
  60
  60
  60

   Định dạng video 

  Độ phân giải   Tần số làm tươi (Hz)
 640 x 480p
  720 (1440) x 480i
  720 (1440) x 576i
  720 x 480p
  720 x 576p
  1280 x 720p
  1920 x 1080i
  1920 x 1080p

 60
  60
  50
  60
  50
  50, 60 
  50, 60
  24, 25, 30, 50, 60

  Bộ điều khiển từ xa
 Pin: 2 x AAA (lo
i LR03)•

VI
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      Các vấn đề về hình ảnh
   TV bật, nhưng không có hình ảnh:

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

    Có âm thanh nhưng không có hình ảnh:
  Ki�m tra �� �m bo �ã cài ��t �úng cho 
hình nh.

    TV thu tín hiệu yếu từ kết nối ăng-ten:
  Ki�m tra �� �m bo (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 gim ch�t l��ng thu tín 
hi�u. N�u có th�, hãy ci thi�n ch�t l��ng 
thu tín hi�u b:ng 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 m�t kênh b� y�u, hãy 
tinh ch�nh kênh �ó.

    Chất lượng hình ảnh kém từ các thiết bị kết nối:
  Ki�m tra �� �m bo thi�t b� ���c k�t 
n	i phù h�p.
  Ki�m tra �� �m bo �ã cài ��t �úng cho 
hình nh. 

    TV không lưu được các cài đặt hình ảnh:
    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 ảnh không vừa khít màn hình; quá lớn 
hoặc quá nhỏ:

  Th� s� d�ng m�t ��nh d
ng hình nh khác.
    Vị trí hình ảnh không đúng:

  Tín hi�u hình nh t� m�t 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�.

      Các vấn đề về âm thanh
   Có hình ảnh nhưng không có âm thanh từ 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 phi là l�i k= thu�t.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

         9 Xử lý sự cố
  Ph#n này mô t các v�n �� th��ng g�p và cách 
kh�c ph�c t��ng )ng.

    Các vấn đề chung của TV
   Không bật được TV:

  Rút cáp �i�n kh*i � c�m. Ch� m�t phút 
r�i c�m l
i.
  Ki�m tra �� �m bo cáp ���c c�m ch�t.

    Bộ điều khiển từ xa hoạt động không tốt:
  Ki�m tra �� �m bo 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.
  Làm s
ch b� �i�u khi�n t� xa và m�t dò 
c�a TV.

    Đèn báo chế độ chờ trên TV nhấp nháy đỏ:
  Rút cáp �i�n kh*i � c�m. Ch� cho ��n 
khi TV ngu�i r�i c�m l
i cáp �i�n. N�u 
�èn v&n nháy �*, hãy liên h� v�i B� ph�n 
Ch(m sóc Khách hàng Philips. 

    Bạn đã quên mã để mở khóa chức năng khóa trẻ em
  Nh�p ‘0711’.

    Menu của TV sai ngôn ngữ
  Chuy�n menu c�a TV sang ngôn ng" �u 
tiên c�a b
n.

    Khi chuyển TV sang bật/tắt/chờ, bạn nghe một 
tiếng tách trong khung TV:

  Không c#n phi 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.

      Các vấn đề về kênh TV
   Các kênh đã cài đặt trước đây không xuất 
hiện trong danh sách kênh:

  Ki�m tra �� �m bo �ã ch$n �úng danh 
sách kênh.

    Không tìm thấy kênh kỹ thuật số nào khi lắp đặt:
  Ki�m tra xem TV có h� tr� DVB-T ho�c 
DVB-C t
i qu	c gia c�a b
n không. Xem 
danh sách các qu	c gia % m�t sau TV.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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      Các vấn đề về kết nối với 
máy vi tính
   Máy vi tính hiển thị lên TV không ổn định:

  Ki�m tra �� �m bo �ã ch$n �� phân 
gii ���c h� tr� và t#n s	 làm t��i trên 
máy vi tính.
  Cài ��t ��nh d
ng hình nh TV thành 
ch�a ��nh t? l�.

      Liên hệ với chúng tôi
    N�u b
n không th� t� kh�c ph�c ���c v�n 
��, hãy tham kho ph#n Câu H*i Th��ng 
G�p cho TV này t
i trang web 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 
Philips t
i qu	c gia c�a b
n ���c li�t kê trong 
sách h��ng d&n s� d�ng này  .

 Chú ý

 Không t� mình c	 s�a ch"a TV. Vì 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 bo 
hành cho TV.

•

 Luru ý

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

•

     Tải xuống bản sao điện tử
  �� nh�n bn sao �i�n t� c�a h��ng d&n này:
    1 H��ng trình duy�t c�a b
n ��n www.

philips.com/support.
    2 Ch$n v� trí qu	c gia.
    3 Nh�p s	 ki�u máy ho�c t� khóa vào 

tr��ng “Tìm sn ph'm c�a b
n”. Cách 
khác, b
n có th� duy�t danh m�c.

    4 Nh�p vào bn mô t ho�c ki�u máy.
    5 Trong ph#n H� tr� sn ph'm, hãy nh�p 

vào H��ng d&n s� d�ng.

•

•

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

    Có hình ảnh nhưng chất lượng âm thanh kém:
  Ki�m tra �� �m bo các cài ��t âm 
thanh phù h�p.

    Có hình ảnh nhưng âm thanh chỉ phát ra từ 
một loa:

  Ki�m tra xem cân b:ng âm thanh có ���c 
��t % gi"a không.

      Các vấn đề về kết nối HDMI
   Các vấn đề về thiết bị HDMI:

  L�u ý là ch)c n(ng h� tr� HDCP có th� 
làm trZ 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 m�t 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 bo 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 bo cáp âm thanh ph� �ã ���c k�t 
n	i vào  AUDIO L/R  ho�c  AUDIO IN  (ch� 
�#u c�m mini).

      Các vấn đề kết nối USB
   Nội dung thiết bị USB không được hiển thị:

  Ki�m tra xem thi�t b� l�u tr" USB có 
���c ��t sang ‘L�p L�u tr" Kh	i’ nh� 
���c mô t trong tài li�u c�a thi�t b� l�u 
tr" không.
  Ki�m tra xem thi�t b� l�u tr" USB có 
t��ng thích v�i TV không.
  Ki�m tra xem các t�p tin âm thanh và 
hình có ���c TV h� tr� không.

    Tập tin âm thanh và hình không phát hoặc 
hiển thị phẳng

  Hi�u su�t truy�n c�a thi�t b� l�u tr" USB 
có th� gi�i h
n t	c �� truy�n d" li�u cho 
TV, gây ra l�i phát l
i kém.
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