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1 Allmän information

Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips! 

För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder 

kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

1.1 Vad är digital-TV?
Digital-TV ger ett mycket större utbud vid TV-tittande, och du slipper de 
störningar du kan uppleva med analog TV. Det förvandlar TV-tittandet 
till en helt ny upplevelse. Det fi nns ett större urval av program sända i 
widescreen-format. Många av dina favoritprogram sänds i widescreen-
format på de digitala kanalerna – något som en analog TV inte klarar av. 
Det blir en helt ny interaktiv upplevelse med en digital-TV. Genom att 
använda fjärrkontrollen får du åtkomst till all möjlig information som 
digital text som är mycket tydligare än det gamla text-TV-systemet. Du 
får relaterad information bredvid programmet du tittar på för extra 
underhållning. Du kan även få åtkomst till en elektronisk programguide 
som är ett snabbt och enkelt sätt att visa en fullständig lista över digitala 
program på samma sätt som i en dags- eller TV-tidning.

1.2 Säkerhet 
Varning: Du behöver inte göra anslutningarna innan du hänger upp 
TV:n men kablarna måste vara isatta i uttagen på TV:n.

1.2.1 Allmänt

Ställ eller häng TV:n var du vill men se till att ventilationshålen inte är 
blockerade.
Installera inte TV:n på en plats där utrymmet är begränsat, t.ex. i en 
bokhylla eller liknande.
För att undvika farliga situationer ska inga öppna lågor, t.ex. tända ljus 
placeras i närheten av TV:n. Undvik värme, direkt solljus och regn 
eller vatten. 

1 

2 

3 
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X X

För säkerhets skull ska du inte röra vid någon del av TV:n, strömsladden 
eller antennen under åskoväder.
Håll i kontakten när du drar ur sladden. Dra inte i sladden. Använd 
inte ett eluttag som inte passar ordentligt. Sätt i kontakten helt i 
uttaget. Om den är lös kan det leda till gnistbildning och brand.

X

X

X

Anslut inte för många apparater till samma eluttag eftersom det kan 
leda till överbelastning som kan orsaka brand eller elektriska stötar.
Placera inte vaser fyllda med vatten ovanpå eller i närheten av TV:n. 
Om vatten hamnar i TV:n fi nns det risk för elektriska stötar. Använd 
inte apparaten om vatten har hamnat i den. Koppla ur nätsladden från 
eluttaget omedelbart och låt en kvalifi cerad servicetekniker undersöka 
apparaten.
Installation av TV:n på väggen ska utföras av en kvalifi cerad 
servicetekniker. Felaktig installation kan göra TV:n farlig.

1.2.2 Skötsel av skärmen

Ta inte bort skyddsarket förrän du har slutfört monteringen på 
stativet/väggen och anslutningarna. Hantera varsamt.
Använd inte en trasa som är för våt och droppar av vatten. Rengör 
inte TV:n med aceton, toluen eller alkohol. För säkerhets skull bör du 
dra ur nätsladden när du rengör TV:n.
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Obs!
Använd endast den medföljande mjuka duken för att rengöra TV:ns 
blanka framsida.

X

Du bör inte röra vid, trycka, gnugga eller slå på skärmen med något 
hårt föremål eftersom det kan repa, förstöra eller skada skärmen 
permanent.

1.3 Packa upp
Först kontrollerar och identifi erar du innehållet i förpackningen enligt 
listan nedan:

TV            •  Fjärrkontroll
AV-kabel           •  TV-stativ
Nätadapter     •  Användarhandbok
Tillbehörsantenn

1.5 Zero Bright DotTM

För att njuta av bilder av högsta kvalitet, krävs att det inte fi nns irriterande 
ljusa punkter på skärmen. LCD-skärmar visar sig ofta ha småfel, s.k. döda 
pixlar som visar sig som ljusa punkter. Förr ansågs det oundvikligt att ha 
ett litet antal döda pixlar när man massproducerade LCD-skärmar. Med 
Philips strikta kvalitetskontroll som används vid produktionen av våra 
Bärbara DVD-spelare, kan LCD-skärmar tillverkas med nolltolerans mot 
döda pixlar. Utvalda Bärbara DVDspelare har Philips Zero Bright DotTM 

Försäkran för att garantera optimal skärmkvalitet.
Garantiservicen varierar från område till område. Kontakta din lokala 
Philips-representant för mera information.

3 

•
•
•
•
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2 Översikt över TV:ns knappar och kontakter

2.1 Kontroller på huvudenheten (se bild 1)
POWER 2; : slå på och av TV:n. (Obs! Om TV:n inte ska dra någon 
ström alls måste du dra ut nätsladden ur eluttaget.)
VOLUME 1 2 : höja eller sänka volymen.
MENU 9: visa eller stänga menyer. 
CHANNEL 4 3: välja kanaler.

2.2 TV:ns vänstra sida (se bild 1)
 :  Uttag för externa USB-masslagringsenheter.

AV IN: Ljud/video-ingång.
; : Hörlursuttag.
DC IN 9V: Strömuttag.

2.3 TV:ns högra sida (se bild 1)
SD: SD-kortplats.
75 Ω antenna: för anslutning av antenn.

2.4 TV:ns baksida (se bild 1)
RESET:  för återställning av TV:n.
Skruvhål:  för montering av TV:n på väggen.
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3 Komma igång

3.1 Installation av stativet 
Placera TV:n på en plan yta genom att använda stativet. Installera stativet 
genom att rikta in fästena på stativets basdel mot hålen längs ned på TV:
n, som visas i bilden nedan. Passa sedan in stativet i hålen och vrid det 
moturs tills du hör ett klickande ljud.

2

1

Obs! När du installerar TV:n på väggen lossar du stativet (se avsnittet 
Väggmontering). Frigör stativet genom att lyfta upp haken och vrida den 
medurs.

3.2 Ansluta till antenn för antingen hemantenn 
eller tillbehörsantenn

Sätt i antennkontakten ordentligt i antennuttaget 75 Ω på TV:ns högra 
sida och i väggantennuttaget.

3.3 Ladda TV:n
Anslut nätadaptern.
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Den RÖDA LYSDIODEN visar att laddningen pågår.
När enheten inte används tar det ca 6 timmar att ladda den fullständigt. 
När den används tar det dock mer än 8 timmar att ladda den fullständigt.*

Den RÖDA LYSDIODEN slocknar när enheten är fulladdad. Ladda 
enheten när ikonen för låg batterinivå visas på skärmen.

* Laddningsbara batterier kan laddas ett begränsat antal gånger och 
måste till slut bytas ut. Batteriets livslängd och antal laddningar varierar 
beroende på användning och inställningar.

3.4 Slå på TV:n
Slå på TV:n genom att hålla ned knappen POWER på TV:ns ovansida. 
Den GRÖNA indikatorn tänds också.

VOLUME                                CHANNEL                      MENU                               POWER

1         2         3          4         9                   2; 

Obs! 
1. När du slår på enheten första gången använder du nätadaptern.
2. Om det inte går att slå på enheten med de inbyggda batterierna använder 
du nätadaptern till att ladda batterierna.

3.5 Använda fjärrkontrollen
Öppna batterifacket. Ta bort den skyddande plastfl iken 
(gäller endast första gången).

•

•

1 
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Sätt i ett 3 volts litiumbatteri av typ CR2025 och stäng sedan facket.

3.6 Funktioner för fjärrkontrollen (se bild 2)
2: Slå på/stänga av TV:n 
SOURCE: Växla mellan TV > Radio > USB > SD > AV-in
TELETEXT : Aktivera text-TV
AUDIO : Val av ljudspråk
SUBTITLE : Val av textningsspråk
Color keys: Färgade områden visas längst ned på skärmen. De fyra 
färgkodade knapparna används till att få åtkomst till objekt eller 
motsvarande sidor. De färgade områdena blinkar när objektet eller 
sidan ännu inte är tillgänglig.
MENU: Tryck snabbt för att återgå till föregående menysida. 
Tryck på och håll ned i ca 2 sekunder om du vill återgå till sidan för 
huvudmenyn.
EPG: Aktivera elektronisk programguide
Navigeringsknappar: 
OK Bekräfta ett val eller starta/avbryt uppspelning
3 / 4 Navigeringsknapp för uppåt/nedåt
J( / )K Navigeringsknapp för vänster/höger eller föregående/nästa spår 
eller snabbsökning bakåt/framåt
OPTION: Åtkomst till ytterligare funktioner
INFORMATION : Lista med programinformation
+ Vol -: Volymkontroll
9: Tryck en gång om du vill avbryta uppspelning av digitala fi ler
MUTE: Stänga av volymen
+P(age)-: Byta TV-kanal eller text-TV-sida
0-9: Sifferknappar
FAV: Aktivera läge för favorit-TV/-radiokanal
SLIDESHOW/MUSIC: Aktivera digitalt fotobildspel med musik i 
bakgrunden
ROTATE: Rotera digitala foton
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ZOOM: Zooma in digitala foton
SETUP: Öppna inställningsmenyn
ASPECT RATIO : Justera skärmen till 16:9 eller 4:3

3.7 Installation första gången 

Ställa in DTV-kanaler

Under den första installationen uppmanas du att välja land.

Bekräfta valet genom att trycka på OK.
> När du har valt land uppmanas du att utföra en automatisk kanalsökning.

Starta den automatiska sökningen genom att trycka på OK.
> Den automatiska kanalsökningen startar.

När den automatiska kanalsökningen är slutförd visas det totala 
antalet TV- och radiokanaler som hittats på skärmen.

Välj OK för att visa programmen för den första kanalen.

20 
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4 Ytterligare TV-funktioner

4.1 Manuell kanalsökning
1   Tryck på SETUP > DTTV > Country och välj land.
2   Tryck på SETUP > DTTV > Manual search.

3   Markera Channel number.
Bekräfta en kanal genom att trycka på OK.

4.2 Ställa in tidszon
Välj om den lokala tiden i förhållande till Greenwich Mean Time ska ställas 
in automatiskt eller om du vill ange den själv.
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Ställ in den lokala tiden genom att trycka på SETUP och välja DTTV > 
Time settings.

Tidsformat
Ställ in tidsformatet på 12 timmar eller 24 timmar.

Tidszon
Välj alternativet GMT +01:00 för Tyskland och Centraleuropa (tidsskillnad 
i förhållande till Greenwich Mean Time).

Sommartid
Ställ in menyalternativet Summer Time (sommartid) på Off (av) om 
det inte är sommartid för närvarande. Du kan även välja inställningen 
automatiskt. Om du väljer den här inställningen får mottagaren 
information om sommartid från den valda kanalen.

4.3 Justera föräldrakontrollen
Justera inställningen för föräldrakontroll genom att trycka på SETUP och 
välja DTTV > Parental.

Alternativen för föräldrakontroll är endast tillgängliga 
när lösenordsläget är avaktiverat.

4.4 Programinformation på skärmen
Om du vill se information om aktuella program trycker du på knappen 
INFORMATION.

 : TV-program
 : Radioprogram

Information om nästa program
Programnummer
Programnamn
Lokal tid
Indikator för signalstyrka. Ju fl er staplar desto starkare signaler.
Ikoner för programinformation

•

•

•
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:   Programmet innehåller olika ljudspråk. Du kan trycka på knappen   
AUDIO eller OPTION på fjärrkontrollen för att få åtkomst till 
funktionen.

:  Programmet innehåller undertexter. Du kan trycka på knappen 
SUBTITLE eller OPTION fjärrkontrollen för att få åtkomst till 
funktionen.

: Programmet innehåller text-TV. Du kan trycka på knappen 
TELETEXT på fjärrkontrollen och välja text-TV-funktionen.

33

1
2

4 5

6

7

4.5 Elektronisk programguide (EPG)
EPG ger en översikt över alla program som sänds under kommande vecka 
i den aktuella kanalen. Information som visas för det valda programmet 
är: starttid, titel, kort beskrivning.

Alla kanaler har inte en omfattande EPG.
Många sändningstjänster sänder det aktuella dagsprogrammet 
men erbjuder inte några detaljerade beskrivningar.
Det fi nns sändningstjänster som inte erbjuder någon EPG-
information. 

•
•

•

Välj önskad kanal.
Tryck på EPG om du vill ringa upp den elektroniska programguiden.

Följande funktioner tillhandahålls av EPG:

1 

2 
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Om du trycker på 3 / 4 kan du visa alla programsidor för dagarna, om 
du trycker på 4 när den sista posten på listan är markerad visas nästa 
sida.

4.6 Kanallista
Visa tillgänglig kanal på TV:n:

Tryck på OK.
Tryck på 3 / 4 och välj en kanal.
Byt kanal genom att trycka på OK.
Avsluta Channel list genom att trycka på OPTION.

4.7 Hantera kanalen
Tryck på SETUP. Gå till DTTV.
Markera Manage Channel.

•
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Lock (lås): Med den här funktionen kan du låsa kanaler så att barn inte 
kan titta på vissa kanaler.
Hide (dölj): Med den här funktionen kan du dölja programmet i 
kanallistan.

Favorite (favorit): Med den här funktionen kan du hoppa över program 
som du inte tittar på så ofta och endast behålla dina favoritkanaler.

4.8 Övriga TV-funktioner

Knapp på 
fjärrkontrollen

Funktion

SOURCE Växla ingångskälla (TV, Radio, USB, SD -kort, AV-in).
TELETEXT Om den aktuella kanalen har text-TV visas  på 

INFO-skärmen för programmet. Du får åtkomst 
till funktionen genom att trycka på TELETEXT. 
Programmet kan kräva att du använder en färgkodad 
knapp för att öppna eller styra visningsfunktionen. Följ 
anvisningarna på text-TV-skärmen.

Färgkodade 
knappar

De används främst på text-TV-sidan för att styra 
visningen. Det varierar mellan olika text-TV-program.

AUDIO Om den aktuella kanalen har ljud tillgängligt visas  
på INFO-skärmen för programmet. Aktivera ljudet 
genom att trycka på AUDIO.

SUBTITLE Om den aktuella kanalen har undertext tillgängligt 
visas  på INFO-skärmen för programmet. Aktivera 
undertexten genom att trycka på SUBTITE.
Justera skärmen till 16:9 eller 4:3.
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5 Multimediespelare

Du kan visa bilder, videospel och musikfi ler som är lagrade på en USB-
enhet eller ett SD-minneskort med enheten. Multimedieapplikationen 
öppnas från huvudmenyn.

Meny För att

TV titta på TV-program
Radio-DTTV lyssna på DTTV-radioprogram
Picture (bild) visa fotoalbumet
Music (musik) spela upp digitala musikspår
Video titta på videoklipp
Folder view 

(mappvy)

bläddra genom innehållet på USB-enheten/SD-kortet

Settings 

(inställningar)

anpassa inställningarna för enheten

Följande kan användas.
USB: endast FAT/DOS-formaterade minnesenheter kan användas.
SD-kort förutom SDHC-kort

Följande fi lformat kan återges.
Bild: JPEG
Videoklipp: MEPG1/2/4. DivX 4,5
Musikfi l: MP3 och WMA

•
➜

➜

•
➜

➜

➜
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Obs! Philips tar inget ansvar om ditt USB- eller SD-
kort inte fungerar eller identifi eras av enheten.

Tips: Om din USB-enhet inte passar i USB-kontakten på sidan kan 
du använda en USB-förlängningskabel för att ansluta USB-enheten 
till USB-porten. Fråga din återförsäljare för mer information.

Det går inte att överföra eller spela in data från 
DTTV till USB-porten eller SD-kortet.

5.1 Fotoalbum

5.1.1 Förhandsgranskning/bildspel

När du har satt i USB-enheten eller SD-kortet trycker du på MENU 
för att gå till hemsidan.
Välj Picture på hemsidan. Sedan väljer du USB eller SD-kort som 
källa.
Alla bildfi ler sorteras. Du kan använda navigeringsknappen till att 
markera bilden på den vänstra sidan.

Starta bildspelet genom att trycka på OK.

•

•

•

•
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Tryck på STOP om du vill återgå till bläddringsskärmen med 
miniatyrbilder av fotona.

5.1.2 Bildspel med musik

Om du vill lägga till musik under bildspelet trycker du på  på 
fjärrkontrollen när du startar bildspelet. Du kan bläddra till musikfi lens 
plats. 

Tips: Musikfilen måste vara lagrad i samma enhet 
som bildfi len.

Sedan fortsätter enheten att visa bildspelet tillsammans med din 
favoritmusik. 
Tryck på STOP om du vill återgå till bläddringsskärmen med 
miniatyrbilder av fotoalbumen.

5.1.3 Rotera och zooma foton

Under visningen av bildspelet kan du trycka på OPTION på 
fjärrkontrollen. Då visas ett funktionsfönster.

Du kan välja att rotera eller zooma bilden.

5.1.4 Inställning av fotoalbum

Tryck på SETUP och gå till PHOTO. Följande funktioner är tillgängliga.
Thumbnail (miniatyrbild): välj visningsmatrisen.
Slideshow (bildspel): Bildspelssekvens: välj i följd eller slumpmässigt.
Time per Slide (tid per bild): välj tidsintervallet mellan varje bild.

•

•

•

•
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Transition (övergång): välj hur fotona ska visas på skärmen.

5.2 Musik
När du har satt i USB-enheten eller SD-kortet trycker du på MENU 
för att gå till hemsidan.
Välj Music på hemsidan. Sedan väljer du USB eller SD-kort som källa.
Alla musikfi ler sorteras. Du kan använda navigeringsknappen till att 
markera musikfi len på den vänstra sidan.
Spela upp musikfi lerna genom att trycka på OK.
Tryck på STOP när du vill sluta lyssna.

Musik med bildspel

Om du vill starta bildspelet under musikuppspelningen trycker du 
på  på fjärrkontrollen när du startar musikuppspelningen. Du kan 
bläddra till fotofi lens plats.

Tips: Fotofi len måste vara lagrad i samma enhet som 
musikfi len.

Sedan fortsätter enheten att visa bildspelet tillsammans med din 
favoritmusik. 
Tryck på STOP om du vill återgå till bläddringsskärmen för musik.

Musikinställning

Tryck på  SETUP och gå till MUSIC. Följande funktioner är tillgängliga.

•

•
•

•
•

•

•

•
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Repeat (repetera): välj läget för repeterad uppspelning.
Shuffl e (blanda): slå på eller av blandningsfunktionen.
Sort by (sortera efter): sortera efter villkoren för fi lrangordning.
Equalizer: ställ in önskad ljudeffekt.

5.3 Videoklipp

Förhandsgranskning

När du har satt i USB-enheten eller SD-kortet trycker du på MENU 
för att gå till hemsidan.
Välj Video på hemsidan. Sedan väljer du USB eller SD-kort som källa.
Alla videofi ler sorteras. Du kan använda navigeringsknappen till att 
markera videofi len på den vänstra sidan.
Spela upp videofi len genom att trycka på OK.
Tryck på STOP om du vill återgå till bläddringsskärmen med 
miniatyrbilder av videoklippen.

Inställning av videoklipp

Tryck på SETUP och gå till VIDEO. Följande funktioner är tillgängliga. 
Thumbnail (miniatyrbild): välj visningsmatrisen.
Repeat (repetera): välj läget för repeterad uppspelning.
Sort by (sortera efter): sortera efter villkoren för fi lrangordning.
DivX (VOD): hämta DivX-koden (Video-On-Demand).
DivX Subtitles (DivX-undertext): välj önskat textningsspråk om det fi nns 
textningsspråk på dina videoklipp.

•

•
•

•
•
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6 Anslutning

6.1 Hörlurar
Anslut hörlurarna till hörlursuttaget på spelarens vänstra sida.

6.2 Ljud/video-ingång (t.ex. digital videokamera)

1

2

6.3 USB- och SD-kort
Du kan spela upp video-/ljud-/bildfi ler som är lagrade på USB-enheten 
eller SD-kortet genom att sätta i det i SD-kortplatsen.
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\          |

7 Översikt över menyn SETUP (inställningar)

Nivå 1 Nivå 2 Kommentar
General 
(allmänt)

Languages (språk) Ändra OSD-språk
Power saving 
(energisparläge)

Ställ in energisparläget på ON/OFF 
(på/av)

Set password (ange 
lösenord)

Ändra lösenordet (standard: 1369)

Factory settings 
(fabriksinställningar)

Återställ fabriksinställningar

Display (skärm) Justera LCD-färg, ljusstyrka, 
kontrast osv.

Equalizer Justera högtalarprestanda
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Nivå 1 Nivå 2 Kommentar
DTTV Auto search 

(autosökning)
Utför automatisk TV-
programsökning

Manual search (manuell 
sökning)

Utför manuell TV-programsökning

Manage channel (hantera 
kanal)

Ställ in kanallås och favoritkanallista

Country (land) Ställ in land
Time settings 
(tidsinställningar)

Ställ in tidsformat, tidszon och 
sommartid

Parental 
(föräldrakontroll)

Välj önskad nivå för att låsa kanalen

Picture 
(bild)

Thumbnail grid 
(miniatyrbilder)

Ställ in visningsmatrisen för 
miniatyrbilder

Sort by (sortera efter) Ange fi lsorteringsinställningar
Slideshow (bildspel) Ange bildspelsinställningar

Music 
(musik) 

Repeat (repetera) Ställ in repeteringsläget
Shuffl e (blanda) Ställ in blandningsläget
Sort by (sortera efter) Ange fi lsorteringsinställningar
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Nivå 1 Nivå 2 Kommentar
Video Thumbnail grid 

(miniatyrbilder)
Ställ in visningsmatrisen för 
miniatyrbilder

Repeat (repetera) Ställ in repeteringsläget
Sort by (sortera efter) Ange fi lsorteringsinställningar
DivX (VOD) Hämta DivX-koden (Video-On-

Demand)
DivX Subtitles (DivX-
undertext)

Ställ in språk för undertext: 
tjeckiska, danska, nederländska, 
engelska, fi nska, franska, tyska, 
grekiska, hebreiska, ungerska, 
isländska, italienska, norska, polska, 
portugisiska, ryska, spanska, 
svenska, turkiska.

8 Väggmontering

Det fi nns två skruvhål för att hänga upp TV:n. Följ anvisningarna nedan:
Välj en plats i närheten av ett eluttag och ett antennuttag.
Placera skruven med hjälp av skruvpositioneringsplattan.

Sätt fast de medföljande skruvarna i väggen och se till att de sitter 
ordentligt i väggen. 
Ta bort alla anslutningskablar från enheten.

1 

2 

3 

4 
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Ta bort det nedre stativet från produkten.
Sätt fast TV:n på väggen. 

Wall

�
Sätt i alla anslutningar, som ström och antenn.

9 Felsökning

Använd först den här checklistan om det verkar vara fel på TV:n. Det kan 
bero på att något har förbisetts.

VARNING! Du bör under inga som helst omständigheter 
försöka reparera TV:n själv. Om du gör det gäller inte garantin. 
Om ett fel inträffar bör du först kontrollera de punkter som 
räknas upp innan du lämnar in TV:n för reparation. Om du inte 
kan lösa problemet med hjälp av anvisningarna nedan kontaktar du 
återförsäljaren eller ett serviceombud.

Symtom Åtgärd

Ingen ström Kontrollera att nätkabelns båda kontakter är 
ordentligt anslutna.
Kontrollera att det fi nns ström i eluttaget 
genom att ansluta en annan apparat.

•

•

5 

6 

7 
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Symtom Åtgärd

Förvrängd bild Ibland kan bilden förvrängas något. Detta är 
inte ett fel.

•

Inget ljud Kontrollera ljudanslutningarna. Försök med 
en annan ljudkälla om du använder en HiFi-
förstärkare.

•

Ingen reaktion på 
spelaren när du 
skickar kommandon 
från fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på 
framsidan av spelaren. Undvik alla hinder som 
kan störa signalvägen. Kontrollera eller byt ut 
batterierna.

•

Det går inte 
att använda alla 
kommandon på 
spelaren under 
uppspelningen.

Kommandona är inte tillåtna i TV-läget. 

Aktuella TV-program 
försvinner när jag 
reser till ett annat 
land

1)  Tryck på SETUP > DTTV > Country  och 
välj land.

2)  Välj Auto search.

Det går inte att 
identifi era USB-
enheten 

Ta bort USB-enheten och anslut den sedan 
igen. Den tid det tar för identifi ering kan 
variera beroende på USB-enhetens kapacitet.
TV:n har inte funktioner för hårddisklagring 
eller MTP-format (Media Transfer Protocol).

•

•

Det går inte att växla 
till AV-in eller ingen 
signal

Koppla ur AV-in-anslutningen och koppla 
sedan in den igen.
Kontrollera anslutningen från AV-
utdataenheten, t.ex. digitalkamera, 
videorecorder osv.
Använd den medföljande AV-kabeln för 
anslutning.

•

•

•
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Symtom Åtgärd

Växla mellan TV/USB/
AV-in

TV-läget är standardkällan när du slagit på 
enheten. 
Om du ansluter en USB-enhet aktiveras USB-
läget. Avaktivera det genom att koppla ur 
anslutningen.
Koppla inte in USB och AV-in samtidigt. Anslut 
endast en anslutning åt gången. 
Koppla ur anslutningen innan du kopplar in en 
annan anslutning.

•

•

•

•

Spelaren är varm När spelaren används under lång tid blir ytan 
varm. Det är helt normalt.

•

Skärmen blir svagare 
när nätströmmen 
kopplas från

Enheten sparar ström, vilket ger längre speltid 
med batteriet. Det är normalt.
Justera ljusstyrkan på menyn SETUP 
(inställningar).

•

•

Ingen radiomottagning Enheten är utformad för att ta emot endast 
digitala signaler. Den har inte funktioner för 
analog radio som FM eller AM.

•

Det går inte att ladda 
spelaren

Kontrollera att nätkabelns båda kontakter är 
ordentligt anslutna.
Kontrollera att det fi nns ström i eluttaget 
genom att ansluta en annan apparat.
Kontrollera att biladaptern är korrekt ansluten.
Använd endast en 12 V-billaddare (för 
personbil). Använd inte en 24 V-billaddare (för 
lastbil).
Omgivningstemperaturen ska vara mellan 0 °
C och 35 °C. För att skydda elektroniken på 
insidan avbryts laddningen om spelaren är för 
kall eller för varm.

•

•

•
•

•
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Symtom Åtgärd

No/weak signal 
(ingen/svag signal) 
visas på skärmen.

DVB-T-signalen är för svag eller utanför 
räckvidden för DVB-T-signalen.
Se till att du befi nner dig inom ett område med 
tillräcklig täckning.
Om du tar emot DVB-T-signalen i en bil som 
rör sig kan signalproblem uppstå.

•

•

•

Det går inte att spela 
upp MP4-video

Det fi nns för många olika typer av MP4-
videoformat. Spelaren har endast funktioner 
för MP4-format i *.avi- och *.divx-fi ler.

•

Hackig uppspelning av 
DivX-video

Se till att du genererar DivX-videon med 
DivX-mobilkonfi guration. Information om 
DivX-mobilkonfi guration fi nns i avsnitt 1.4 
eller på DivX webbplats www. divx. Com.

•

10 Tekniska data

TV-system  DVB-T
USB  1.1
Kort  SD-minneskort
Högtalare  2 x 2W (RMS)
Mått  27.5 x 24 x 10 cm
  11 x 9.4 x 4 inches
Vikt  1.2 kg /2.6 Ib
Strömförsörjning DC 9V 1.8A
Strömförbrukning ≤ 20W
Driftstemperatur 0 - 45°C (32 - 122°F)

PHILIPS förbehåller sig rätten att göra ändringar i produktens 
design och specifi kationer utan föregående meddelande.

Förändringar som inte godkänts av tillverkaren kan upphäva 
användarens behörighet att använda enheten.

Med ensamrätt.
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Undangörande av din gamla produkt

Din produkt är designad och tillverkad med material och 
komponenter av högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och 
återanvändas.
När den här överstrukna sopkorgen på hjul fi nns tryckt på 
en produkt, betyder det att produkten täcks av Europeiska 
Direktiv 2002/96/EC.

Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för 
elektriska och elektroniska produkter.
Agera i enlighet med dina lokala regler och slang inte dina gamla 
produkter tillsammans med ditt normala hushållsavfall. Korrekt 
sophantering av din gamla produkt kommer att hjälpa till att förebygga 
potentiell negative konsekvens för naturen och människors hälsa.
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Meet Philips at the Internet 
http://www.philips.com

Printed in China WK07-38

PVD1075
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