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Country Code Telephone number Tariff
Austria +43 0810 000206  0.07
Belgium +32 078 250851  0.06
Denmark +45 3525 8761 Local call tariff
Finland +358 09 2290 1908 Local call tariff
France +33 082161 1658  0.09
Germany +49 01803 386 853  0.09
Greece +30 00800 3122 1223 Free of charge
Ireland +353 01 601 1161 Local call tariff
Italy +39 840 320 041  0.08
Luxembourg +352 26 84 30 00 Local call tariff
The Netherlands +31 0900 0400 063  0.10
Norway +47 2270 8250 Local call tariff
Poland +48 0223491505 Local call tariff
Portugal +351 2 1359 1440 Local call tariff
Spain +34 902 888 785  0.10
Sweden +46 08 632 0016 Local call tariff
Switzerland +41 02 2310 2116 Local call tariff
United Kingdom +44 0207 949 0069 Local call tariff
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регулювання чи монтажу, які не 
рекомендовані або не дозволені 
в цьому посібнику, призведе до 
скасування гарантії.

Піксельні характеристики 
Цей виріб з РК екраном має велику 
кількість кольорових пікселів. 
Хоча відсоток ефективних пікселів 
становить 99,999% або більше, на 
екрані можуть з’являтися постійні 
чорні цятки або яскраві точки 
(червоні, зелені або сині). Це 
структурна властивість екрана (в 
рамках загальноприйнятих галузевих 
стандартів), яка не вважається 
несправністю.

Запобіжник (лише для 
Великобританії)
Цей Телевізор обладнано перевіреною 
суцільною вилкою. Якщо виникне 
потреба замінити запобіжник, його 
слід замінити на запобіжник із таким 
самим значенням, як вказано на вилці 
(наприклад, 10 A).

1 Зніміть кришку запобіжника і сам 
запобіжник. 

2 Запасний запобіжник має відповідати 
нормам BS 1362 і має мати знак 
схвалення ASTA. Якщо запобіжник 
втрачено, зверніться до торгового 
представника, щоб перевірити, чи тип 
запобіжника правильний. 

3 Встановіть кришку запобіжника.
Щоб забезпечити відповідність 
нормам електромагнітної сумісності, 
штекер не слід від’єднувати від кабелю 
живлення.

1 Примітка

Компанія Philips залишає за собою право
змінювати продукцію в будь-який час без
 зобов’язання внесення відповідних змін у 
раніше продані партії.
Матеріал у цьому посібнику є достатнім для 
використання системи за призначенням. 
Якщо виріб або його окремі компоненти 
чи процедури використовуються в інших 
цілях, ніж визначено в цьому посібнику, слід 
отримати підтвердження про їх придатність та 
відповідність для таких цілей. Компанія Philips 
гарантує, що матеріал як такий не порушує 
жодних прав, захищених патентами у США. 
Компанія не надає жодних інших гарантій, у 
прямій чи непрямій формі.
Гарантія 

Ризик травмування, пошкодження • 
телевізора або порушення умов гарантії! 
Не ремонтуйте телевізор самостійно.
Використовуйте телевізор і приладдя • 
тільки у спосіб, визначений виробником.
Знаки застереження, надруковані з • 
тильної сторони телевізора, вказують 
на ризик ураження електричним 
струмом. Ніколи не знімайте кришку 
телевізора. З питань обслуговування чи 
ремонту завжди звертайтесь до Служби 
підтримки клієнтів Philips.

Виконання будь-яких дій, прямо • 
заборонених у цьому посібнику, 
та здійснення будь-яких процедур 
UK
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Авторське право

Логотипи VESA, FDMI та VESA Mounting 
Compliant є торговими марками Асоціації зі 
стандартів в області відеоелектроніки.
® Kensington та Micro Saver є 
зареєстрованими у США товарними знаками 
корпорації ACCO World Сorporation 
із виданими реєстраціями та поданими 
заявками у всьому світі, які очікують на 
відповідь. 

Виготовлено згідно з ліцензією Dolby 
Laboratories. ‘Dolby’ та потрійний символ 
D   є торговими марками Лабораторій 
Dolby. (Стосується тільки телевізорів, які 
підтримують стандарт MPEG4-HD)
Усі інша зареєстровані та незареєстровані 
торгові марки є власністю їх відповідних 
власників.
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Пошкоджений штепсель може стати 
причиною появи іскор або пожежі.

Ризик травмування користувача або • 
пошкодження телевізора!

Щоб підняти і перенести • 
телевізор, який важить понад 25 
кг, потрібно двоє осіб.
У випадку монтування телевізора • 
на підставку, використовуйте тільки 
підставку, що додається. Надійно 
прикріпіть підставку до телевізора. 
Ставте телевізор на пласку рівну 
поверхню, що може витримати 
вагу телевізора та підставки.
У випадку монтування телевізора • 
на стіні, використовуйте тільки 
настінне кріплення, що може 
витримати вагу телевізора. 
Прикріпіть настінне кріплення 
до стіни так, щоб воно могло 
витримати як вагу телевізора, 
так і свою власну вагу. Компанія 
Koninklijke Philips Electronics N.V. 
не несе відповідальності за 
неналежне настінне кріплення, яке 
спричинило нещасний випадок або 
травмування користувача.

Ризик травмування для • 
дітей!Дотримуйтесь цих заходів 
безпеки, для запобігання падінню 
Телевізор і травмуванню дітей:

Ніколи не ставте Телевізор на • 
поверхню, покриту тканиною або 
іншим матеріалом, за який можна 
потягнути.
Слідкуйте, щоб частини Телевізор • 
не звисали над краєм поверхні.
Ніколи не ставте Телевізор на • 
високі меблі (такі як книжкова 
шафа), якщо меблі і Телевізор 
не прикріплені до стіни або не 
встановлені на стійку підставку.
Навчайте дітей щодо небезпеки • 
падіння Телевізор, якщо 
підійматися вгору меблями.

Ризик перегрівання! Не встановлюйте • 
Телевізор у закритий простір. Завжди 
залишайте вільний простір навколо 
Телевізор, не менше 10 см, для 
забезпечення належної вентиляції. 
Слідкуйте, щоб занавіски або інші 
предмети не закривали вентиляційні 
отвори Телевізор.
Існує ризик пошкодження телевізора! • 
Перед тим як під’єднувати телевізор 
до розетки, перевірте, чи напруга в ній 
відповідає значенню, надрукованому з 

2 Важливо
Перед тим як використовувати Телевізор, 
прочитайте та зрозумійте всі інструкції. 
Якщо виріб буде пошкоджено внаслідок 
недотримання інструкцій, гарантійні 
зобов’язання не будуть застосовуватись.

Безпека
• Ризик ураження електричним струмом 

чи пожежі!
Слідкуйте, щоб на Телевізор не • 
потрапили краплі дощу чи вода. Не 
ставте посудини з рідиною, такі 
як вази, поблизу Телевізор. Якщо 
на чи в Телевізор пролито рідину, 
негайно від’єднайте Телевізор від 
розетки. Зверніться до Служби 
підтримки клієнтів Philips, щоб 
перевірити Телевізор перед тим 
як його використовувати.
Не ставте Телевізор, пульт • 
дистанційного керування чи 
батареї поблизу відкритого 
вогню або інших джерел тепла, 
включаючи прямі сонячні промені.
Для запобігання поширенню 
вогню тримайте свічки або інший 
вогонь подалі від Телевізор, пульта 
дистанційного керування або 
батарей.

Не вставляйте • предмети у 
вентиляційні чи інші отвори Телевізор.
Якщо повертаєте Телевізор, • 
слідкуйте, щоб кабель живлення 
не натягувався. Натяг кабелю 
живлення може призвести до 
ослаблення з’єднання і викликати 
появу іскор.

Ризик короткого замикання або пожежі!• 
Слідкуйте, щоб пульт • 
дистанційного керування або 
батареї не контактували з дощем, 
водою або надмірним теплом.
Не докладайте зусиль, • 
користуючись штепселем. 

UK
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Утилізація

Виріб виготовлено з високоякісних 
матеріалів і компонентів, які можна 
переробити і використовувати повторно.
Позначення у вигляді перекресленого 
контейнера для сміття на виробі означає, 
що на цей виріб поширюється дія 
Директиви Ради Європи 2002/96/EC:

Не утилізуйте цей виріб з іншими 
побутовими відходами. Дізнайтеся 
про місцеву систему розділеного збору 
електричних та електронних пристроїв. 
Належна утилізація старого пристрою 
допоможе запобігти негативному впливу на 
навколишнє середовище та здоров’я людей.
Виріб містить батареї, які відповідають 
Європейським Директивам 2006/66/EC 
і які не можна утилізувати зі звичайними 
побутовими відходами.
Дізнайтеся про місцеву систему 
розділеного збору батарей. Належна 
утилізація батарей допоможе запобігти 
негативному впливу на навколишнє 
середовище та здоров’я людей.

Найновіше керівництво 
користувача он-лайн
Зміст керівництва користувача  
може змінюватися. Будь ласка, див.  
www.philips.com/support, щоб отримати 
підтримку завдяки найновішій інформації в 
керівництві користувача.

тильної сторони телевізора. Ніколи не 
під’єднуйте телевізор до розетки, якщо 
значення напруг різняться.
Ризик травмування, пожежі або • 
пошкодження кабелю живлення! 
Не ставте Телевізор або будь-які 
предмети на кабель живлення.
Щоб можна було легко від’єднати • 
кабель живлення Телевізор від розетки, 
слідкуйте, щоб доступ до неї завжди 
був вільний.
Коли від’єднуєте кабель живлення, • 
завжди тягніть за штекер, а не за кабель.
Перед грозою від’єднуйте Телевізор • 
від електромережі та антени. Під час 
грози не торкайтеся жодних частин 
Телевізор, кабелю живлення або 
кабелю антени.
Ризик пошкодження слуху! Уникайте • 
прослуховування гучного звуку в 
навушниках або протягом тривалого 
часу.
Якщо Телевізор транспортувати за • 
температури нижчої 5°C, розпакуйте 
Телевізор і зачекайте, допоки 
температура Телевізор не вирівняється 
з кімнатною температурою, перед 
тим як під’єднувати Телевізор до 
електромережі.

Чищення екрана
Уника• йте нерухомих зображень 
наскільки це можливо. Нерухомими 
зображеннями є зображення, 
які залишаються на екрані 
протягом тривалого періоду часу. 
Наприклад: екранні меню, чорні 
смуги і відображення часу. Якщо є 
потреба у використанні нерухомих 
зображень, зменште контрастність і 
яскравість зображення, щоб уникнути 
пошкодження екрана.
Перед тим, як чистити, від’єднайте • 
Телевізор від електромережі.
Чистьте Телевізор і корпус м’якою • 
вологою ганчіркою. Не використовуйте 
для Телевізор розчини, такі як алкоголь, 
хімікати або побутові миючі засоби.
Існує ризик пошкодити екран • 
Телевізор! Не торкайтесь, не 
притискайте, не тріть і не вдаряйте 
екран будь-якими предметами.
Щоб уникнути деформацій та • 
вигоряння кольору, витирайте краплі 
якомога швидше.
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Пульт дистанційного 
керування

1

26

23

16
14

13

12

11
10

17

15

18
19

20

8

7

6
4

2

9

5

3

28

27

25

24

22

21

31
32

33
34

29
30

Вітаємо з придбанням виробу Philips! Щоб 
уповні скористатися підтримкою, яку 
пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на 
веб-сайті www.philips.com/welcome.

Засоби управління спереду 
та з боків

6

4

5

2

3

1

a  POWER: Вмикає або вимикає 
Телевізор. Телевізор повністю не 
вимкнено, допоки виріб фізично 
під’єднаний.

b SOURCE: Вибирає підключені 
пристрої.

c MENU/OK: Показує екранне меню і 
підтверджує вибір у меню.

d CH +/-: Дозволяє перемикати на 
наступний чи попередній канал.

e VOL+/-: Збільшує або зменшує гучність.

f Індикатор живлення:

    Червоний світлодіод: У режимі 
очікування або «вимкнено».

       Зелений світлодіод: Живлення 
увімкнено.

UK

3 Ваш LCD Monitor 
with HD TV
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екран / Верхня половина / Нижня 
половина)

p SUBPAGE
Показує під-сторінку, коли сторінка 
телетексту має понад одну сторінку.

q REVEAL
Показує приховану інформацію в 
телетексті.

r HOLD
Перемкніть, щоб зупинити перехід по 
сторінках, щоб зупинити отримання 
даних декодером тексту.

s FREEZE
Натисніть, щоб телевізійне 
зображення завмерло.

t AD (Audio Description) (АО – Аудо-
опис, лише для цифрового RF ТБ)
Лише для Великобританії: вмикає 
аудіо-коментарі для осіб з вадами зору.

u SOURCE
Виберіть підключені пристрої.

v EPG
Вмикає і вимикає електронний гід 
програм.

w VIDEO
Натисніть, щоб перемкнутися на 
режим ВІДЕОYPbPr / Композитний /
SCART.

x HDMI
Натисніть, щоб перемкнутися до 
режиму HDMI.

y VOL +/-
Збільшує або зменшує гучність.

z DUAL I-II
Перемикайте, щоб вибрати моно / 
стерео / dual I / dual II із входу RF ТБ.

{  SOUND
Перемикайте, щоб вибрати режим 
звуку Smart.

| MENU/EXIT
Натисніть, щоб відкрити або закрити 
екранне меню.

a  (Увімкнення режиму очікування)
Перемикає Телевізор у режим • 
очікування, якщо Телевізор 
увімкнено.
Вмикає Телевізор, якщо Телевізор • 
перебуває в режимі очікування.

b 0-9 (Кнопки з цифрами)
Вибрати канал або налаштування.

c PRE CH
Повертає на попередній канал.

d TV
Натисніть, щоб вибрати режим ТБ.

e PC
Натисніть, щоб вибрати режим ПК.

f  (Без звуку)
Увімкнути або вимкнути звук.

g CH Λ / V (Канал Λ / V )
Перейти на наступний або попередній 
канал.

h ZOOM
Перехід між форматами екрану.

i SLEEP
Перемикайте, щоб вибрати 
попередньо встановлений час 
автоматичного переходу телевізора в 
режим очікування.

j  PICTURE
Перемикайте, щоб вибрати 
налаштування Зображення Smart.

k OK
Підтвердження входу або вибору 
та показати схему каналів під час 
перегляду телевізора.

l ▲ ▼ ◄ ► (Навігаційні кнопки)
Навігація в меню.

m INFO
Показати або приховати екран 
інформації про вибраний канал.

n Кольорові кнопки
Вибирають завдання або опції.

o SIZE
Перемикайте, щоб змінити розмір 
шрифту в режимі телетексту. (на весь 
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} MIX
Натисніть, щоб накласти сторінку 
телетексту на телевізійне зображення.

~ TELETEXT
Натисніть, щоб відкрити або закрити 
телетекст.

� INDEX
Натисніть, щоб показати сторінку 
змісту телетексту.

€ SUBTITLE
У режимі ТБ: натискайте, щоб • 
вмикати і вимикати субтитри.
У режимі тексту: натисніть, щоб • 
відкрити сторінку субтитрів.

� FAV
Натисніть, щоб показати список 
улюбленого.

‚ CH-LIST
Натисніть, щоб показати список 
каналів.

UK
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Порада

Хоча телевізор в режимі очікування  •
споживає дуже мало електроенергії, 
енергія все ж продовжує подаватись. Якщо 
телевізор не використовується впродовж 
тривалого часу, від’єднайте кабель 
живлення телевізора від розетки.

Примітка

Щоб увімкнути те • левізор із режиму 
очікування, якщо не вдається знайти пульт 
дистанційного керування, натисніть кнопку 
CH +/- на бічній панелі телевізора.

Перемикання каналів
 

Натисніть•  CH ^/v на пульті 
дистанційного управління або CH +/- 
збоку на телевізорі.
За допомогою • Кнопки з цифрами 
введіть номер каналу.
Використовуйте табли• цю каналів.

Примітка

Якщо вик • ористовується список вибраних 
каналів, можна вибрати тільки канали із 
цього списку.

4 

У цьому розділі описані основні операції з 
Телевізор.

Вмикання/вимикання 
телевізора та перемикання у 
режим очікування

Увімкнення
Якщо індикатор режиму очікування не • 
світиться, натисніть кнопку  POWER 
на бічній панелі телевізора.
Якщо індикатор режиму очікування • 
світиться червоним світлом, натисніть 
кнопку  (Увімкнення режиму 
очікування) на пульті дистанційного 
керування.

Перемикання у режим очікування
Натисніть кнопку •  (Увімкнення 
режиму очікування) на пульті 
дистанційного керування.

Індикатор режиму очікування  »
засвітиться червоним світлом.

Вимкнення
Натисніть кнопку •  POWER на бічній 
панелі телевізора.

 » Індикатор режиму очікування вимкнеться.
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Регулювання гучності 
телевізора
 

Збільшення або зменшення рівня гучності
Натисніть • VOL +/- на пульті 
дистанційного управління.
Натисніть • VOL +/- збоку на телевізорі.

Вимкнення або увімкнення звуку
Щоб вимкнути звук, натисніть кнопку • 

 .
Натисніть кнопку •  ще раз, щоб 
відновити звук.

Щоб дивитись підключені 
пристрої

Примітка

Увімкніть пристрій, перед тим як вибрати  •
його як джерело сигналу телевізора.

Використання кнопки вибору 
джерела сигналу

1 Натисніть кнопку SOURCE.
Відобразиться список джерел. »

2 Натисніть кнопки SOURCE, ▲ або ▼, 
щоб вибрати пристрій.

3 Натисніть кнопку OK, щоб 
підтвердити вибір.

Телевізор перемкнеться на вибраний  »
пристрій.

UK
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a PC IN (VGA та AUDIO IN)
Аудіо- та відеовхід з комп’ютера.

AUDIO

VGA

VGA

 

b EXT 2 (Y Pb Pr та AUDIO L/R)
Аналоговий аудіо- та відеовхід від 
аналогових або цифрових пристроїв, 
таких як DVD-програвачі або ігрові 
консолі.

5 Підключити 
пристрої

У цьому розділі описано процедуру 
під’єднання різноманітних пристроїв до 
різних роз’ємів і він доповнює приклади, 
наведені у Короткому посібнику.

Примітка

Залежно від наявності та потреб, для  •
під’єднання пристрою до телевізора 
можуть використовуватись різні типи 
роз’ємів.

Задній сполучувач

7
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e AV OUT (VIDEO OUT та AUDIO OUT 
L/R)
Аудіо- та відеовихід для аналогових 
пристроїв, таких як інший телевізор 
або пристрій запису.

AUDIO
IN

f SPDIF OUT
Цифровий аудіовихід для домашніх 
кінотеатрів та інших цифрових 
аудіосистем.

g HDMI
Цифровий аудіо- та відеовхід від 
цифрових пристроїв високої чіткості, 
таких як програвачі Blu-ray.

Під’єднання через роз’єми DVI або 
VGA вимагає додаткового аудіокабелю.

.

c EXT 1 (SCART)
Аналоговий аудіо- та відеовхід від 
аналогових або цифрових пристроїв, 
таких як DVD-програвачі або ігрові 
консолі.

d TV ANTENNA
Вхід для сигналу від антени, кабелю 
або супутникового телебачення.

UK
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c VIDEO
Композитний відеовхід від аналогових 
пристроїв, таких як відеомагнітофони.

d SERVICE
Порт USB лише для поновлення 
вбудованого ПЗ.

Боковий сполучувач

1

2

3

4

a COMMON INTERFACE
Гніздо для модуля умовного доступу 
(CAM).

b AUDIO L/R
Аудіовхід від аналогових пристроїв, які 
під’єднані до VIDEO.
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Пульт дистанційного 
управління

Ти• п: 201T1, 221T1, 231T1 RC
Батаре• ї: 2 x AAA (тип LR03)

Живлення
Жи• влення від електромережі: 100-240 
В, 50 Гц
Режим вимкнення живлення: < 0,5 Вт• 
Температура зовнішнього середовища: • 
5 - 40°C

Підтримувані засобу для 
монтажу телевізора
Щоб встановити телевізор, придбайте 
кріплення для телевізора Philips або 
кріплення для телевізора, сумісне зі 
стандартом VESA. Щоб попередити 
пошкодження кабелів і роз’ємів, слідкуйте, 
щоб відстань до задньої панелі телевізора 
становила не менше 5,5 дюйма.

Попередження

Дотримуйтесь усіх інструкцій, які  •
додаються до кріплення телевізора. 
Компанія Koninklijke Philips Electronics N.V. 
не несе відповідальності за неналежне 
настінне кріплення, яке спричинило 
нещасний випадок або травмування 
користувача.

Розмір екрана 
телевізора 
(дюйми)

Потрібний 
нахил (мм)

Потрібні 
болти для 
монтування

20 100 x 100 4 x M4
22 100 x 100 4 x M4
23 100 x 100 4 x M4

6 Інформація про 
виріб

Інформація про виріб може бути змінена без 
попередження. Детальнішу інформацію про 
виріб шукайте на www.philips.com/support.

Підтримувані чіткості 
дисплею
Комп’ютерні формати

Роздільна здатність - частота • 
оновлення:

640 x 480 - 60 Гц• 
640 x 480 - 75 Гц• 
800 x 600 - 60 Гц• 
800 x 600 - 75 Гц• 
1024 x 768 - 60 Гц• 
1024 x 768 - 75 Гц• 
1280 x 1024 - 60 Гц• 
1440 x 900 - 60 Гц• 
1600 x 900 - 60 Гц (найкращий для • 
201Т1)
1680 x 1050 - 60 Гц• 
1920 x 1080 - 60 Гц _RB • 
(найкращий для 221Т1 та 231Т1) 

Відеоформати
Роздільна здатність - частота • 
оновлення:

480i - 60 Гц• 
480p - 60 Гц• 
576i - 50 Гц• 
576p - 50 Гц• 
720p - 50 Гц, 60 Гц• 
1080i - 50 Гц, 60 Гц• 
1080p - 50 Гц, 60 Гц• 

Тюнер/Прийом/Передача
В• хід антени: 75 ом, коаксіальний 
(IEC75)
Цифрове телебачення: наземне • 
цифрове телебачення DVB, DVB-T 
MPEG4
Телевізійна система: DVB COFDM • 
2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, 
D/K, L/L’ 
Стандарти відтворення відео: NTSC, • 
SECAM, PAL
Частота налаштування: Hyperband, • 
S-channel, UHF, VHF
UK
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нагрівається. Це не впливає на роботу 
телевізора.

Проблеми телеканалів
Попередньо настроєні канали не 
відображаються у списку каналів:

Перевірте, чи правильно вибрано  •
список каналів.

Під час настроювання не знайдено 
жодного цифрового каналу:

Упевніться, що телевізор підтримує  •
стандарт DVB-T або DVB-C у вашій 
країні. Див. перелік країн на задній 
панелі телевізора.

Проблеми зображення
Телевізор увімкнений, але зображення 
відсутнє:

Переконайтеся, що антена належним  •
чином підключена до телевізора.
Перевірте, чи вибрано правильний  •
пристрій як джерело телевізійного 
сигналу.

Звук є, однак нема зображення:
Перевірте, чи правильно встановлені  •
налаштування зображення.

Поганий прийом телевізійного сигналу 
через антену:

Переконайтеся, що антена належним  •
чином підключена до телевізора.
На якість приймання можуть впливати  •
шум гучномовців, незаземлені 
аудіопристрої, неонове світло, високі 
будинки або інші великі об’єкти. Якщо 
можливо, спробуйте покращити 
якість прийому, змінивши напрямок 
антени або забравши пристрої, які 
створюють перешкоди, якомога далі 
від телевізора.
Якщо прийом лише одного каналу є  •
неякісним, спробуйте виконати його 
точне налаштування.

Неякісне зображення з під’єднаних 
пристроїв:

Перевірте, чи всі пристрої підключені  •
належним чином.
Перевірте, чи правильно встановлені  •
налаштування зображення. 

7 Усунення 
несправностей

У цьому розділі описано типові неполадки та 
способи їх вирішення.

Загальні проблеми 
телевізора
Телевізор не вмикається:

Від’єднайте кабель живлення від  •
розетки. Зачекайте одну хвилину та 
під’єднайте його знову.
Перевірте, чи кабель живлення надійно  •
під’єднано.

Пульт дистанційного керування не працює 
належним чином:

Перевірте, чи батареї пульта  •
дистанційного керування вставлені з 
дотриманням полярності (+/-).
Замініть батареї пульта дистанційного  •
керування, якщо їх заряд низький або 
вони повністю розряджені.
Почистьте лінзи сенсорів на пульті  •
дистанційного керування та Телевізор.

Індикатор режиму очікування на Телевізор 
блимає червоним:

Від’єднайте кабель живлення від  •
розетки. Перед тим як під’єднувати 
кабель живлення знову, зачекайте 
допоки Телевізор охолоне. Якщо 
блимання продовжуватиметься, 
зверніться до служби підтримки 
клієнтів Philips. 

Ви забули код для розблокування 
заблокованих функцій телевізора

Введіть “5351”. •
Меню Телевізор відображається 
невідповідною мовою

Змініть налаштування мови меню  •
Телевізор.

Під час увімкнення/вимкнення/переходу 
в режим очікування Телевізор чути скрип 
корпусу Телевізор:

Не слід нічого робити. Ефект  •
поскрипування – звичне явище, яке 
виникає внаслідок розширення-
скорочення корпусу Телевізор під 
час того, як він охолоджується чи 
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Якщо Телевізор не розпізнає  •
пристрій HDMI та зображення 
не відображається, спробуйте 
перемкнути джерело з одного 
пристрою на інший та навпаки.
Якщо звук переривчастий, перевірте  •
правильність налаштування вихідного 
сигналу пристрою HDMI.
Якщо використовується адаптер  •
HDMI-DVI або кабель HDMI-DVI, 
перевірте, чи підключено додатковий 
аудіокабель доAUDIO L/R чи AUDIO 
IN (тільки для міні-роз’єму).

Проблеми підключення 
комп’ютера
Зображення з комп’ютера на екрані 
телевізора не стабільне:

Перевірте, чи на комп’ютері  •
встановлено підтримувану роздільну 
здатність і частоту оновлення.
Встановіть незмінний формат  •
зображення телевізора.

Зв’яжіться з нами
Якщо не вдається вирішити проблему, 
що виникла, див. сторінку з частими 
запитаннями стосовно цього Телевізор за 
адресою www.philips.com/support. 
Якщо проблема залишається невирішеною, 
зверніться до служби підтримки клієнтів 
Philips у вашій країні відповідно до списку у 
Посібник користувача.

Попередження

Не робіть спроб самостійно  •
відремонтувати Телевізор. Це може 
призвести до травмування, нанесення 
непоправної шкоди Телевізор або 
анулювання дійсної гарантії.

Примітка

Запишіть модель Телевізор і серійний  •
номер, перш ніж звернутись до Philips. Ці 
номери надруковані на звороті Телевізор і 
на пакуванні.

Телевізор не зберігає налаштування 
зображення:

Перевірте, чи для розташування • 
телевізора встановлено значення “дім”. 
Цей режим є досить гнучким для зміни 
та збереження налаштувань.

Зображення не відповідає розміру екрана, 
воно занадто велике або занадто мале:

Спробуйте використати інший формат. •
Неправильне положення зображення:

Сигнали зображення від деяких  •
пристроїв не відповідають параметрам 
екрана. Перевірте вихідний сигнал 
пристрою.

Проблеми звуку
На екрані Телевізор присутнє зображення, 
однак немає звуку:

Примітка

Якщо не виявлено аудіосигналу, Телевізор  •
автоматично вимкне аудіовихід — це не 
вказує на наявність будь-якої неполадки.

Перевірте, чи всі кабелі під’єднані  •
належним чином.
Перевірте, чи для параметра гучності  •
не встановлено рівень 0.
Перевірте, чи не натиснута кнопка  •
вимкнення звуку.

На екрані присутнє зображення, однак 
якість звуку погана:

Перевірте правильність налаштування  •
звуку.

На екрані присутнє зображення, однак звук 
подається лише одним гучномовцем:

Перевірте, чи баланс звуку  •
встановлено посередині.

Проблеми підключення 
HDMI
Проблеми з пристроями HDMI:

Пам’ятайте, що підтримка HDCP  •
може потребувати деякого часу для 
відображення Телевізор вмісту з 
пристроїв HDMI. 

UK
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