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Sikkerhetsinformasjon

Ikke bruk TV-en under forhold med svært høy 
luftfuktighet. Dette kan skade TV-en.

FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT

ÅPNE IKKE

FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK 
STØT MÅ ALDRI DEKSELET (ELLER BACK) 
FJERNES. 
INGEN DELER SOM KAN REPARERES INNVENDIG. 
OVERLAT VEDLIKEHOLD TIL KVALIFISERT 
SERVICEPERSONELL.

Merk: Følg instruksjonene på skjermen for å betjene de 
relaterte funksjoner.

I ekstremvær (stormer, lyn) og lange perioder 
uten aktivitet (ferie), må du koble apparatet 
fra strømnettet. Støpselet brukes til å koble 
apparatet fra strømnettet, og derfor må det være 
lett tilgjengelig.

Dette skiltet er til stede der det er svært viktig 
informasjon om drift og vedlikehold av apparatet 
i den vedlagte litteraturen.

 VIKTIG - Vennligst les disse 
instruksjonene helt før du installerer 
eller bruker

 ADVARSEL: Aldri la mennesker (inkludert 
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller 
mentale evner eller mennesker som mangler 
erfaring og / eller kunnskap bruke elektriske 
apparater uten tilsyn.
•	For ventilasjon, la det være en ledig plass på minst 

10 cm rundt apparatet. 
•	Ikke blokker ventilasjonsåpningene. 
•	Ikke	plassere	TV-en	på	overflater	som	er	på	skrå	

eller ustabile, TV-en kan velte.
•	Bruk dette apparatet i et moderat klima.
•	Støpselet må være lett tilgjengelig. Ikke plasser 

TV, møbler etc. på strømledningen. En skadet 
strømkabel/støpsel kan forårsake brann eller gi 
deg elektrisk støt. Håndtere kabelen med støpselet, 
ikke dra ut støpselet ved å dra i kabelen. Rør aldri 
strømledningen når du er våt på hendene, da dette 
kan føre til kortslutning eller elektrisk sjokk. Lag aldri 
knute på ledningen, og bind den aldri sammen med 
andre ledninger. Når kabelen er skadet, må den 
skiftes	ut.	Dette	må	utføres	av	kvalifiserte	fagfolk.

•	Ikke bruk denne TV-en på et fuktig sted. Ikke utsett 
TV-en for væske. Hvis væske skulle falle inn i 
kabinettet, må du koble ut TV-en umiddelbart og 
få	 den	 undersøkt	 av	 kvalifisert	 personell	 før	 det	
brukes videre.
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•	Ikke utsett TV-en for direkte sollys, åpne 
flammer	eller	plasser	dem	nær	intense	
varmekilder som f.eks. elektriske 
varmeovner.

•	Å høre på hodetelefoner med overdreven volum kan 
forårsake hørselstap.

•	Sørg	for	at	åpen	flammekilder,	for	eksempel	tente	
stearinlys, ikke plasseres på toppen av TV-en.

•	For å hindre skade, må denne TV festes til en 
vegg i henhold til anvisningene (hvis muligheten 
er tilgjengelig).

•	Av og til kan noen få ikke-aktive piksler forekomme 
på skjermen som faste punkt av blå, grønn eller rød. 
Merk at dette ikke vil påvirke produktets yteevne. 
Pass på så du ikke lager risper i skjermen med 
fingernegler	eller	andre	harde	ting.	

•	Før rengjøring, trekk ut strømledningen fra 
kontakten. Bruk kun en myk, tørr klut ved rengjøring.

 Advarsel Alvorlig skade eller død risiko

 Fare for elektrisk 
sjokk

Farlig spenning risiko

 Forsiktig
Personskade eller skade på 
eiendom risiko

 Viktig Bruke systemet på riktig måte

 Merknad Flere merknader merket

Markeringer på Produktet
Følgende symboler brukes på produktet som en 
markør  for  res t r iks joner  og advars ler  og 
sikkerhetsinstruksjoner . Hver forklaring skal bare 
vurderes dersom har et relatert merke. Noter slik 
informasjon av sikkerhetsmessige grunner.

Klasse II-utstyr: Dette apparatet er utformet 
på en slik måte at det ikke krever en 
sikkerhetsforbindelse til elektrisk jord.
Klasse II-utstyr med funksjonell jording: 
Dette apparatet er utformet på en slik måte at 
det ikke krever en sikkerhetsforbindelse til 

elektrisk jord. Jordforbindelsen brukes til funksjonelle 
formål.

Beskyttende jordforbindelse: Den markerte 
terminal er beregnet for tilkobling av beskyt-
telsesjordleder tilknyttet strømledningene.
Farlig strømledende terminal: De(n) markerte 
terminalen(e) er farlig strømledende under 
normale driftsforhold.

Forsiktig, se bruksanvisningen: Det/de 
markerte området(-ene) inneholder mynt 
eller knappecellebatterier som kan skiftes 

av brukeren.

i

CLASS 1
LASER PRODUCT 

Laserprodukt klasse 1: 
Dette produktet inneholder 
et Klasse 1-laserprodukt 
som er trygt under rimelig 
forutsigbare driftsforhold.

ADVARSEL
Batteriet må ikke svelges, etsefare

(Tilbehøret følger med eller) Dette produktet 
kan inneholde et mynt-/knappecellebatteri. Hvis 

mynt-knappecellebatteriet svelges, kan den 
forårsake alvorlige brannskader på bare 2 timer 

og føre til død.
Hold nye og brukte batterier vekk fra barn.

Hvis batterirommet ikke lukkes ordentlig, må du 
slutte å bruke produtet og holde det vekk fra barn.
Hvis du tror du kan ha svelget eller fått en del inn 

i kroppen, må du be om umiddelbar medisinsk 
hjelp.

ADVARSEL
Plasser aldri et fjernsynsapparat på et ustabilt 

sted. Fjernsynsapparatet kan falle og forårsake 
alvorlig personskade eller død. Mange skader, 

spesielt til barn, kan unngås ved å ta enkle forhol-
dsregler som for eksempel:

•	Bruk av kabinetter eller stativer anbefalt av 
produsenten av fjernsynsapparatet.

•	Bare bruk møbler som sikkert klarer å gi støtte til 
fjernsynsapparatet.

•	Påse at fjernsynsapparatet ikke henger over 
kanten til støttende møbler.

•	Ikke plasser fjernsynsapparatet noen møbler (for 
eksempel skap, eller bokhyller) uten å forankre 
både møbel og fjernsynsapparatet til en støtte.

•	Informer barn om faren ved å klatre på møbler 
for å nå fjernsynsapparatet eller dets kontroller.

Hvis ditt eksisterende fjernsynsapparat blir beholdt og 
flyttes,	skal	du	uansette	følge	instruksjonene	ovenfor.

Miljøinformasjon
Denne TV-en er utformet for å være miljøvennlig. For 
å redusere energiforbruket, kan du gjøre følgende:
Hvis du setter Energisparing t i l  Minimum, 
Medium, Maksimum eller Auto, vil TV-en redusere 
energiforbruket følgelig. Hvis du vil sette Baklys til 
en fast verdi, kan du sette den som Egendefinert og 
justere Baklys (under Energisparingen-innstillingen) 
manuelt ved bruk av venstre- eller høyreknappene på 
fjernkontroll. Instillingen deaktiveres når du velger Av. 
Merk: Tilgjengelige Energsparing-alternativer kan variere 
avhengig av valgt Modus i System>Bilde-menyen.

Du finner innstil l ingene for Energisparing i 
System>Bilde-menyen. Vær oppmerksom på at 
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enkelte bildeinnstillingene vil være utilgjengelige til 
å endres.
Hvis du trykker på høyreknappen mens alternativet 
Auto eller valgt, eller venstreknappen mens 
Egendefinert er valgt, vises meldingen "Skjermen vil 
være av i 15 sekunder." på skjermen. Velg Gå videre 
og trykk på OK for å slå av skjermen umiddelbart. Hvis 
du ikke trykker på en knapp, vil skjermen slå seg av 
om 15. sekunder Trykk på en knapp på fjernkontrollen 
eller på TV-en for å slå på skjermen igjen. 
Merk: Skjerm av-alternativet ikke er tilgjengelig hvis Modus 
er satt til Spill.

Når TV-en ikke er i bruk, kan du slå av eller koble den 
fra støpselet. Dette vil også redusere strømforbruket.
Funksjoner
•	Fjernstyrt farge-TV
•	Fullt integrert digital bakkesendt/kabel/satellitt TV 

(DVB-T-T2/C/S2)
•	HDMI-innganger til å koble til andre enheter med 

HDMI-kontakter
•	USB-inngang
•	OSD menysystem
•	SCART-kontakten for eksterne enheter (for 

eksempel DVD-spillere, PVR, videospill, etc.)
•	Stereolydsystem
•	Tekst-TV
•	Tilkobling for hodetelefoner
•	Automatisk programmering system
•	Manuell innstilling
•	Automatisk slukking etter åtte timer.
•	Dvaletimer
•	Barnelås
•	Automatisk lyd demping når der ikke er sending.
•	NTSC-avspilling
•	AVL (Automatisk Volumbegrensning)
•	PLL (Frekvenssøk)
•	PC-inngang
•	Spillmodus (Valgfritt)
•	Bilde av-funksjon
•	Programmere opptak
•	Programtidsskifte
Tilbehør Som Følger Med
•	Fjernkontroll
•	Batterier: 2 x AAA
•	Instruksjonsmanual
•	DC 12 V Strømadapter
•	Bilkontakt

Ventemodusvarsler
Hvis TVen ikke mottar inntakssignal (for eksempel 
fra en antenne- eller HDMI-kilde) i 5 minutter, vil den 
gå inn i ventemodus. Neste gang du slår den på, vil 
følgende melding vises: "TVen byttet til ventemodus 
automatisk på grunn av en lang periode uten 
signal". Trykk OK for å fortsette.
Hvis TV-en er på og ikke brukes på en stund, vil den 
gå inn i ventemodus. Neste gang du slår den på, vil 
følgende melding vises. "TVen byttet til ventemodus 
automatisk på grunn av en lang periode at noe ble 
gjort". Trykk OK for å fortsette.
TV-kontrollknapper og Betjening

1. Retning opp
2. Ned-retning
3. Valg av  Volum / Info / Kilde liste og Standby-

On-bryter
Med bruk av Kontroll-knappen kan du kontrollere 
TV-funksjonene Program/Volum/Kilde / Standby On 
(Ventemodus på).
For å endre volum: Øk volumet ved skyve knappen 
opp. Reduser volumet ved skyve knappen ned.
Slik endrer kanal: Trykk midt på knappen, 
informasjonsbanneret vises på skjermen. Bla gjennom 
de lagrede kanalene ved å trykke skyve knappen 
opp eller ned.
For å endre kilde: Trykk på midten av knappen to 
ganger (for andre gang totalt). Kildelisten vises på 
skjermen. Bla gjennom de tilgjengelige kildene ved å 
trykke knappen opp eller ned.
For å slå av TV: Trykk midten av knappen ned og 
hold den nede i et par sekunder; TV-en vil gå over i 
standby-modus.
Merknader: 
•	Hvis du slår av TV-en, starter denne sirkelen igjen 

og begynner med lydstyrkeinnstillingen.
•	Hovedmeny OSD kan ikke vises ved hjelp av 

kontrollknappen.

Betjening Av Fjernkontrollen
Trykk på Menu-knappen på fjernkontrollen for å vise 
hovedmenyen. Bruk venstre- eller høyreknappen for 
å velge en meny fane og trykk OK. Bruk knappene 
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retningsknappene igjen for å velge eller innstille et 
element. Trykk for å gå ut av Menyskjermen.
Inngangsvalg
Når du har koblet det eksterne systemet til TVen din, 
kan du velge andre inngangskilder. Trykk Source-
knappen på fjernkontrollen gjentatte ganger for å 
endre kilde.
Endre Kanaler Og Volum
Du kan endre kanal og justere volumet ved hjelp  av 
knappene Volum +/- og Program +/- på fjernkontrollen. 
Sette inn batterier i fjernkontrollen

Fjern skruen som fester dekselet til batterirommet 
på baksiden av fjernkontrollen først. Løft dekselet 
forsiktig. Sett inn to AAA-batterier. Kontroller at 
tegnene (+) og (-) matcher (observer riktig polaritet). 
Sett dekselet tilbake på plass. Skru deretter dekselet 
på plass igjen.

Koble til strøm 
VIKTIG: TV-apparatet er designet for å brukes på 
12 V DC. Derfor følger det med en adapter som gir 
spenning på 12 V. Koble denne adapteren til et nett 
som leverer 100-240V AC, 50/60 Hz. 

Til STRØMINNTAK 
DC 12 V terminal

AC-adapter

Viktig sikkerhets informasjon

Pass på at koblingen er jordet 
skikkelig

Koble jordingskontakten på strømadapteret 
til jordingskontakten ved strømuttaket 
med medfølgende strømledning. Hvis 
det medfølgende støpslet ikke passer 
til stikkontakten, bør du konsultere en 

elektriker for å skifte ut stikkontakten.

Koble jordingsledningen på sikkert vis.

Antennetilkobling
Koble  antene-  e l le r  kabe l -TV-p luggen t i l 
ANTENNEINNGANG-kontakten (ANT) el ler 
satellittpluggen til SATELITTINNNGANG-kontakten 
(LNB ) på baksiden av TV-en.

satellitt

BAKSIDE
AV
TVen

antenne 
eller
kabel
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Varsling
VAREMERKE-ANERKJENNELSE
Termene HDMI og High-Definition Multimedia 
Interface og HDMI-logoen er varemerker eller 
registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA 
og andre land.

Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby 
og det doble D-symbolet er varemerker for Dolby 
Laboratories.

Informasjon Til Brukere Om Avhending Av 
Gammelt/Gamle Utstyr Og Batterier
[EU bare]
Utstyr med disse symbolene skal ikke kastes som 
vanlig husholdningsavfall. 
Du bør se etter egnede gjenvinningsstasjoner og 
systemer for deponering når du skal avhende disse 
produktene.
Merk: Skiltet Pb under symbolet for batterier indikerer at dette 
batteriet inneholder bly.

Produkter

Batteri

Spesifikasjon

Fjernsynssending
PAL BG/DK/II’
SECAM BG/DK

Mottak av kanaler VHF (BAND I/III) - UHF 
(BAND U) - HYPERBAND

Digitalt mottak

Fullt integrert digital 
bakkesendt-kabel-satellitt 
TV(DVB-T-C-S) 
(kompatibel med DVB-T2, 
DVB-S2)

Antall forhåndsstilte 
kanaler 10,000

KANALINDIKATOR Skjermvisning

RF-antenneinngang 75 Ohm (ubalansert)

OPERASJONSSPENNING 100-240V AC, 50/60 Hz

Lyd Tysk+Nicam Stereo

Audio Utgangseffekt 
(WRMS.) (10% THD) 2 x 2,5

Strømforbruk (W)                 17W

Vekt (kg) 3,70

TV-dimensjoner DxLxH 
(med stativ) (mm) 134 x 516 x 353

TV-dimensjoner DxLxH 
(uten stativ) (mm) 35 x 516 x 317

Skjerm 22”

Driftstemperatur og 
driftsluftfuktighet 

0 ºC opptil 40 ºC, 85 % 
fuktighet maks.
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Fjernkontroll

1 2 3
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(*) MIN KNAPP 1 & MIN KNAPP 2: 
Disse knappene kan ha standardfunksjoner avhengig av 
modellen. Du kan imidlertid stille inn en spesiell funksjon for 
disse knappene ved å trykke på dem i fem sekunder når du 
er på en ønsket kilde, kanal eller link. En bekreftelsesmelding 
vil vises på skjermen. Nå er den valgte MIN KNAPP tilknyttet 
det valgte funksjonen.
Merk at hvis du utfører ørste Gang Installasjonen, vil MIN 
KNAPP 1 og 2 gå tilbake til standard funksjon.

1. Ventemodus: Slår på/av-bryteren TV-en
2. Nummertaster: Bytter kanal, legger inn et nummer 

eller en bokstav i tekstboksen på skjermen.

3. TV: Viser kanalliste / slår på TV-kilde
4. Stille: Slår lyden på TV-en helt av
5. Volum +/-
6. Meny: Viser TV menyen

7. Pilknapper: Hjelper å navigere i menyer, innhold 
osv. og viser undersidene i TXT-modus når den 
trykkes til høyre eller venstre

8. OK: Bekrefter brukervalg, holder siden (i TXT-modus), 
viser kanalliste (DTV-modus)

9. Tilbake/Returner: Går tilbake til forrige skjermbilde, 
åpner indekssiden (i TXT-modus)

10. Medieleser: Åpner medieleserskjermen:
11. Info:  Viser informasjon om skjerminnhold, viser skjult 

informasjon (avslør – in TXT-modus)
12. Min knapp 1 (*)
13. Fargede Knapper: Følg instruksjonene på skjermen 

for funksjonene til fargede knapper
14. Språk: Veksler mellom lydmodi (analog TV), skjermer 

og endrer språk på lyd/teksting (digital TV, der det er 
tilgjengelig)

15. Teksting: Slår undertekster av og på (hvor tilgjengelig)
16. Tilbakespoling: Flytter bilder bakover i media slik 

som	filmer
17. Opptak: Tar opp programmer
18. Spill: Begynner avspilling av valgt media
19. Stopp: Stopper media som spilles
20. Fremoverspoling: Flytter bilder forover i media slik 

som	filmer
21. Pause: Setter media som spilles av på pause, og 

starter tidsskift-opptak
22. Skjerm: Endrer bildeforholdet for skjermen
23. Tekst: Viser tekst-TV, trykk gjen for å vise tekst-TV 

over et vanlig kringkastingsbilde (miks)
24. Min knapp 2 (*)
25. EPG (Elektronisk programguide): Viser den 

elektroniske programguiden
26. Avslutt: Lukker og går ut av åpne menyer eller går 

tilbake til forrige skjerm
27. Hurtigmeny: Viser en liste over menyer for rask 

tilgang
28. Ingen funksjon
29. Program +/-
30. Veksle: Skifter raskt mellom forrige og gjeldende 

kanaler eller kilder
31. Kilde: Viser alle tilgjengelige kringkastinger og 

innholdskilder
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Tilkoblinger

Kontakt Type Kabler Enhet

Scart 
Tilkobling 
(baksiden)

VGA 
Tilkobling 
(baksiden)

SIDE AV 
PC/YPbPr 

Audio 
Tilkobling 

(side) YPbPr/PC-lydkabel (ikke 
inkludert)

 

HDMI 
Tilkobling 
(baksiden)

SPDIF SPDIF 
(Koaksial ut) 

Tilkobling 
(baksiden)

SIDE AV 
Side AV 

(lyd/video) 
Tilkobling 

(side) AV kabel (ikke inkludert)

HODETELEFON Headphone 
Tilkobling 

(side)

YPBPR YPbPr-video 
Tilkobling 
(baksiden) PC til YPbPr-tilkoblingskabel (ikke 

inkludert)

USB 
Tilkobling 

(side)

CI 
Tilkobling 

(side)

12V DC
Tilkobling

(bak)
DC 12V Input

 

MERK: Når du kobler 
en enhet via YPbPr el ler 
Side AV-inngangen, må du 
bruke medfølgende kabler for 
å muliggjøre tilkobling. Se 
illustrasjonene på venstre side. 
Du kan bruke YPbPr til VGA 
kabelen (ikke inkludert) for å 
legge YPbPr signal inn gjennom 
VGA inngangen. | Du kan ikke 
bruke VGA og YPbPr samtidig. 
For å aktivere PC/ YPbPr-lyd, 
må du bruke lydinngangene på 
siden med en YPbPr/PC lydkabel 
(ikke inkludert) til lydtilkobling. | 
Hvis en ekstern enhet er koblet 
til via en SCART-kontakt, vil 
TV-en automatisk gå over til 
AV-MODUS.| Når TV-en mottar 
DTV-kanaler (Mpeg4 H.264) 
eller er i Media Browser Mode 
(Medielesermodus), vi l  ikke 
utgangen være tilgjengelig via 
scart-kontakten. Når du bruker 
monteringspakken for vegger 
(t i lgjengel ig fra tredjepart i 
markedet, hvis den ikke følger 
med), anbefaler vi at du plugger 
alle kablene inn i baksiden av 
TV-en før du monterer veggen. | 
Sett inn eller fjern en CI-modulen 
kun når TV-en er SLÅTT AV. Du 
bør henvise til bruksanvisningen 
for moduler for detal jer om 
innstillingene. | Hver USB-inngang 
på TV-en støtter enheter opptil 
500mA. Tilkobling av enheter som 
har en nåværende verdi på 500mA 
kan skade TV-en. Ved tilkobling av 
HDMI-kabel til TV-en, må du bare 
bruke en skjermet HDMI-kabel for 
å garantere tilstrekkelig immunitet 
mot parasittisk stråling.

Hvis du vil koble en enhet til TV-en, kontroller at både TV-en og enheten er slått av før du gjør en tilkobling. Etter 
tilkoblingen er ferdig, kan du slå på enheter og bruke dem.
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Slå på/av
Å slå TV-en på
Koble strømledningen til en strømkilde som f.eks. en 
stikkontakt (100-240V AC, 50/60 Hz). 
For å slå TV på fra standbymodus, enten:
•	Trykk på Standby-knappen, Program +/- eller en 

siffertast på fjernkontrollen.
•	Trykk på sidefunksjonsbryteren på TV-en til TVen 

kommer på fra ventemodus.

Slå av TV-en
Trykk på Standby på fjernkontrollen eller trykk på 
funksjonsbryteren på siden av TV-en til TV-en slår 
over til ventemodus.
For å slå strømmen helt av, trekk ut strømledningen 
fra stikkontakten.
Merk: Når TVen går i ventemodus så kan LED standby blinke 
for å indikere at funksjoner som Ventemodussøk, Over Air 
Download eller Timer er aktive. LED lyset kan også blinke 
når du skrur Tven på fra standby modus.

Førstegangsinstallasjon
Når den er slått på for første gang, er skjermbildet for 
språkvalg tilgjengelig. Velg ønsket språk og trykk OK.
På neste skjermbilde angir du preferansene dine ved 
bruk av pilknappene.
Merk: Avhengig av valg av Land kan du bli bedt om å angi 
og bekrefte PIN på dette tidspunktet. Valgt PIN kan ikke være 
0000. Du må angi det hvis du blir bedt om å angi en PIN-kode 
for en menyoperasjon på et senere tidspunkt.

Om valg av kringskastingstype
Digital Antenne: Hvis søkealternativet Digital 
Antenne er slått på, vil TV-en søke etter digitale 
bakkeendinger etter at andre innledende innstillingene 
er fullført.
Digital Kabel: Hvis søkealternativet Digital Kabel er 
slått på, vil TV-en søke etter digitale kabelsendinger 
etter at andre innledende innstillingene er fullført. 
I henhold til dine andre preferanser kan det vises 
en bekreftelsesmelding før du begynner å søke. 
Velg JA og trykk OK for å fortsette. For å avbryte 
handlingen, trykk NEI og OK. Du kan velge Nettverk 
eller angi verdier slik som Frekvens, Nettverks-ID 
og Søketrinn. Når du er ferdig, trykk på OK-knappe. 
Merk: Søkevarigheten vil variere avhengig av den valgt 
søketrinn.

Satellitt: Hvis søkealternativet Satellitt er valgt, vil 
TV-en søke etter digitale kabelsendinger etter at 
de andre første innstillingene er gjort. Du må gjøre 
noen instillinger før du foretar et satellittsøk. Menyen 
Antennetype vil bli vist. Du kan velge Antennetype 
som Direkte, Enkel satellittkabel eller DiSEqC-
veksler ved å bruke “ ” eller “ ”knappene.
•	Direkte: Hvis du har en enkel mottaker og en direkte 

satellittplate, velg så denne antennetypen. Trykk 

OK for å fortsette. Velg en tilgjengelig satellitt på 
den neste skjermen og trykk OK for å søke etter 
tjenester. 

•	Enkel satellittkabel:	Hvis	du	har	flere	mottakere	
og et enkel satellittkabel-system, velg så denne 
antennetypen. Trykk OK	for	å	fortsette.	Konfigurer	
innstillinger ved å følge anvisningene på den neste 
skjermen. Trykk på OK for å skanne etter tjenester.

•	DiSEqC-bryter:	Hvis	du	har	flere	parabolantenner	
og en DiSEqC-bryter, velg så denne antennetypen. 
Trykk OK for å fortsette. Du	kan	velge	fire	forskjellige	
DiSEqC-alternativer (hvis tilgjengelig) på den neste 
skjermen. Trykk ”OK” for å søke etter den første 
satellitten i listen.

Analog: Hvis søkealternativet Analog er valgt, vil 
TV-en søke etter analoge sendinger etter at de andre 
første innstillingene er gjort.
Du kan også velge en kringskastingstype som 
favoritt. Utvalgte sendetyper vil bli prioritert under 
søkeprosessen, og disse kanalene vil bli listet opp 
øverst på Kanallisten. Når du er ferdig, trykk på OK 
for å fortsette.
Du kan på dette tidspunktet aktivere alternativet 
Butikkmodus.	Dette	 alternativet	 vil	 konfigurere	TV-
ens innstillinger for butikkmiljøer og de støttede 
funksjonene kan vises øverst på skjermen som 
et infobanner, avhengig av TV-modellen. Dette 
alternativet er kun ment for butikkbruk. Det 
anbefales å bruke Hjemmemodus for hjemmebruk. 
Dette alternativet vil være tilgjengelig i menyen 
System>Innstillinger> Mer og kan slås av/på senere. 
Trykk OK-knappen på fjernkontrollen for å fortsette. 
Etter at de første innstillingene er ferdige, vil TV-en 
vil begynne å søke etter tilgjengelige sendinger i 
kringskastingstypene du har valgt.
Etter alle tilgjengelige stasjoner lagret, vil søkere-
sultatene bli vist. Trykk OK for å fortsette. Rediger 
kanalliste-menyen vil så bli vist. Du kan redigere 
kanallisten i henhold til preferansene dine eller trykke 
på Menu-knappen for å avslutte og se på TV.
Mens søket fortsetter, kan en melding vise seg som 
spør om du ønsker å sortere kanalene i henhold til 
LCN(*). Velg Ja og trykk OK for å bekrefte.
(*) LCN er det logiske nummersystemet som organiserer 
tilgjengelige kringkastninger i samsvar med en gjenkjennelig 
kanalnummersekvens (om tilgjengelig).
Merk: Ikke slå av TV-en mens du begynner første gangs 
installasjon. Merk at noen alternativer er kanskje ikke 
tilgjengelige, avhengig av valg av land.

Medieavspilling via USB-inngang
Du kan koble til en 2,5" og 3,5" (HDD med ekstern 
strømforsyning) eksterne harddisker eller USB-minnepenner 
til Tven ved å bruke USB-inngangene på Tven.

VIKTIG!	 Sikkerhetskopier	 filer	 på	 lagringsenheter	
før du kobler dem til TV-en. Vær oppmerksom på at 
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produsenten ikke kan være ansvarlig for skader på 
filen	eller	tap	av	data.	Visse	typer	USB-enheter	(f.eks	
MP3-spillere) eller USB-harddisker/minnepinner kan 
ikke være kompatible med denne TV-en. TV-en støtter 
FAT32- og NTFS-diskformatering, men ropptak vill 
ikke være tilgjengelige med NTFS-formaterte plater.
Mens du formaterer USB-harddisker som har mer enn 
1TB (Tera Byte) med lagringsplass, kan du oppleve 
noen problemer under formateringsprosessen.  
Vent en liten stund før hver tilkobling og frakobling 
da	det	kan	hende	at	spilleren	fortsatt	leser	filer.	Hvis	
du ikke gjøre dette, kan det føre til fysiske skader på 
USB-spilleren og spesielt USB-enheten. Trekk ikke 
stasjonen	ut	mens	du	spiller	av	en	fil.
Du kan bruke USB-huber med TV-ens USB-
innganger. USB-huber med ekstern strømforsyning 
anbefales i et slikt tilfelle. 
Det anbefales å bruke TV-ens USB-inngang(er) 
direkte hvis du har tenkt å koble til en USB-harddisk.
Merk: Når du viser bildefiler i Media Browser-menyen, kan 
bare vise 1000 bildefiler som er lagret på den tilkoblede 
enheten.

Opptak av programmer
VIKTIG: Når du bruker en ny USB-harddiskstasjon 
anbefales det at du først formaterer disken ved 
hjelp av din TVs “Formater disk”-alternativet i 
Medialeser>Innstillinger-Opptaksinnstillinger-
menyen.
For å ta opp et program må du først koble en USB-
disk til din TV mens den er slått av. Du bør da slå på 
TVen for å aktivere opptaksfunksjonen.
For å bruke opptak, bør USB-stasjonen ha 2 GB 
ledig plass og være USB 2.0-kompatibel. Hvis USB-
stasjonen ikke er kompatibel, vises en feilmelding.
For å ta opp programmer av lang varighet som f.eks. 
filmer,	er	det	anbefalt	å	bruke	USB	harddisk-stasjoner	
(HDD-er).
Programopptakk lagres i den tilkoblede USB enheten. 
Om ønsket, kan du lagre / kopiere opptakene til en 
datamaskin,	men	vil	disse	filene	ikke	være	tilgjengelig	
for å bli spilt på en datamaskin. Du kan spille opp 
innspillingene kun via TV-en din.
Lip sync forsinkelser kan forekomme i tidsskifter. Radio 
registrering støttes. TV-en kan ta opp programmer i 
inntil ti timer.
Innspilte programmer er delt opp i deler på 4GB. 
Hvis skrivehastigheten til den tilkoblede USB-disk 
er ikke tilstrekkelig, kan opptaket mislykkes og 
timeshifting funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig.
Det er anbefalt å bruke USB-harddisker for opptak 
av HD-programmer.
Ikke koble ut USB / HDD under en innspilling. Dette 
kan skade den tilkoblede USB/harddisken.
Hvis AC-ledninger ikke er satt i når det er en aktiv 
innstilling for USB-opptakstidsur, vil det bli kansellert.

Multipartisjon støtte er tilgjengelig. Maksimalt to ulike 
partisjoner støttes. Den første partisjonen på USB 
disken brukes for PVR klar funksjoner. Det må også 
være formatert som den primære partisjonen som 
skal brukes for PVR klar funksjoner.
Noen stream-pakker kan ikke bli tatt opp på grunn av 
signalproblemer. Derfor kan video noen ganger fryses 
under avspilling.
Ta opp, Spill, Pause, Skjerm (for PlayListDialog)-
tastene kan ikke brukes når tekst-TV er på. Hvis 
et opptak starter fra tidsur når tekst-TV er PÅ, vil 
tekst-TV automatisk skrues av. Også teletekst-bruk 
er deaktivert når det er en pågående opptak eller 
avspilling.
Tidsskift-opptak

Trykk Pause-knappen mens du ser på en sending 
for å aktivere tidsskiftemodus. I tidsskiftmodus settes 
programmet på pause samtidig som det blir tatt opp 
på den tilkoblede USB-disken.
Trykk Spill-knappen igjen for å fortsette den 
midlertidig stansede programmet fra der du stoppet. 
Trykk Stop-knappen for å stoppe tidsskift opptak og 
gå tilbake til direktesending.
Tidsskift kan ikke brukes i radiomodus.
Du kan ikke bruke tid skift fort bakover funksjonen 
før  du spoler frem avspillingen med spole frem 
-alternativet.
Øyeblikkelig opptak

Trykk Opptak-knappen for å starte opptak av et 
program mens du ser på. Du  kan trykke Opptak-
knappen på fjernkontrollen igjen for å ta opp det neste 
hendelse etter at du har valgt neste program fra EPG. 
Trykk Stop-knappen for å avbryte opptaket. 
Du kan ikke bytte sendinger eller vise medialeseren 
under opptaksmodus. Mens du tar opp et program 
eller under timeshifting, vises en advarsel på skjermen 
om USB- enhetens hastighet ikke er tilstrekkelig.
Se opptak av programmer 

Velg Opptak fra Mediasleser-menyen. Velg et innspilt 
element fra listen (hvis tidligere innspilt). Trykk på 
OK-knappen for å vise Spill-alternativer. Velg et 
alternativ og trykk på OK-knappen.
Merk: Visning av hovedmeny og menyelementer vill ikke 
være tilgjengelig under avspillingen.

Trykk Stop-knappen for å stoppe en avspilling og gå 
tilbake til Opptak.
Avta Fremover
Hvis du trykker Pause-knappen mens du ser innspilte 
programmer, vil sakte frem- funksjonen være 
tilgjengelig. Du kan bruke Hurtig frem-knappen for å 
gå sakte fremover. Å trykke på Hurtig frem-knappen 
gjentatte ganger vil endre farten på sakte-frem.
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Opptakskonfigurasjon
Velg Opptaksinnstillinger-elementet i Medi-
aleser>oppsettmenyen	 til	 å	 konfigurere	 opptak-
sinnstillingene.
Formater Disk: Du kan bruke Formater Disk-
funksjonen for å formattere den tilkoblede USB 
enheten. Din PIN kreves for å bruke Formater disk-
funksjonen.
Merk: Standard PIN kan settes til 0000 eller 1234. Hvis du har 
definert PIN (blir forespurt avhengig av valg av land) i løpet 
av Første Installering, bruker du PIN-koden du har definert.

VIKTIG: Formatering av USB-stasjonen vil slette 
ALLE	data	på	stasjonen	og	filsystemet	vil	bli	konvertert	
til	FAT32.	I	de	fleste	tilfeller	vil	driftsfeil	bli	løst	etter	et	
format, men du vil miste ALLE data.
Hvis meldingen "Skrivehastighet for USB-disk er 
for treg" vises på skjermen ved starten av et opptak, 
prøv å starte opptaket på nytt. Hvis du fortsatt får 
samme feil er det mulig at USB enheten ikke oppfyller 
nødvendige fartskrav. Prøv å koble til en annen 
USB-disk.
Meny for Medieleser 
Du	kan	spille	av	fotografi,	musikk	og	film	filer	lagret	
på en USB-disk ved å koble den til din TV. Koble en 
USB disk til en av USB inngangene er plassert på 
siden av TV-en. Å trykke på Menu-knappen mens 
du er i Medieleser modus vil få tilgang til Bilde, 
Lyd og Innstillinger menyalternativer. Trykk Menu-
knappen igjen for å gå vekk fra denne skjermen. Du 
kan angi dine Medieleser  preferanser ved hjelp av 
Innstillinger-menyen.

Loop/Shuffle Modus Operasjon

Start avspilling med Avspilling 
-knappen og aktiver 

Alle	filene	i	listen	vil	bli	vist	
kontinuerlig i opprinnelig 
rekkefølge

Start avspilling med 
OK-knappen og aktiver 

Den	samme	filen	vil	bli	spilt	av	
kontinuerlig (repetert)

Start avspilling med 
Avspilling-knappen og aktiver Alle	filene	i	listen	vil	bli	vist	én	

gang i tilfeldig rekkefølge

Start avspilling med 
Avspilling-knappen og aktiver 

, 

Alle	filene	i	listen	vil	bli	vist	
kontinuerlig i samme tilfeldige 
rekkefølge.

Tilpasset Oppstartslogo
Du kan tilpasse TV-en din og se ditt favorittbidel eller 
-foto på skjermen hver gang TV-en starter opp. For 
å	 gjøre	 dette,	 kopier	 bildefilene	 du	 liker	 best	 i	 en	
USB-disk og åpne dem fra medieleser-menyen. Når 
du har valgt ønsket bilde, må du utheve det og klikke 
OK for å se den i fullskjerm. Trykk OK igjen for å vise 
bildet som tilpasset logo. En bekreftelsesmelding vil 
bli vist. Velg Ja og trykk OK for å bekrefte. Hvis bildet 
er passende(*), vil du se det på skjermen neste gang 
TV-en starter opp.

Merk: Hvis du gjennomfører Førstegangs installasjon vil TV-
en gå tilbake til å bruke standardlogoen.
(*) Bildene bør ha et størrelsesforhold på 16:9 og de må 
være i filformatene .jpg, .jpeg or .jpe. Bare filer større enn 
300 KB støttes. Bildet kan ikke velges som oppstartslogo, og 
oppløsningen for bildet vises ikke i infobanneret.

CEC og CEC RC Passthrough
Denne funksjonen gjør det mulig å kontollere 
CEC-aktiverte enheter, som er koblet til ved bruk av 
HDMI-porter, men fjernkontrollen til TV-en.
CEC-alternativet i menyen System>Innstill-
ingere>Mer Enabled må først være satt til Aktivert. 
Trykk på Source-knappen og velg HDMI-inngan-
gen for den tilkoblede CEC-enheten fra Kildel-
iste-menyen. Når den nye CEC-kildelisten er tilkoblet, 
vil den være oppført i kildemenyen med eget navn 
istedenfor navnet til den tilkoblede HDMI-porten (for 
eksempel DVD-spiller, Opptaker 1 osv.).
Fjernkontrollen til TV-en er istand til å utføre hov-
edfunksjonene automatisk etter at HDMI-kilden er 
blitt valgt.
For å avslutte denne operasjonen og styre TV-en via 
fjernkontrollen igjen, trykker du på Quick Menu-knap-
pen på fjernkontrollen, uthever EC RC Passthrough 
og velger Av ved å trykke på venstre- eller høyre-
knappen. Denne funksjonen kan også aktiveres og 
deaktiveres i Menyen System>Innstillingere>Mer.
TV-en støtter også funksjonen ARC (Audio Return 
Channel). Denne funksjonen er en lydkobling som er 
ment å erstatte andre kabler mellom TV-en og lydan-
legget (A/V-mottaker eller høyttalersystem).
Når ARC er aktiv, vil ikke TV-en dempe andre lydut-
ganger automatisk. Du må derfor redusere TV-volu-
met til null manuelt, hvis du ønsker å høre lyd uteluk-
kende fra den tilkoblede lydenheten (i likhet med andre 
optiske eller koaksiale digitale lydutganger). Hvis du vil 
endre volumnivået for den tilkoblede enheten, må du 
velge enheten fra kildelisten. Dersom volumnappene 
er knyttet opp mot den tilkoblede lydenheten.
Merk: ARC støttes bare via HDMI1-inngangen.

Systemlydkontroll
Gjør det mulig å bruke en lydforsterker/-mottaker med 
TV-en. Du kan styre volumet med fjernkontrollen til 
TV-en. For å aktivere disse funksjonene, setter du 
Høyttaler-alternativet i menyen System>Innstill-
ingere>Mer til Forsterker. TV-høyttalerne dempes 
og lyden til kilden du ser på som vil bli gitt fra det 
tilkoblede lydsystemet.
Merk: Lydenheten skal støtte Systemlydkontroll-funksjonen 
og alternativet skal være satt til CEC aktivert.
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Innhold i TV-menyen
System – Innhold i Bildemeny

Modus Du kan endre bildemodusen slik at den passer dine preferanser eller behov. Bildemodus 
kan stilles inn til et av følgende valg: Kino, Spill, Sport, Dynamisk og Naturlig. 

Kontrast Justerer verdier for lyshet og mørke på skjermen.

Lysstyrke Justerer verdier for lyshet på skjermen.

Skarphet Stiller inn verdiene for skarphet for objektene vist på skjermen.

Farge Stiller inn fargeverdien, og justerer fargene.

Energisparing
For å sette Energisparing til Egendefinert,	Minimum, Medium, Maksimum, Auto, 
Skjerm av eller Av. 
Merk: Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av valgt Modus.

Baklys Denne innstillingen styrer baklysnivået. Baklysfunksjonen vil være inaktiv hvis 
Energsparing er satt til et annet alternativ enn Egendefinert. 

Avanserte 
innstillinger

Dynamisk 
kontrast: Du kan endre det dynamisk kontrast-forholdet til ønsket verdi. 

Støyreduksjon Hvis signalet er svakt og bildet er støyende, bruk Støyreduksjon-innstillingen for å 
redusere mengden av støy.

Fargetemperatur Angir ønsket fargetemperaturverdi. Alternativene Kjølig, Normal, Varm og Egendefinert 
er tilgjengelige.

Hvitt punkt Hvis Fargetemp-alternativet	er	satt	til	Egendefinert,	vil	denne	innstillingen	være	tilgjengelig.	
Øk "varmen" eller kjøligheten til bildet ved å trykke på venstre- eller høyreknappen.

Bildezoom Angir ønsket størrelsesformat for bilde.

Filmmodus Filmer blir tatt opp med en annet antall bilder per sekund enn normale TV-programmer. Slå 
på	denne	funksjonen	når	du	ser	filmer	for	å	se	høyhastighetsscenene	klart.

Hud toner Hudtone kan endres mellom -5 og 5.

Fargeinnstillinger Justerer ønsker fargetone.

HDMI Full 
rekkevidde

Mens du ser fra en HDMI-kilde, vil denne funksjonen være synlig. Du kan benytte 
denne funksjonen til å forsterke sorthet i bildet. 

PC-posisjon Vises bare når inngangskilden er satt til VGA/PC.

Autoposisjon Optimaliserer automatisk skjermen. Trykk OK for å optimalisere.

H-posisjon Dette elementet dytter bildet horisontalt til høyre eller venstre side av skjermen.

V-posisjon Dette elementet dytter bildet vertikalt mot toppen eller bunnen av skjermen.

Punktklokke
Punktklokkefrekvensen retter opp forstyrrelser som vises som vertikale bånd i 
presentasjoner med mange prikker, som regneark eller paragrafer, eller tekst i mindre 
skrifttype.

Fase Avhengig av inngangskilden (datamaskin osv.), vil du kanskje se et uskarpt eller støyete 
bilde på skjermen. Du kan bruke fase for å få et klarere bilde gjennom prøving og feiling. 

Tilbakestill Tilbakestiller bildeinnstillinger til fabrikkinnstillingene (unntatt Spill-modus).

Mens vil VGA (PC)-modus vil noen elementer i Bilde-menyen være utilgjengelige.. Isteden vil VGA-modusinnstillinger bli lagt 
til Bildeinnstillinger) mens i PC-modus.
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System – Innhold i Lydmeny
Volum Justerer volumnivået.

Equalizer Velger	equalizermodus.	Egendefinerte	innstillinger	kan	gjøres	bare	når	du	er	i	
Bruker-modus.

Balanse Justerer hvorvidt lyden kommer fra venstre eller høyre høyttaler.

Hodetelefon
Stiller inn hodetelefonvolum.
Sørg for at hodetelefonvolumet er satt til et lavt nivå før du bruker hodetelefonene, 
slik at du unngår skade på hørselen.

Lydmodus Du kan velge en lydmodus (hvis dette støttes av den valgte kanalen).

AVL (Automatisk 
Volumbegrensning) Setter lyden å opprettholde et fast nivå mellom programmer.

Hodetelefon/Linje Ut

Når du kobler en ekstern forsterker til TV-en ved hjelp av hodetelefonkontakten, kan 
du velge dette mulighet som Linjeutgang. Hvis du har koblet hodetelefoner til TV, 
sette dette mulighet som Hodetelefoner.
Sørg for at dette menypunktet er satt til Hodetelefoner før du bruker hodetelefoner. 
Hvis det er satt til Linjeutgang, vil utgangen fra hodetelefonkontakten settes til 
maksimum, noe som kan skade hørselen din.

Dynamisk Bass Aktiverer eller deaktiverer dynamisk bass.

Surround-Lyd Modusen Surround-lyd kan slås På eller Av.

Digital Utgang Stiller inn digital lydtype ut.

System - Innstillinger menyinnhold
Tilgangssystem Kontrollerer betingede tilgangsmoduler når tilgjengelig.

Språk Du vil kanskje kunne angi et annet språk avhengig av kringkasteren og 
landet.

Foreldrekontroll

Tast inn riktig passord for å endre foreldreinnstillingen. Du kan enkelt 
justere Menylås, Alderslås, Barnesikring eller Veiledning i denne 
menyen. Du kan også stille inn en ny PIN eller endre den Automatiske 
CICAM PIN-en ved å bruke de aktuelle alternativene.
Merk: Noen menyalternativer er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av valg av land i Første 
Installering. Standard PIN kan settes til 0000 eller 1234. Hvis du har definert PIN (blir forespurt 
avhengig av valg av land) i løpet av Første installering, bruker du PIN-koden du har definert.

Tidsur Stiller inn deaktiveringsuret til å slå av TV-en etter en viss tid. Stiller inn 
tidsur for valgte programmer.

Dato/Klokkeslett Stiller inn dato og tid.

Kilder Aktiverer og deaktiverer valgte kildealternativer.

Tilgjengelighet Viser tilgjengelighetsalternativer på TV-en.

Tunghørt Aktiverer spesielle funksjoner som er sendt fra kringkasteren.

Lydbeskrivelse

Et fortellerspor vil bli spilt for blinde eller svaksynte. Trykk OK for å se 
alle tilgjengelige alternativer i Lydbeskrivelse. Denne funksjonen er 
tilgjengelig bare hvis kringkasteren støtter det. 
Merk: Lydbeskrivelse funksjonen er ikke tilgjengelig i opptak eller tid skiftende 
modus.

Mer Viser andre instillingsalternativer på TV-en.

Menutidsavbrudd Endrer tidsavbrudd for menyskjermer.

Programvareoppdatering Sikrer at TV-en har den siste fastvaren. Trykk OK for å se 
menyalternativer.

Programvareversjon Viser gjeldende programvareversjon.



Norsk   - 13 -

Undertitler
Dette valget brukes til å velge hvilket undertekstalternativ som vises 
på skjermen (DVB undertekst / Undertekst for tekst-TV) hvis begge er 
tilgjengelig. Standard verdi er DVB undertekst. Denne funksjonen er bare 
tilgjengelig for landsalternativet Norge.

Automatisk Avslåing Stiller inn ønsket tid for når TV-en vil automatisk gå inn i ventemodus når 
den ikke er i bruk. 

Biss-Knapp 
Biss er et signalforvengingssystem som brukes av enkelte kringkastinger. 
Hvis du må angi Bissnøkkel for en sending, kan du bruke denne 
innstillingen. Uthev Biss-Knapp, og trykk OK for å taste inn koden på 
ønsket kringkasting.

Butikkmodus Velg denne modusen for butikkvisning. Når denne Butikkmodus er 
aktivert, vil enkelte elementer i TV-menyen kanskje ikke være tilgjengelige.

Strømsparingsmodus Denne	innstillingen	konfigurerer	moduspreferanser	for	oppstart.	
Alternativene Siste tilstand og Ventemodus er tilgjengelige.

CEC
Med denne funksjonen kan du aktivere og deaktivere CEC-
funksjonaliteten fullstendig. Trykk Venstre eller Høyreknappen for å 
aktivere eller deaktivere funksjonen.

CEC Automatisk 
Strømstyring

Med denne funksjonen kan den tilkoblede HDMI-CEC-kompatible enheten 
slå på TV-en og bytt til inngangskilden automatisk. Trykk Venstre- eller 
Høyreknappen for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Høyttalere
For å høre TV-lyd fra den tilkoblede lydenheten, må du sette dette som 
Forsterker. Du kan bruke fjernkontrollen til TV-en til å styre volumet på 
lydenheten.

Innhold	i	Konfigurasjonsmeny

Automatisk Kanalsøk 
(Still Om)

Viser automatiske omstillingalternativer. Digital Antenne: Søker etter og lagrer 
antennebaserte DVB-stasjoner. Digital Kabel: Søker etter og lagrer kabel DVB 
stasjoner. Analog: Søker etter og lagrer analoge stasjoner. Satellitt: Søker 
etter og lagrer satellittstasjoner.

Manuelt Kanalsøk Denne funksjonen kan brukes for innlegging av direktesendinger.

Kanalsøk Nettverk Søker lenkede kanaler i sendingsystemet. Digital Antenne: Søker etter kanaler 
i antennenettverk. Digital Kabel: Søker etter kanaler i kabelnettverk.

Analog Finjustering Du	kan	bruke	denne	innstillingen	for	å	finjustere	analoge	kanaler.	Denne	
funksjonen	er	ikke	tilgjengelig	hvis	det	ikke	fins	noen	lagrede	analoge	kanaler.

Satelittinnstillinger
Viser satellitt innstillinger. Satellittliste: Viser tilgjengelige satellitter. Du kan 
Legge til og Slette satelitter eller Redigere satellittinnstillinger på listen. 
Antenneinstallasjon: Du kan endre innstillinger for satellittantenne og starte et 
helt nytt satellittsøk.

Installasjonsinnstillinger
Viser menyen for installasjonsinnstillinger. Ventemodussøk (Valgfritt): TV-en 
vil søke etter nye eller manglende kanaler når den er i ventemodus. Alle nye 
sendinger vil bli vist.

Klar Listevisning Bruk denne innstillingen for å fjerne kanalene som er lagret. Denne innstillingen 
er synlig når Land-alternativet er satt til Danmark, Sverig, Norge eller Finland.

Velg Aktivt Nettverk
Med denne innstillingen kan bare velge hvilke sendinger innenfor det valgte 
nettverket som skal være oppført i kanallisten. Denne funksjonen er bare 
tilgjengelig for landsalternativet Norge.

Førstegangsinstallasjon Sletter alle lagrede kanaler og innstillinger, nullstiller TVen til 
fabrikkinnstillingene.
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Generell TV Betjening
Bruk Kanal Listen

TV-en sorterer alle lagrede stasjoner i Kanalliste. Du 
kan redigere denne kanallisten, stille inn favoritter 
eller stille inn aktive stasjoner som skal listes opp 
ved bruk av valget Kanalliste. Trykk på OK/TV for å 
vise Kanalliste.	Du	kan	filtrere	de	oppførte	kanaler	
ved å trykke på den blå knappen eller åpne Rediger 
Kanalliste-menyen ved å trykke på den Grønne 
knappen for å gjøre avanserte endringer i den 
gjeldende listen.

Administrere Favorittlister
Du kan opprette f ire forskjel l ige l ister med 
favorittkanaler. Åpne Kannalliste fra hovedmenyen 
eller trykk på den Grønne knappen mens Kanalliste 
vises på skjermen for å åpne Rediger Kanalliste-
menyen. Velg ønsket kanal på listen. Du kan foreta 
flere	 ganger	 ved	 å	 trykke	 på	 den	Gule knappen. 
Trykk deretter på OK-knappen for å åpne menyen 
Alternativer For Kanalredigering og velg alternativet 
Legg til / Fjern favoritter. Trykk på OK-knappen 
igjen. Sett ønsket listelalternativ til På. De(n) valgte 
kanalen(e)	blir	lagt	til	listen.	For	å	fjerne	én	eller	flere	
kanaler fra en favorittliste, må du følge de samme 
trinnene og sette ønsket listealternativ til Av.
Du kan bruke Filter-funksjonen i Rediger kanalliste-
menyen	for	å	filtrere	kanalene	i	kanallisten	permanent	
i henhold til dine preferanser. Med dette Filter-
alternativet,	 kan	 du	 velg	 én	 av	 favorittlistene	 dine	
som skal vises hver gang Kanalliste er åpen. 
Filtreringsfunksjonen i Kanalliste-menyen vil bare 
filtrere	Kanallisten	som	vises	for	øyeblikket	for	å	finne	
en kanal og stille den inn. Denne endringen vil ikke bli 
være der neste gang Kanalliste åpnes.
Konfigurerer	foreldre	innstillinger

Med alternativene i Foreldreinnstillinger-menyen 
kan du hindre at brukere ser bestemte programmer 
og kanaler eller bruker menyer. Disse innstillingene 
er tilgjengelige i menyen System>Innstillinger>-
Foreldre.
For å vise menyvalg for foreldrelås, må PIN legges 
inn. Etter du har trykt riktig PIN kode så vil Foreldre-
innstillinger bli vist.
Menylås: Denne innstillingen aktiverer og deaktiverer 
alle menyer og installasjonsmenyene til TV-en. 
Voksenlås: Hvis dette alternativet er angitt, vil den 
hente aldersgrenseinformasjon fra kringkastingen, 
og hvis denne aldersgrensen er deaktivert, vil den 
deaktivere tilgangen til kringkastingen.
Merk: Hvis landsalternativet i Første installering er satt til 
Frankrike, Italia eller Frankrike, vil verdien for Voksenlås 
være satt til 18 år som standard.

Barnelås: Når dette alternativet er PÅ, vil det kun 
være mulig å betjene TV-apparatet ved hjelp av 

fjernkontroll. Da vil ikke kontrollknappene på TV-en 
fungere.
Still inn PIN:	Definerer	en	ny	PIN.	
Standard CICAM PIN: Dette alternativet vil være ned-
tonet hvis ingen CI-moduler er satt inn i CI-sporet på 
TV-en. Med dette alternativet kan du endre standard 
PIN for CI CAM. 
Merk: Standard PIN kan settes til 0000 eller 1234. Hvis du har 
definert PIN (blir forespurt avhengig av valg av land) i løpet 
av Første installering, bruker du PIN-koden du har definert.
Noen alternativer er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av 
valg av land i Første installering.

Elektronisk programguide (EPG)
Enkelte kanaler sender informasjon om sende-
planene sine. Trykk på Epg-knapen for å se Pro-
gramguide-menyen.
Det er 3 ulike typer oppsett for planlegging, Tidsplan, 
Listeplan og Nå/Neste plan. Følg instruksjonene 
nederst på skjermen for å bytte mellom dem.

Tidsplan
Zoom (gul knapp): Trykk på den gule knappen for å 
se hendelser i et bredere tidsintervall.
Filter (blå knapp): Viser	alternativer	for	filtrering.
Velg sjanger (Subtitles-knapp): Viser Velg sjanger-
meny. Ved hjelp av denne funksjonen kan du søke i 
databasen til programguiden i overensstemmelse med 
sjangeren som du har valgt. Tilgjengelig informasjon i 
programguiden søkes, og resultater som samsvarer 
med kriteriene dine vil utheves.
Alternativer (OK-knapp): Viser hendelsesalterna-
tiver.
Hendelsesdetaljer (Info-knapp): Viser detaljert 
informasjon om valgte hendelser.
Neste/Forrige dag (knappene Program +/-): Viser 
hendelsene for dagen før eller neste dag.
Søk (Text-knapp): Viser Guidesøk-menyen.
Nå (Swap-knapp): Viser aktuell sending på uthevet 
kanal.
Rec./Stop (Record-knapp): TV-en vil starte med 
opptak av valgt programhendelse. Du kan trykke igjen 
for å stoppe opptaket.
VIKTIG: Koble en USB-disk til TV-en når TVen er slått av. Du 
bør da slå på TVen for å aktivere opptaksfunksjonen.
Merk: Bytte til en annen kringkasting eller kilde er ikke tilg-
jengelig under et opptak.

Listeplan(*)
(*) I dette oppsettsalternativet, vises bare hendelsene for den 
uthevede kanalen.
FORRIGE. Tidsavsnitt (rød knapp): Viser hen-
delsene fra forrige tidsavsnitt.
Neste/Forrige dag (knappene Program +/-): Viser 
hendelsene for dagen før eller neste dag.
Hendelsesdetaljer (Info-knapp): Viser detaljert 
informasjon om valgte hendelser.
Filter (Text-knapp): Viser	alternativer	for	filtrering.
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Neste tidsavsnitt (grønn knapp): Viser hendelsene 
fra neste tidsavsnitt.
Alternativer (OK-knapp): Viser hendelsesalterna-
tiver.
Rec./Stop (Record-knapp): TV-en vil starte med 
opptak av valgt programhendelse. Du kan trykke igjen 
for å stoppe opptaket.
VIKTIG: Koble en USB-disk til TV-en når TVen er slått av. Du 
bør da slå på TVen for å aktivere opptaksfunksjonen.
Merk: Bytte til en annen kringkasting eller kilde er ikke tilg-
jengelig under et opptak.
Nå/Neste plan
Alternativer (OK-knapp): Viser hendelsesalterna-
tiver.
Hendelsesdetaljer (Info-knapp): Viser detaljert 
informasjon om valgte hendelser.
Filter (blå knapp): Viser	alternativer	for	filtrering.
Rec./Stop (Record-knapp): TV-en vil starte med 
opptak av valgte programhendelser. Du kan trykke 
igjen for å stoppe opptaket.
VIKTIG: Koble en USB-disk til TV-en når TVen er slått av. Du 
bør da slå på TVen for å aktivere opptaksfunksjonen.
Merk: Bytte til en annen kringkasting eller kilde er ikke tilg-
jengelig under et opptak.
Hendelsesalternativer
Bruk pilknappene for å utheve en hendelse og trykk 
på OK-knappen for Hendelsesalternativer-menyen. 
Følgende alternativer er tilgjengelige.
Velg kanal: Ved å bruke dette valget kan du bytte til 
valgte kanal.
Record / Delete Rec. Opptakstimer: Velg Opptak-al-
ternativet og trykk på OK-knappen. Hvis hendelsen 
skal sendes i fremtiden vil det bli lagt til i tidsurlisten 
for å bli tatt opp. Hvis den valgte hendelsen blir sendt 
for øyeblikket, vil opptaket startes øyeblikkelig.
For å avbryte et allerede innstilt opptak merker du 
hendelsen og trykker OK-knappen, og velger Slett 
opptak. Tidsur.. Opptaket vil bli avbrutt.
Still inn tidsur ved hendelse / Slett tidsur på 
hendelse: Etter at du har valgt en hendelse i EPG-
menyen, trykk OK-knappen. Velg Still inn tidsur 
på hendelse og trykk OK-knappen. Du kan sette 
et tidsur for fremtidige hendelser. For å avbryte et 
allerede innstilt tidsur, må du merke hendelsen og 
trykke på OK-knappen. Velg deretter Slett tidsur på 
hendelse-alternativet. Timeren vil bli avbrutt.
Merknader: Du kan ikke bytte til en annen kanal eller kilde 
mens det er et aktivt opptak eller tidsur på den gjeldende 
kanalen.
Det er ikke mulig å sette tidsur eller opptaksinnstilling for 
to eller flere individuelle hendelser på samme tidsintervall.

Tekst-TV-Tjenester
Trykk Text-knappen for å velge. Trykk igjen for å aktivere 
mix-modus, som lar deg se tekst-TV-siden og TV-sending 
på samme tid. Trykk en gang til for å gå ut. Hvis det er 
tilgjengelig, vil deler av tekst-TV-sidene fargekodes, og 

kan velges ved å trykke på de fargede knappene. Følg 
instruksene som vises på skjermen.
Digital Tekst-TV
Trykk Text-knappen for å vise digital tekst-TV-informasjon. 
Betjen den med de fargede knappene, markørknappene 
og OK-knappen. Bruken kan variere noe, avhengig av 
innholdet av digital tekst-TV. Følg instruksene som vises 
på den digitale tekst-TV-skjermen. Når Text-knappen 
trykkes på nytt, går TV-en til TV-sendingen.
Programvareoppdatering
TV-en	er	 i	 stand	 til	 å	finne	og	oppdatere	 fastvaren	
automatisk via kringkastingssignalet. 

Programvareoppgradering søk via bruker-
grensesnittet
På hovedmenyen velger du System>Innstillinger 
og deretter Mer. Gå til Programvareoppdatering 
og trykk på OK-knappen. Velg Søk etter oppgrade-
ring i menyen Oppgraderingsalternativer og trykk 
OK-knappen for å se etter en ny programvareop-
pdatering.
Hvis nye oppdateringer blir funnet vil nedlastingen av 
programvaren ta til. Når nedlastingen er fullført, bek-
refter du at du vil starte TV-en på nytt når du blir spurt 
om det ved å trykke på OK for å gå videre til omstart.

3 AM søk og oppgradering modus
TV-en vil søke etter nye oppgraderinger kl 03:00 hvis 
Automatisk søk i menyen Oppgraderingsalternati-
ver er satt til Aktivert, og TV-en er koblet til et anten-
nesignal. Hvis en ny programvare blir funnet og lastet 
ned, vil det bli installert neste gang du slår på TV-en. 
Merk: Ikke koble fra strømledningen mens lysdioden blinker 
under omstart. Hvis TV-en ikke vil slå seg på etter oppgra-
deringen, trekker du ut støpselet, venter i to minutter og 
kobler det til igjen.

Feilsøkingstips
Tven Vil Ikke Slå Seg På
Kontroller at strømledningen er koblet sikkert til 
stikkontakten. Sjekk om batteriene er utgått. Trykk 
på Power-knappen på TV-en. 

Dårlig Bilde
•	Sjekk om du har valgt riktig TV-system.
•	Lavt signal nivå kan gi bildeforstyrrelser. Vennligst 

sjekk antennetilgang.
•	Sjekk om du har valgt riktig kanalfrekvens hvis du 

har gjort manuell tuning. 
•	Bildekvaliteten kan brytes ned når to enheter er 

koblet til TV-en på samme tid. I slike tilfeller bør du 
koble fra ett av apparatene.

Manglende Bilde.
•	Det te  be ty r  a t  TV-en ikke  mot ta r  noen 

sendingssignaler. Sørg for at du har valgt korrekt 
kilde.
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•	Er antennen tilkoblet på riktig måte? 
•	Er antennekabelen skadet? 
•	Er riktige plugger brukt for å koble antennen? 
•	Er du i tvil, ta kontakt med leverandøren.

Manglende Lyd
•	Sjekk om TV-en er dempet. Trykk knappen Lydløs 

eller øk volumet for å sjekke.
•	Lyd	 kommer	 kanskje	 fra	bare	én	høyttaler.	Sjekk	

balanseinnstillingene i Lyd-menyen.

Fjernkontroll – Ingen Drift
•	Batteriene kan være oppbrukt. Bytt batteriene. 

Inngangskilder - Kan Ikke Velges
•	Hvis du ikke kan velge en inngangskilde, er det mulig 

at du ikke har noen enheter koblet til. Hvis ikke:
•	Kontroller AV-kablene og kontaktene hvis du prøver 

å bytte til inngangskilden som er tilknyttet den 
tilkoblede enheten.

Opptak Utilgjengelig 
For å ta opp et program må du først koble en USB-disk 
til din TV mens den er slått av. Du skal deretter skru 
på TV-en for å aktivere opptaksfunksjonen. Hvis du 
ikke kan ta opp, kan du prøve å slå av TV og deretter 
sette inn USB-enheten.

USB Er For Treg 
Hvis meldingen "Skrivehastighet for USB-disk er 
for treg til å ta opp" vises på skjermen ved starten 
av et opptak, prøv å starte opptaket på nytt. Hvis du 
fortsatt får samme feil ,er det mulig at USB enheten 
ikke oppfyller nødvendige fartskrav. Prøv å koble til 
en annen USB-disk.

Typiske Visningsmoduser For PC-Inngang
Følgende tabell er en illustrasjon av noen typiske 
videovisningsmoduser. TV-en støtter kanskje ikke 
alle oppløsningene.

Index Oppløsning Frekvens

1 640x350 85Hz
2 640x400 70Hz
3 640x480 60Hz
4 640x480 66Hz
5 640x480 72Hz
6 640x480 75Hz
7 640x480 85Hz
8 800x600 56Hz
9 800x600 60Hz

10 800x600 70Hz
11 800x600 72Hz
12 800x600 75Hz
13 800x600 85Hz
14 832x624 75Hz
15 1024x768 60Hz
16 1024x768 66Hz
17 1024x768 70Hz
18 1024x768 72Hz
19 1024x768 75Hz
20 1024x768 85Hz
21 1152x864 60Hz
22 1152x864 70Hz
23 1152x864 75Hz
24 1152x864 85Hz
25 1152x870 75Hz
26 1280x768 60Hz
27 1360x768 60Hz
28 1280x768 75Hz
29 1280x768 85Hz
30 1280x960 60Hz
31 1280x960 75Hz
32 1280x960 85Hz
33 1280x1024 60Hz
34 1280x1024 75Hz
35 1280x1024 85Hz
36 1400x1050 60Hz
37 1400x1050 75Hz
38 1400x1050 85Hz
39 1440x900 60Hz
40 1440x900 75Hz
41 1600x1200 60Hz
42 1680x1050 60Hz
43 1920x1080 60Hz
44 1920x1200 60Hz
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AV og HDMI Signal Kompatibilitet

Kilde Støttede Signaler Tilgjengelig

EXT
(SCART)

PAL O

SECAM O

NTSC4.43 O

NTSC3.58 O

RGB 50/60 O

SIDE AV

PAL O

SECAM O

NTSC4.43 O

NTSC3.58 O

YPbPr 

480i, 480p 60Hz O

576i, 576p 50Hz O

720p 50Hz, 
60Hz O

1080i 50Hz, 
60Hz O

HDMI

480i, 480p 60Hz O

576i, 576p 50Hz O

720p 50Hz, 
60Hz O

1080i 50Hz, 
60Hz O

1080p

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

O

(X: Ikke Tilgjengelig, O: Tilgjengelig)

I noen tilfeller kan et signal på TV-en ikke vises 
skikkelig. Problemet kan være en uforenlighet med 
standarder fra kildeutstyret (DVD, Digitalboks osv.). 
Hvis du opplever et slikt problem, kontakt forhandleren 
din og produsenten av kildeutstyret.
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Støttede	Vdeofilformater	for	USB-modus

Filendelse Videokodek Spesifikasjoner	(oppløsning)	og	bithastighet

.dat, vob MPEG1/2
1080P@30bps - 40 Mbps

.mpg, .mpeg MPEG1/2, 
MPEG4

.ts, .trp, .tp MPEG1/2, H.264, 
AVS, MVC

H.264: 1080Px2@30bps - 62,5 Mbps, 1080P@60bps - 62,5 Mbps MVC: 
1080P@30bps - 62,5 Mbps Annet: 1080P@30bps - 40Mbps

.mp4, .mov, 

.3gpp, .3gp
MPEG1/2, 
MPEG4, H.263, 
H.264, Motion 
JPEG

H.264: 1080Px2@30bps - 62,5 Mbps, 1080P@60bps - 62,5 Mbps Motion 
JPEG: 640x480@30bps - 10 Mbps Annet: 1080P@30bps - 40 Mbps

.avi MPEG1/2, 
MPEG4, 
Sorenson H.263, 
H.263, H.264, 
WMV3, Motion 
JPEG

.mkv MPEG1/2, 
MPEG4, H.263, 
H.264, WMV3, 
Motion JPEG

.asf Sorenson H.263,  
H.264, WMV3, 
Motion JPEG

.flv WMV3 1080P@30bps - 40 Mbps

.swf RV30/RV40 1080P@30bps - 40 Mbps

.wmv

Støttede	Bildefilformater	for	USB-modus

Bilde Foto Oppløsning (bredde x høyde) Merknad

JPEG
Basislinje 15360x8640 

Grensen for maks oppløsning avhenger av 
DRAM-størrelse

Progressiv 1024x768

PNG
ikke-interlace 9600x6400
sammenflettet 1200x800

BMP 9600x6400
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Støttede	Audiofilformater	for	USB-modus

Filendelse Audiokodek Bitforhold Prøveforhold 

.mp3, 
MPEG1/2 Layer1 32Kbps ~ 448Kbps

16KHz ~ 48KHzMPEG1/2, Layer2 8Kbps ~ 384Kbps
MPEG1/2 Layer3 8Kbps ~ 320Kbps

.avi

MPEG1/2 Layer1 32Kbps ~ 448Kbps
16KHz ~ 48KHzMPEG1/2, Layer2 8Kbps ~ 384Kbps

MPEG1/2 Layer3 8Kbps ~ 320Kbps
AC3 32Kbps ~ 640Kbps 32KHz, 44,1KHz, 48KHz
AAC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz
WMA 128bps ~ 320Kbps 8KHz ~ 48KHz
WMA 10 Pro M0 < 192kbps 48KHz
WMA 10 Pro M1 < 384kbps 48KHz
WMA 10 Pro M2 < 768kbps 96KHz
LPCM 64Kbps ~ 1.5Mbps 8KHz ~ 48KHz
IMA-ADPCM, MS-
ADPCM 384Kbps 8KHz ~ 48KHz

G711 A/mu-law 64Kbps ~ 128Kbps 8KHz

.asf

MPEG1/2 Layer1 32Kbps ~ 448Kbps
16KHz ~ 48KHzMPEG1/2, Layer2 8Kbps ~ 384Kbps

MPEG1/2 Layer3 8Kbps ~ 320Kbps
WMA 128bps ~ 320Kbps 8KHz ~ 48KHz
WMA 10 Pro M0 < 192kbps 48KHz
WMA 10 Pro M1 < 384kbps 48KHz
WMA 10 Pro M2 < 768kbps 96KHz

.mkv, .mka

MPEG1/2 Layer1 32Kbps ~ 448Kbps
16KHz ~ 48KHzMPEG1/2, Layer2 8Kbps ~ 384Kbps

MPEG1/2 Layer3 8Kbps ~ 320Kbps
AC3 32Kbps ~ 640Kbps 32KHz, 44,1KHz, 48KHz
AAC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz
WMA 128bps ~ 320Kbps 8KHz ~ 48KHz
WMA 10 Pro M0 < 192kbps 48KHz
WMA 10 Pro M1 < 384kbps 48KHz
WMA 10 Pro M2 < 768kbps 96KHz
VORBIS Opp til 48KHz
LPCM 64Kbps ~ 1.5Mbps 8KHz ~ 48KHz
IMA-ADPCM,  
MS-ADPCM 384Kbps 8KHz ~ 48KHz

G711 A/mu-law 64Kbps ~ 128Kbps 8KHz
FLAC < 1.6Mbps 8KHz ~ 96KHz

.ts, .trp, .tp, 

.dat, .vob, 

.mpg, .mpeg

MPEG1/2 Layer1 32Kbps ~ 448Kbps
16KHz ~ 48KHzMPEG1/2, Layer2 8Kbps ~ 384Kbps

MPEG1/2 Layer3 8Kbps ~ 320Kbps
AC3 32Kbps ~ 640Kbps 32KHz, 44,1KHz, 48KHz
EAC3 32Kbps ~ 6Mbps 32KHz, 44,1KHz, 48KHz
AAC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz
LPCM 64Kbps ~ 1.5Mbps 8KHz ~ 48KHz
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Filendelse Audiokodek Bitforhold Prøveforhold 

.wav

MPEG1/2 Layer1 32Kbps ~ 448Kbps
16KHz ~ 48KHzMPEG1/2, Layer2 8Kbps ~ 384Kbps

MPEG1/2 Layer3 8Kbps ~ 320Kbps
LPCM 64Kbps ~ 1.5Mbps 8KHz ~ 48KHz
IMA-ADPCM,  
MS-ADPCM 384Kbps 8KHz ~ 48KHz

G711 A/mu-law 64Kbps ~ 128Kbps 8KHz

.3gpp, .3gp, 

.mp4, .mov, 

.m4a

MPEG1/2 Layer3 8Kbps ~ 320Kbps 16KHz ~ 48KHz
AC3 32Kbps ~ 640Kbps 32KHz, 44,1KHz, 48KHz
EAC3 32Kbps ~ 6Mbps 32KHz, 44,1KHz, 48KHz
AAC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz
VORBIS Opp til 48KHz
LPCM 64Kbps ~ 1.5Mbps 8KHz ~ 48KHz
IMA-ADPCM,  
MS-ADPCM 384Kbps 8KHz ~ 48KHz

G711 A/mu-law 64Kbps ~ 128Kbps 8KHz

.flv
MPEG1/2 Layer3 8Kbps ~ 320Kbps 16KHz ~ 48KHz
AAC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz

.ac3
AC3 32Kbps ~ 640Kbps 32KHz, 44,1KHz, 48KHz
AAC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz

.swf MPEG1/2 Layer3 8Kbps ~ 320Kbps 16KHz ~ 48KHz

.ec3 EAC3 32Kbps ~ 6Mbps 32KHz, 44,1KHz, 48KHz

.rm, .rmvb, .ra
AAC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz

LBR (cook) 6Kbps ~ 128Kbps 8KHz, 11,025KHz, 
22,05KHz, 44,1KHz

.wma, .wmv

WMA 128bps ~ 320Kbps 8KHz ~ 48KHz
WMA 10 Pro M0 < 192kbps 48KHz
WMA 10 Pro M1 < 384kbps 48KHz
WMA 10 Pro M2 < 768kbps 96KHz

.webm VORBIS Opp til 48KHz

Støttede	Tekstfilformater	for	USB-modus

Interne undertekster

Filendelse Container Undertekstkode
dat, mpg, mpeg, vob MPG, MPEG DVD-undertekst
ts, trp, tp TS DVB-undertekst

mp4 MP4 DVD-undertekst 
UTF-8 enkel tekst

mkv MKV

ASS 
SSA 
UTF-8 enkel tekst 
VobSub 
DVD-undertekst

Eksterne Undertekster

Filendelse Undertekstparser Merknad
.srt Subrip
.ssa/ .ass SubStation Alpha
.smi SAMI

.sub

SubViewer 
MicroDVD 
DVDSusbtitleSystem 
SubIdx (VobSub)

SubViewer 1.0 & 2.0 
utelukkende

.txt TMPlayer
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Støttede DVI-Oppløsninger
Når du kobler enheter til TVen din ved å bruke DVI-konversjonskabel (DVI til HDMI-kabler – følger ikke med), 
kan du bruke følgende resolusjonsinformasjon.

56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz

640x400 þ

640x480 þ þ þ þ

800x600 þ þ þ þ þ

832x624 þ

1024x768 þ þ þ þ þ

1152x864 þ þ þ

1152x870 þ

1280x768 þ þ

1360x768 þ

1280x960 þ þ

1280x1024 þ þ

1400x1050 þ þ

1440x900 þ þ

1600x1200 þ

1680x1050 þ

1920x1080 þ

1920x1200 þ
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INSTRUKSJONER FOR MOBILT TV
Slå på fjernsynsapparatet ved bruk av 12 Volt
1. Koble kabelen til sigarettenneren inn i sigarettenneruttaket i bilen.
2. Koble den andre enden av 12-volt kabelen inn i DC 12 V-kontakten på baksiden av TV-en. Da tennes 

LED-lampen for ventemodus.
3. Trykk på  Standby-knappen, knappene Program + / - eller en numerisk knapp på fjernkontrollen eller 

trykk på midten av kontrollbryteren på TV-en. TV-en vil slå seg på TV.
4. Juster antenneposisjonen for bedre mottak eller reinstaller TV-kanalene hvis det er nødvendig.

Slå av fjernsynsapparatet
1. Trykk på Standby-knappen på fjernkontrollen eller trykk på midten av kontrollbryteren på TV-en og 

hold den inne et par sekunder, så vil TV-en gå over i hvilemodus.
2. Koble fra tilkoblingskabelen og strømforsyningen.
 
PASS PÅ: 12 V inngang : V+ V+

V- V-




