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3 Sett støpselet til TV-en i en stikkontakt

Sette inn batteriene i fjernkontrollen1

For å slå TV på fra standbymodus, enten;

Program +/- knappen på 
fjernkontrollen.

Koble strømledningen til hoveduttaket. Da tennes LED-

lampen for ventemodus.

2. Trykk midt på funksjonsbryteren på siden på TV-en

1. Trykk på Standby-knappen, en tallknapp eller

Skru på TV-en4

Hurtigstartguide

Fjern bakdekselet for å avsløre batterirommet. Sett inn to 

batterier med størrelsen AAA. Kontroller at tegnene (+) 

og (-) matcher (observer riktig polaritet). Sett dekselet 

tilbake på plass.

2 Koble antennen TV-en

Koble antennen TV-en

Antenne
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Automatisk konfigurasjonsprosedyre6

VENNLIGST PÅSE AT BEGGE ENHETER ER SKRUDD 
AV FØR TILKOBLING. Bruk en HDMI til HDMI-kabel for å 
koble de to enhetene sammen. Trykk Source-knappen på 
fjernkontrollen for å velge HDMI-inngang. Hver gang den 
trykkes vil menyen på skjermen bekrefte ditt valg.

HDMI-inngang5

Til HDMI tilkoblingen 
på enheten

Digital Antenne:: Hvis søkealternativet for kringkasting er valgt, vil TV-en søke etter 
digitale antennesendinger etter at de andre første innstillingene er gjort.
Digital Kabel: Hvis søkealternativet Kabel er valgt, vil TV-en søke etter digitale 
kabelsendinger etter at de andre første innstillingene er gjort. En melding vil bli vist før 
søket starter for å spørre om du vil utføre kabelnettverkssøk. Hvis du velger Ja og 
trykker på OK kan du velge Nettverk eller angi verdier som Frekvens, Nettverks-ID og 
Søketrinn på neste skjermbilde. Hvis du velger Nei og trykker på OK kan du angi 
Startfrekvens, Stoppfrekvens og Søketrinn på neste skjermbilde. Når du er ferdig, 
uthev Neste og trykk på OK-knappen for å fortsette. 

Om valg av kringskastingstype

Avhengig av TV-modellen din og landsvalg, kan menyen Personvern vises på dette 
tidspunktet. Ved å bruke denne menyen kan du angi dine personvernrettigheter. Fremhev 
en funksjon og bruk venstre og høyre retningsknapp for å aktivere eller deaktivere. Les de 
relaterte forklaringene som vises på skjermen for hver uthevet funksjon før du foretar 
endringer. Hvis alternativet Internet-forbindelse er deaktiver, så vil skjermbildet 
Nettverks-/Internett-innstillinger bli hoppet over og ikke vist. Uthev Neste og trykk på 
OK-knappen for å fortsette.

Når TV-en brukes for første gang, vil installasjonsveilederen guide deg gjennom 
prosesen. Først vil skjermen for valg av språk vises. Velg ønsket språk og trykk OK. Angi 
ønsket land på den andre skjermen. Trykk OK for å fortsette.6Du kan på dette 
tidspunktet aktivere alternativet Butikkmodus i neste trinn. Dette alternativet er kun ment 
for butikkbruk. Det anbefales å bruke Hjemmemodus for hjemmebruk.

Menyen Nettverk-/Internett-innstillinger vil bli vist. Henvis til neste avsnitt om Internett-
tilkobling på neste side for å konfigurere en kablet eller trådløs tilkobling. Uthev Neste og 
trykk på OK -knappen for å fortsette.
På den neste skjermen kan du angi kringkastingstyper å søke etter. 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, uthev Neste trykk 
på OK for å fortsette.

Etter alle tilgjengelige stasjoner lagret, vil Kanaler-menyen bli vist. Du kan redigere 
kanallisten i henhold til preferansene dine ved å bruke Rediger-fanealternativene eller 
trykke på Menu-knappen for å avslutte og se på TV.
Merk: Ikke slå av TV-en mens du begynner første gangs installasjon.

Analog: Hvis dette alternativet er valgt, vil TV-en søke etter analoge sendinger etter at 
de andre første innstillingene er gjort.

Merk: Søkevarigheten viil variere avhengig av valgt søketrinn.



Koble TV-en til Internett7

Tilkoblingsfunksjonen gjør at TV-en kan kobles seg tilkoblet hjemmenettverket via kabel 

eller trådløst. Dette nettverkssystemet kan brukes til å koble til Internett eller få tilgang til 

foto-, video- og lydfiler som er lagret på en medieserver tlkoblet nettverket og spille/vise 

dem på TV-en.     Men hvis TV-en ikke har trådløs USB dongle eller ikke støtter intern 

WLAN-funksjonalitet, bør du bruke kablet tilkobling. Legg til TV-en i hjemmenettverket 

ved å koble det til modemet/ruterrn via en LAN-kabel (medfølger ikke) som vist.

For å bruke TV med trådløst nettverk, kan det være nødvendig med en trådløs WLAN USB-

dongle. Du bør koble den til én av USB-inngangene på TV-en. Hvis TV-en støtter intern 

WLAN-funksjonalitet trenger du ikke en trådløs LAN-adapter.

Trykk Menu-knappen for å åpne TV-menyen. Velg Innstillinger ved å bruke 

retningsknappene, uthev Nettverk og trykk på OK. Når Nettverkstype er uthevet, trykker 

du venstre- eller høyre knappen for å velge tilkoblingstype. Kablet tilkobling opprettes 

automatisk. Hvis trådløs tilkobling er valgt, uthev Søk etter trådløse nettverk og trykk på 

OK. TV-en vil søke etter tilgjengelige trådløse nettverk og vise dem på skjermen når du er 

ferdig. Velg én og trykk OK-knappen for å fortsette. Hvis det trådløse nettverket er 

passordbeskyttet, bør du legge inn riktig passord for å få tilgang til nettverket.
Merk: Se bruksanvisningen for mer informasjon.
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Kablet tilkoblingTrådløs tilkobling
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3 Connect the TV to the ma�ns socket

Insert the batter�es �nto the Remote Control1

1. Press the Standby button, a numer�c button or 
Programme +/- button on the remote control

Connect the power cord to the ma�ns socket. Then the standby 
LED l�ghts up.

To sw�tch on the TV from standby mode e�ther;

2. Press the m�ddle of the s�de funct�on sw�tch on the TV �n

To sw�tch the TV on4

Qu�ck Start Gu�de

Remove the back cover to reveal the battery compartment. 
Insert two s�ze AAA batter�es. Make sure the (+) and (-) s�gns 
match (observe correct polar�ty). Place the cover back on.

2 Connect the antenna to your TV

REAR SIDE OF THE TV

Aerial
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Auto Setup procedure6

PLEASE ENSURE BOTH UNITS ARE SWITCHED OFF 
BEFORE CONNECTING. Use a HDMI to HDMI cable to 
connect the two un�ts together. To select the HDMI �nput, 
press the Source button on the remote control. Each t�me �t �s 
pressed the on-screen menu conf�rms your select�on. 

HDMI �nput5

To HDMI connect�on 
on the dev�ce

When the TV is operated for the first time, installation wizard will guide you through the process. 
First, language selection screen will be displayed. Select the desired language and press OK.

The Network/Internet Settings menu will be displayed. Please refer to the next sect�on about 
�nternet connect�on on the next page to conf�gure a w�red or a w�reless connect�on. After the sett�ngs 
are completed h�ghl�ght Next and press OK button to cont�nue.

D�g�tal Aerial: If th�s broadcast search option is turned on, the TV will search for digital terrestrial 
broadcasts after other initial settings are completed.

On the second screen set your country preference. Press OK to cont�nue.

Depending on the model of your TV and the country selection Privacy Settings menu may appear 
at this point. Using this menu you can set your privacy privileges. Highlight a feature and use Left 
and Right directional buttons to enable or disable. Read the related explanations displayed on the 
screen for each highlighted feature before making any changes. If the Internet Connection option 
is disabled Network/Internet Settings screen will be skipped and not displayed. H�ghl�ght Next 
and press OK button on the remote control to continue.

You can activate Store Mode option �n the next step. This option is intended only for store use. It is 
recommended to select Home Mode for home use.

On the next screen you can set broadcast types to be searched. Additionally you can set a 
broadcast type as your favourite one. Priority will be given to the selected broadcast type during the 
search process and the channels of it will be listed on the top of the channel list. When finished, 
h�ghl�ght Next and press OK to cont�nue.
About Selecting Broadcast Type

Note: Searching duration will change depending on the selected Search Step.
Analogue: If th�s broadcast search option is turned on, the TV will search for analogue broadcasts 
after other initial settings are completed.

After all the available stations are stored, Channels menu will be displayed. You can edit the 
channel list according to your preferences us�ng the Ed�t tab opt�ons or press the Menu button to 
quit and watch TV.
Note: Do not turn off the TV while initializing first time installation.

D�g�tal Cable: If th�s broadcast search option is turned on, the TV will search for digital cable 
broadcasts after other initial settings are completed. A message will be displayed before starting to 
search asking if you want to perform cable network search. If you select Yes and press OK you can 
select Network or set values such as Frequency, Network ID and Search Step on the next 
screen. If you select No and press OK you can set Start Frequency, Stop Frequency and 
Search Step on the next screen. When finished, highlight Next and press OK button to continue. 



Connect your TV to the Internet7

Press the Menu button to open the ma�n TV menu. Select Sett�ngs by us�ng the d�rect�onal buttons, 
h�ghl�ght Network and press OK. Wh�le Network Type �s h�ghl�ghted, press Left or R�ght buttons to 
select connect�on type. W�red connect�on w�ll be establ�shed automat�cally. If w�reless connect�on �s 
selected, h�ghl�ght Scan W�reless Networks and press OK. The TV w�ll search for the ava�lable 
w�reless networks and l�st them when f�n�shed. Select one and press the OK button to connect. If 
the w�reless network �s password-protected you should enter the correct password to access the 
network.

To use your TV with your wireless network, you may need a WLAN USB dongle. You should 
connect �t to one of the USB inputs on the TV. If your TV supports �nternal WLAN feature you won't 
need a w�reless LAN adaptor. 

Note: Refer to the instruction manual for more details.

Connect�v�ty feature allows you to connect your TV to the home network w�red or w�relessly. You 
can use th�s network�ng system to connect to �nternet or to access photo, v�deo and aud�o f�les that 
are stored on a Med�a server connected to the network and play/d�splay them on the TV. 
However, �f your TV does not have W�reless USB dongle or doesn’t support �nternal WLAN feature, 
you should use w�red connect�on type. Add your TV to your home network by connect�ng �t to the 
modem/router v�a an LAN cable (not suppl�ed) as �llustrated.

W�red Connect�onW�reless Connect�on

LAN (ethernet) cable

or

USB input/s on the rear 
left side of the TV

LAN �nput on the rear s�de 
of the TV

Broadband 
ISP 
connect�on

Broadband 
ISP 
connect�on

TV w�th �nternal W�-F�
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