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Sikkerhetsinformasjon

 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 set TVen på skrånende eller ustabile overflater, 

kan TV 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 aparattet et skadet må 
den byttes. Dette bør bare gjøres av kvalifisert 
personnel.Du må ikke bruke denne TVen i et fuktig 
sted. Ikke utsett TV-en for væske. Hvis noen væske 
skulle falle inn i kabinettet, må du koble ut TV-en 
og få den undersøkt av kvalifisert personell før det 
brukes videre.

•	Ikke utsett TV for direkte sollys eller andre 
varmekilder.

• TV-en må ikke plasseres i nærheten av 
åpen ild eller intens varme som en 
elektrisk varmeovn.

• For høy lyd fra hodetelefoner og øretelefoner kan 
føre til 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 veggen i 
henhold til montering anvisningen (hvis muligheten 
er tilgjengelig).

• Av og til kan noen få ikke-aktive piksler forekomme 
på skjermen som faste punkt av blå, grønn eller rød. 
Dette vil ikke 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 Korrekt drift av systemet 

 Legg merke til Flere merknader merket

 Hvis det er tordenvær eller storm, eller hvis 
TV-en ikke kommer til å bli brukt på en stund 
(for eksempel hvis du går bort på ferie), må du 
koble TV-apparatet fra strømnettet. Støpselet 
brukes til å koble apparatet fra strømnettet, og 
derfor må det være lett tilgjengelig.
Utropstegnet i en likesidet trekant er ment 
å varsle brukeren om at det finnes viktige 
drifts-og vedlikeholdskostnader (Apkope) i 
dokumentasjonen som følger med apparatet.

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

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

For å betjene TV-en i ekstreme miljøforhold kan 
føre til skade på enheten.

FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT

IKKE ÅPNE

FORSIKTIG: Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT 
MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN). INGEN 
DELER PÅ INNSIDEN. OVERLAT VEDLIKEHOLD TIL 
KVALIFISERT SERVICEPERSONELL.
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Miljømessig informasjon 
Denne TV-en er designet for å konsumere mindre 
energi for å bidra til å redde miljøet. For å redusere 
energiforbruket, bør du gjøre følgende:
Hvis du setter strømsparermodusen som Eco, vil 
TV bytte til energisparingsmodus. Strømsparings 
modus innstillinger kan bli funnet i 'Bilde' delen av 
hovedmenyen. Vær oppmerksom på at enkelte 
bildeinnstillingene vil være utilgjengelig til å endres. 
Hvis Bilde Av er valgt, "Screen vil være slått i 3 
sekunder."-Melding vises. Velg FORTSETT og trykk 
OK for å fortsette. Skjermen blir av umiddelbart.
Når TV-en ikke er i bruk, kan du slå av eller koble den 
fra støpselet. Dette vil også redusere energiforbruket. 

Standbyvarsel
1) Hvis TVen ikke mottar noen innspill signal (for 
eksempel fra en antenne eller HDMI-kilde) i 5 minutter, 
vil TV-en gå i ventemodus. Når du neste slås på, 
vil følgende melding vises: ”Standby Årsak Ingen 
Signal". Trykk OK for å fortsette.
2) Hvis TV-apparatet har stått på og ikke har blitt 
operert for en stund, vil TV-en gå i ventemodus. Når 
du neste slår på, vil følgende melding vises. “Standby 
Årsak Ingen Signal”. Trykk OK for å fortsette.

Funksjoner
• Fjernstyrt farge LED TV.
• Fullt integrert digital / kabel-TV (DVB-T / C)
• HDMI-innganger er for å koble en enhet som har 

en HDMI-kontakt.
• USB inngangen.
• Programmere opptak.
• Programtidsskifte
• OSD-menysystem.
• SCART-kontakten for eksterne enheter (for 

eksempel DVD-spillere, PVR, videospill, etc.)
• Išsijungimo laikmatis
• Teletext.
• Austiņu pievienošana
• Automatisk programmeringssystem.
• Manuell innstilling.
• Automatisk slå etter opptil seks timer. 
• Sleep Timer
• Barnelås
• Automatisk lyddemping når det ikke er noen sending 

tilgjengelig

• Avspilling NTSC.
• AVL (Automaattinen äänenvoimakkuuden rajoitus).
• PLL (Frekvens Søk).
• PC-inngang.
• Plug&Play for Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, 

Windows 7.
• Spillmodus (valgfritt).

Tilbehør som følger med
• Fjernkontroll
• Batterier: 2 x AAA
• Instruksjoner for bruk
• Veiledning for å komme raskt i gang

Kontrollknapper på TV-en

TV Kontrollknapper & drift

1.Opp retning
2. Retning ned
3. Program/Volym/ AV / Standby-PÅ velgerbryter
Med bruk av ontroll-knappen kan du kontrollere 
volumet / program /   Source og Standby-On funksjoner 
på TVen.
For å endre volum: Øk volumet ved å trykke på 
knappen opp.  Reduser volumet ved å trykke på 
knappen nede.

Komme i Gang
Varslinger og funksjoner og tilbehør
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Slik endrer kanal: Trykk midt på knappen, vil kanalen 
informasjonen banner vises på skjermen. Bla gjennom 
de lagrede kanalene ved å trykke på knappen opp 
eller ned
For å endre kilde:Trykk midt på knappen to ganger, 
vil kilden listen vises på skjermen.  Bla gjennom de 
tilgjengelige kildene ved å trykke på knappen opp 
eller ned.
For å slå av TV: Trykk midt på knappen ned og hold 
den nede i noen sekunder, vil TV slå inn stand by 
tilstand.

Sette inn batterier i fjernkontrollen
Løft dekselet på baksiden av fjernkontrollen 
oppover forsiktig. Sett inn to AAA-batterier. 
Sørg for å matche + og - endene på batteriene i 
batterirommet (Vær oppmerksom på polariteten) 
Sett dekselet på plass.

Koble strømen 
VIKTIG: TV-apparatet er designet for å operere på 
220-240V AC, 50 Hz-kontakten. Etter år ha pakket 
ut TV-en, la den den stå til den når romtemperatur 
før du plugger til strømmen. Koble strømkabelen 
til en stikkontakt.

Antenne / Kabeltilkobling
Koble antenne- eller kabelplugg til ANTENNEN
INNGANGS-kontakt er bak på TV-en.

Varsling
Produsert på lisens fra Dolby Laboratories..
Varemerkeerklæringer
“Dolby” og det doble D-symbolet er varemerker til 
Dolby Laboratories. 

"HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia 
Interface er varemerker eller registrerte varemerker 
for HDMI Licensing LLC." 

Informasjon til brukere om Avhending av Gammelt 
Utstyr og Batterier
[EU bare]
Symbolene ind ikerer  a t  u ts ty r  med d isse 
symbo lene  i kke  ska l  deponeres  sammen 
med husholdningsavfall. Dersom du ønsker 
å deponere produktet eller batteri må dette 
gjøres i  overensstemmelse med gjeldende 
innsamlingssystem eller fasiliteter for korrekt 
resirkulering.
Merk:  Skiltet Pb nedenfor med symbolet for batterier indikerer
at dette batteriet inneholder bly.

Produkter

Batteri
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	Spesifikasjon

Fjernsynssending PAL B/G D/K K

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

Antall forhåndsstilte 
kanaler

1000

Kanalindikator Skjermvisning

RF-antenneinngang 75 Ohm (ubalansert)

Operasjonsspenning 220-240V-50HZ

Audio Tysk+Nicam Stereo

Audio utgangseffekt 
(WRMS.) (10% THD)

2x8

Energiforbruk 100 W

Vekt 19,50

TV Dimensjoner DxLxH 
(med stativ)

232 x 1139 x 721

TV Dimensjoner DxLxH 
(ilman telinettä)

41 x 1139 x 679

Displayet 16/9_50” tommer

Operasjonstemperatur 
og 
operasjonsluftfuktighet: 

0ºC til 40ºC, 85% Maks 
fuktighet.
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1. Standby / På
2. Kanalliste
3. Volumregulering
4. Meny på/av
5. Ok/Bekreft
6. Returner tilbake:
7. Ingen funksjon
8. Min knapp 1 (*)
9. Min knapp 2 (**)
10. Fargede knapper (RØD/GRØNN/GUL/BLÅ)
11. Mono/Stereo - Dual I-II / Nåværende språk
12. HurtigTilbakespoling(i medieleser-modus)
13. Pause (i Media Browser videomodus) / 

Tidsskifteopptak
14. Programopptak
15. Play (i medieleser-modus)
16. Stopp (i medieleser video-modus)
17. Spolig forover (i medieleser-modus)
18. Undertittel på-av/Undertittel (i medieleser-

modus)
19. Bildestørrelse
20. Tekst-TV - Mix
21. Medieleser
22. Elektronisk programoversikt
23. Avslutt
24. Navigasjonsknappene
25. Hurtig meny På-av
26. Informasjon /Vis (i TEKST-modus)
27. Program opp / ned
28. Dempet
29. Forrige program / Nå (i EPG-modus)
30. Siffertaster
31. AV / Source (kilde)

Komme i Gang 
Fjernkontroll - TV

Å bruke Min knapp 1 (*) 
Trykk på MIN KNAPP 1 i fem sekunder når den er på 
ønsket kilde, kanal eller lenk, inntil meldingen ”MIN 
KNAPP ER INNSTILT” vises på skjermen. Dette 
bekrefter at valgt MIN KNAPP er nå koblet til valgt 
funksjon. 
Å bruke Min knapp 2 (**) 
Trykk på MIN KNAPP 2 i fem sekunder når den er på 
ønsket kilde, kanal eller lenk, inntil meldingen ”MIN 
KNAPP ER INNSTILT” vises på skjermen. Dette 
bekrefter at valgt MIN KNAPP er nå koblet til valgt 
funksjon.

MERK:Rekkevidden på fjernkontrollen er på rundt 7 
meter/23ft.
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MERK: Når du kobler en enhet via AV SİDE-inngangen, må du bruke medfølgende kabler for å muliggjøre tilkobling.
Se illustrasjonene overfor. | For å aktivere PC-lyd, må du bruke SIDE AV-tilkobling kabelens hvit og rød innganger. |Hvis 
en ekstern enhet kobles til via SCART-kontakten, vil TV-en automatisk skifte til AV-modus.| Ved mottak av DTV-kanaler 
(MPEG4 H. 264) eller når i MEDIELESER modus, vil utgang ikke være tilgjengelig via scart-kontakten. |Når du bruker 
veggmonteringssettet (valgfritt) så anbefaler vi att du setter alle kablene inn på baksiden av TV-en før du monterer på 
veggen. |Sett i eller fjern CI-modulen kun når TV-en er SLÅTT AV. Referer til bruksanvisningen for moduler for detaljert 
informasjon om innstillingene. 

Komme i Gang 
Tilkoblinger

Kontakt Type Kabler Enhet

Scart
Tilkobling

(bak)

VGA
Tilkobling

(bak)

AV SIDE 

PC/YPbPr 
Audio

Tilkobling
(side)

Video/audio 
koblingskabelen på 

siden (inkludert)
  

PC RGB kabel (ikke 
inkludert)

HDMI
Tilkobling

(bak)

SPDIFF
Tilkobling

(bak)

AV SIDE

AV Side
Tilkobling

(side) AV tilkoplingskabel

(inkludert)

HODETELEFON
Hodetelefon
Tilkobling

(side)

YPbPr Video
Liittäminen
(takaisin) YPbPr Liittäminen 

kabel

USB
Tilkobling

(side)

CI
Tilkobling

(side)
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Slå TV PÅ/AV
For slå på TV-en
Koble strømledningen til et uttak med  220-240V AC, 
50 Hz. 
For å slå på TV-en fra standby (ventemodus) enten:

Trykk på “ ” knappen, P+ / P-  eller en numerisk knapp 
på fjernkontrollen.
Trykk på siden funksjonsbryteren til TVen kommer 
på fra standby.

For å slå av TV-en
Trykk på " "-knappen på fjernkontrollen eller 
trykk på siden funksjonsbryteren til TVen slår til 
ventemodus.
F o r  å  s l å  s t r ø m m e n  h e l t  a v,  t r e k k  u t 
strømledningen fra stikkontakten.
Merk: Når TV-en er i standby-modus, kan standby lysdioden 
blinke for å indikere at funksjoner som Standby Søk, Over Air 
Last ned eller Timer er aktive. LED-lampen kan også blinke når 
du slår på TV-en fra standby-modus.

Førstegangs Installasjon
Når den er slått på for første gang, er valg av språk-
skjermen tilgjengelig. Velg ønsket språk og trykk OK.
Første gang Installasjon (FTI) vises på skjermbildet 
som neste trinn. Stil l  dine preferanser med 
navigasjonsknappene og når du er ferdig, trykker du 
på OK for å fortsette.
Du kan aktivere Lag-modus muligheten til å være 
tilgjengelig i "Andre innstillinger"-menyen og TV-ens 
funksjoner vil bli vist på toppen av skjermen. Trykk på 
OK for å fortsette.. 
Hvis Hjem-modus er valgt, vil Butikk modus ikke være 
tilgjengelig etter første installering. Trykk på OK for 
å fortsette.

Antenne Installasjon:
Hvis du velger ANTENNE  muligheten fra Søk Type 
skjermen, vil TV søke etter digitale TV-sendinger i området.

MERK: Du kan trykke på MENU knappen for å avbryte.

Etter at alle tilgjengelige stasjoner er lagret, vil 
Kanallisten vises på skjermen. Hvis du liker hvordan 
kanalene er sortert i henhold til LCN (*), må du velge 
"Ja" trykk OK.
Trykk MENU knappen for å avslutte kanallisten og 
se på TV.
(*) LCN er logiske Kanalnummer systemet som 
organiserer tilgjengelige kringkastninger i samsvar 
med en gjenkjennelig kanalsekvens (om tilgjengelig).

Kabel Installasjon:
Hvis du velger Kabel alternativ, og trykk OK-knappen 
på fjernkontrollen. For å fortsette vennligst velg JA  
og trykk OK. For å fortsette vennligst velg NEI og 
trykk OK. Du kan velge frekvensområder for denne 
skjermen. 
Skriv inn frekvensområdet manuelt ved hjelp av 
talltaster. 
Merk : Søke varigheten vil variere avhengig av den 
valgte søk trinn.

Mediespiller via USB inngang
Du kan koble en 2,5 "og 3,5" tommer (hdd med 
ekstern strømforsyning) eksterne harddisker eller USB 
minnepinne til TV-en ved hjelp av USB-inngangene på 
TVen.
VIKTIG! Sikkerhetskopier filene dine før du foretar 
tilkoblinger til TVen. Vær oppmerksom på at 
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 opptak vill ikke 
være tilgjengelige med NTFS-formaterte disker.. 
Når du formaterer en USB-harddisk som har 1TB 
(Tera Byte) eller mer filkapasitet, kan du oppleve 
problemer med formateringsprosessen. Ikke plugg 
harddisken inn og ut gjentatte ganger. Dette kan 
føre til fysisk skade på USB-spilleren og selve 
USB-enheten. Trekk ikke USB-enheten ut mens 
du spiller av en fil.

Programmere opptak
VIKTIG: Når du bruker en ny USB-harddiskstasjon 
anbefales det at du først formaterer disken ved hjelp 
av din TVs “Format disk” valg.
Merk :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 opptaksfunksjonen, må du koble en 
USB-disk eller en ekstern harddisk til TVen og den 
tilkoblede USB-disk bør ha minst 1 GB kapasitet 
og skal ha 2.0-hastighet kompatibilitet. Hvis den 
tilkoblede USB-enheten ikke støtter 2.0-hastighet vil 
det vises en feilmelding.
Merk: Opptatte programmer lagres i den tilkoblede 
USB-disken. 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.
Merk: Forsinkelse av Lip Sync (Leppesynkronisering) 
kan oppstå under tidsskifting. Radio registrering 
støttes. TV-en kan ta opp programmer i inntil ti timer.

Komme i Gang 
Første gang Instalasjon - USB-tilkoblinger
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Innspilte programmer er delt opp i deler på 4GB. 
Hvis skrivehastigheten til den tilkoblede USB-disk er 
ikke tilstrekkelig, kan opptaket mislykkes og tidsskifte 
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.
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, så noen ganger video kan fryses 
under avspilling. 
Ta opp, Spill, Pause, Skjerm (for PlayListDialog) 
tastene kan ikke brukes når tekst-TV er PÅ. Dersom 
et opptak begynner fra tidsmåleren når teletekst er 
ON, vil teletekst slås av automatisk. Også teletekst-
bruk er deaktivert når det er en pågående opptak 
eller avspilling. 

Tidsskift-opptak 
Trykk   (PAUSE) mens du ser på en sending for å 
aktivere tidsskiftemodus.I tidsskiftemodus modus, er 
programmet stoppet og samtidig registrert til den 
tilkoblede USB-disk. 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.
Merk: Tidsskiftefunksjon kan ikke brukes mens du er i 
radiomodus. 
Merk :  Du kan  i kke  b ruke  t id  sk i f t  fo r t  bakover 
funksjonen før fremme avspillingen med spole frem 
alternativet.

Umiddelbar opptak
Trykk på  (OPPTAK) knappen for å begynne opptak 
av en hendelse umiddelbart mens du ser et program. 
Du kan trykke  (OPPTAKS)-knappen på 
fjernkontrollen igjen for å spille inn den neste 
hendelsen på EPG. I dette tilfellet så vil en OSD vises 

noe som indikerer de programmerte hendelser som 
skal bli spilt inn. Trykk   (STOP)for å avbryte 
umiddelbar opptak.
Merk: Du kan ikke bytte sendinger eller vise Media Browser 
under opptaksmodus. Mens du spiller inn et program eller mens 
i tidsskifte, vises en advarsel på skjermen hvis hastigheten på 
din USB-enhet ikke er tilstrekkelig.

Se innspilte programmer 
Velg Opptaksbibliotek fra Media Browser-menyen. 
Velg et innspilt element fra listen (hvis tidligere 
innspilt). Trykk på OK-knappen for å vise Spill 
Alternativer. Velg et alternativ og trykk OK .
Merk: Visning av hovedmeny og menyelementer vill ikke være 
tilgjengelig under tilbakespillingen.

Trykk på  (STOP) for å stoppe en avspilling og gå 
tilbake til Opptaksbibliotek.

langsomt forover
Hvis du trykker (PAUSE) knappen mens du ser innspilte 
programmer, vil den sakte frem funksjonen være 
tilgjengelig.  Du kan  -bruke knappen til å spole 
sakte fremover. Ved å trykke  knappen flere ganger 
vil sakte hastigheten.

Opptakkonfigurasjon
Velg Opptak Konfigurasjon elementet i Innstillinger-
menyen til å konfigurere opptaksinnstillingene. 
Formater Disk: Du kan bruke Format Disk-funksjonen 
til å formatere den tilknyttede USB-disken. Din PIN 
kreves for å bruke Format Disk funksjonen (standard 
pinnen er 0000). 
VIKTIG: Merk at alle data som er lagret på en 
USB-disk vil gå tapt, og diskformat vil bli konvertert 
til FAT32 hvis du aktiverer denne funksjonen. JI 
de fleste tilfeller vil formatering av USB-disken 
gjenopprette normal drift; men, ALL data som er 
lagret på USB-disken vil gå tapt i et slikt tilfelle. 
Merk: Vis meldingen “USB er for sen” vises på skjermen 
ved start av et opptak, prøv å start opptaket på nytt. Prøv 
å starte opptaket på nytt hvis du får den samme feilen; 
det er mulig at USB-disken til ikke etterlever kravene for 
hurtighet. Prøv å koble til en annen USB-disk.

Medieleser meny 
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 TVen. Å trykke på MENU-knappen mens du er i Media 
Browser modus vil få tilgang til bilde, lyd og innstillinger menyalternativer. Å trykke på MENU-knappen igjen vil gå 
ut fra denne skjermen. Du kan angi dine Media Browser preferanser ved hjelp av MENU Innstillinger.

Loop/Shuffle Modus Operasjon.

og starte avspi l l ing med  og akt iver  T V - e n  s p i l l e r  n e s t e  f i l  o g  s l ø y f e  l i s t e n .

og starte avspil l ing med OK og aktiver  d e n  s a m m e  f i l e n  v i l  b l i  g j e n t a t t  ( r e p e t e r t ) .

og starte avspilling med OK/  og aktiver  f i l e n  v i l  b l i  s p i l t  i  e n  s h u f f l e .
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TV-menyegenskaper og -funksjoner

Bildemenyinnhold

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, Dynamik og Natur. 

Kontrast Stiller inn verdier for lyshet og mørke på skjermen.

Klarhet Stiller inn klarhetsverdiene på skjermen.

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

Farge Stiller inn fargeverdier, justerer fargene.

Strømsparingmodus
For å angi Strømsparingsmodus som Eco, Picture Av og funksjonshemmede. 
(Når Mode er Dynamisk, er Strømsparingsmodusen automatisk satt til deaktivert.)

Baklys (valgfritt)
Denne innstillingen styrer baklysnivået. Bakgrunnsbelysning funksjonen vil være inaktiv hvis 
Strømsparemodus er satt til Eco. Bakgrunnsbelysningen kan ikke aktiveres i VGA, Media 
Browser modus, eller når bildet er satt til Spill. 

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

Avanserte innstillinger
Dynamisk 
kontrast: Du kan endre Dynamisk Kontrastforholden til ønsket verdi. 

Fargetemperatur Stiller inn ønsket fargetone.

Bildezoom
Setter ønsket bildestørrelse fra bildezoom menyen.
Merk: Auto (Kun tilgjengelig i Scart-modus med SCART PIN8 høy spenning / lav 
spenning veksling)

HDMI True Black 
(ekte sort)

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

Filmmodus
Filmer spilles inn med et variabelt antall bilder per sekund for normale 
TV-programmer. Slå på denne funksjonen når du ser f i lmer for å se 
høyhastighetsscenene klart.

Hud toner Hudtone kan endres mellom -5 og 5.

Fargeinnstillinger Stiller inn ønsket fargetone.

RGB økning du kan konfigurere fargetemperaturens verdier ved å bruke funksjonen RGB økning.

Tilbakestill Tilbakestiller bildeinnstillinger til fabrikkinnstillingene. (Unntatt spillmodus)

Autoposisjon (i 
PC modus) Optimaliserer automatisk skjermen. Trykk OK for å optimalisere.

H posisjon (i PC 
modus) Dette elementet dytter bildet horisontalt til høyre eller venstre side av skjermen.
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V posisjon (i PC 
modus) Dette elementet dytter bildet vertikalt mot toppen eller bunnen av skjermen.

Punktklokke (i PC 
modus)

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

Fase (i PC modus)
Avhengig av oppløsningen og fremløpsfrekvensen du har satt TV-en til, kan det 
hende du ser et tåkete eller prangende bilde på skjermen. Hvis dette er tilfelle, 
kan du bruke dette elementet for å få et rent bilde etter prøve-og-feile metoden.

Mens vil VGA (PC)-modus vil noen elementer i Bildemenyen være utilgjengelige.. Isteden vil 
VGA-modusinnstillinger bli lagt til Bildeinnstillinger mens i PC-modus.

Lydmenyinnhold
Volum Justerer volumnivået.

Forsterker Velger forsterker modus. Egendefinerte innstillinger kan gjøres bare 
når du er i brukermodus.

Balanse Denne innstillingen brukes for å stille balansen mellom venstre og høyre 
høyttaler.

Hodetelefon Stiller inn hodetelefonvolum. 

Lydmodus Du kan velge en lydmodus. (Hvis den valgte kanalen støtter).

AVL (Automatisk 
volumbegrensning) Funksjonen setter lyden å opprettholde et fast nivå mellom programmer.

Hodetelefon/Linje Ut
Når du kobler en ekstern forsterker til TV ved hjelp av hodetelefonkontakten, 
kan du velge dette mulighet som linje ut. Hvis du har koblet hodetelefoner til 
TV, sette dette mulighet som Hodetelefoner.

Dynamisk Bass Slår Dynamisk Bass Av/Til

Digital ut Stiller inn digital lydtype ut.

Innstillinger bildemenyinnhold
Betinget adgang Kontrollerer betingede tilgangsmoduler når tilgjengelig.

Språk
Konfigurer språkinnstillinger (kan endres avhengig av landet som velges) 
Fore t rekke l ig  og  nåværende  inns t i l l i nger  vil være tilgjengelig. 
Gjeldende innstillingene kan bare endres hvis kringkasteren støtter.

Foreldrekontroll
Tast inn riktig passord for å endre foreldrenes innstillinger. Du kan enkelt 
justere menyen lås, modenhet lås (kan endres avhengig av landet som 
velges) og barnesikring i denne menyen. Du kan også sette ny PIN.

Tidsinnstilling Sett inn en Dvaletidsbryter for å slå av TV-en etter en viss tid. Setter timer for valgte 
programmer. (USB Record)

Opptakkonfigurasjon Viser opptak konfigurasjonsmenyen (USB-tilkobling kreves)

Dato/tid Stiller inn dato og tid.

Kilder: Aktiverer eller deaktiverer valgte kildevalg.
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Andre innstillinger: Viser andre innstillingsmuligheter på TV-apparatet:
Meny-tidsavbrudd Endrer tidsavbrudd for menyskjermer.

Skann Krypterte 
Kanaler Når denne innstillingen er på, vil søkeprosessen finne de krypterte kanaler også.

Blå bakgrunn Aktiverer eller deaktiverer den blå bakgrunn systemet når signalet er svakt eller 
fraværende.

Programvareoppdatering For å sikre at TV-en din alltid har den mest oppdaterte firmware.

Applikasjonversjon Viser applikasjonversjon

Hørselsvake Aktiverer noen spesielle funksjoner som er sendt fra kringkasteren.

Lydbeskrivelse

Lydbeskrivelsen viser til ekstra lydspor for blinde og synshemmede seere av 
visuelle medier, inkludert fjernsyn og filmer. Du kan bruke denne funksjonen 
bare hvis kringkasteren støtter dette ekstra fortellersporet.
Merk: Lydbeskrivelse funksjonen kan ikke være tilgjengelig i opptak eller tid 
skiftende modus..

Auto TV av Du kan stille inn verdier for tidsavbrudd av Auto Av funksjon. Når timeout verdien er 
nådd og TVen ikke har blitt operert for en valgt tid, vil TV-en gå i ventemodus.

Standby Search 
(valgfritt)

Hvis Standby-søk er satt til På når TV-en er i Standby, vil det bli søkt på tilgjengelige 
sendinger. Hvis TV-en finner nye eller manglende sendinger vil en meny komme til 
syne for å spørre deg om du ønsker å utføre endringer.  Kanallisten vil bli oppdatert 
og endret etter denne prosessen.

Lagre Tilstand Hvis du viser TV i en butikk, kan du aktivere denne tilstand. Modus er aktivert, 
kan enkelte elementer i TV-menyen ikke er tilgjengelig.

Strømsparingsmodus: Denne instilling konfigureres oppstart preferansene.

Virtual 
Fjern(ekstrautstyr) Aktiverer eller deaktiverers virtual fjern egenskap. 

Menyinnhold for installasjon og omstilling

Automatisk kanalsøk 
(still om)
(Hvis tilgjengelig)

Viser automatiske omstillingalternativer. Digital antenne:Søker etter og 
lagrer antenne DVB stasjoner. Digital Kabel:Søker etter og lagrer kabel  DVB 
stasjoner. Analog: Søker og lagrer analoge stasjoner Digital antenne 
& analog: Søker etter og lagrer antennen DVB og analoge stasjoner. Digital 
kabel & analog: Søker etter og lagrer kabel DVB og analoge stasjoner.

Manuelt kanalsøk Denne funksjonen kan brukes for innlegging av direktesendinger.

Kanalsøk nettverk Søker lenkede kanaler i sendingsystemet. 

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

Førstegangsinstallasjon Sletter al le lagrede kanaler og innst i l l inger, nul lst i l ler TVen t i l 
fabrikkinnstillingene.
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TV-en sortere alle lagrede stasjoner i Kanallisten. Du 
kan redigere denne kanallisten, stille inn favoritter eller 
stille inn aktive stasjoner som skal lsitet opp ved bruk 
av valget Kanalliste.

Konfigurerer	foreldre	innstillinger
For å forhindre at at enkelte programmer kan ses, kan kanaler 
og menyer låses ved bruk av et system for foreldrekontroll.

Å vise foreldrelåsnivå menyalternativer, bør PIN-
koden tastes inn. Standard fabrikkinnstillingene er 
0000. Etter du har trykt riktig PIN kode så vil foreldre 
innstillinger bli vist.
Menylås: Innstilling av menylås aktiverer eller 
deaktiverer menytilgangen. 
Voksenlås: Når innstilt, henter dette valget 
aldersgrenser fra sendingen og hvis dette 
modenhetsnivåer er deaktivert, vil adgang til 
sendingen deaktiveres.
Barnelås: Når Barnelås er valgt, vil det kun være 
mulig å betjene TV-apparatet ved hjelp av fjernkontroll. 
Da vil ikke kontrollpanel knappene fungere. 
Still inn PIN: Definerer en ny PIN. 
Merk:  Hvis Landvalget er satt til Frankrike, kan du bruke 
4725 som standardkode.

Elektronisk programguide (EPG) 
Noen, men ikke alle kanaler sender informasjon om 
nåværende og kommende programmer. Trykk  EPG 
for å se menyen for elektronisk programguide (EPG).
Ylös/Alas/Vasen/Oikea -painikkeet: Navigoi EPG.
OK: Viser programvalg
INFO: Skjermer, i detaljert, informasjon om 
programmet du har valgt.
GRØNN: Veksler til Vis oversikt EPG..
GUL: Veksler til Vis tidsprogresjon i oversikt EPG.
BLÅ:Viser alternativer for filtrering. 

 (OPPTAK): TV-en vil begynne å ta opp valgt 
program. 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 
tilgjengelig under et opptak.

Programvalg
I EPG-menyen, trykker du på OK-knappen for å 
gå inn i Begivenhet menyen.
Velge kanal
I EPG-menyen, ved hjelp av dette alternativet, 
kan du bytte til den valgte kanalen.

Generell TV Betjening
Trykk Kanalliste  

Ta opp/slett tidsmåler for opptak
Etter at du har valgt et program i EPG-menyen, 
trykk på OK-knappen. Velg Opptak alternativet og 
trykk på OK-knappen. Etter denne operasjonen vil 
et opptak bli planlagt for det valgte programmet. 
For å avbryte en allerede satt opptak, understrek 
programmet og trykker på OK-knappen og velg 
alternativet Slett Rec. Timer. Opptaket vil bli avbrutt.
Still tidsmåler / slett tidsmåler
Etter at du har valgt et program i EPG-menyen, 
trykk på OK-knappen. Velg Set Timer på Event 
alternativ og trykk på OK-knappen. Du kan stille 
inn en tidsmåler for fremtidige programmer. Se 
For å avbryte en Timer (tidsur) som allerede er stilt 
inn, uthev det programmet og trykk OK-knappen. 
Deretter veltg “Delete Timer”-alternativet. Timeren 
vil bli avbrutt.
Merk: Det er ikke mulig å ta opp to kanaler på samme tid.

Programvareoppdatering
TVen er i stand til å finne og oppdatere automatisk via 
Antenne / Kabel ignal eller over Internett. 

Programvareoppgradering søk via 
brukergrensesnittet
Navigere deg fram gjennom hovedmenyen. Velg 
Innstillinger og velg Andre innstillinger. I Andre 
innstillinger menyen navigere videre til Programvaren 
for oppgradering og trykk OK-knappen for å se etter 
en ny programvareoppgradering.Merk: Internett-
tilkobling er nødvendig Hvis en Internett-tilkobling 
ikke er tilgjengelig, kan du prøve å oppgradere via 
kringkasting. Hvis nye oppdateringer blir funnet vil 
nedlastingen av programvaren ta til. Trykk OK for 
å fortsette med igjenoppstartsprosedyren.

3 AM søk og oppgradering modus
Mens TVen er koblet til en antenne signal. Hvis 
Automatisk skanningen i oppgradering menyen 
er aktivert, aktiveres TVen opp kl 03:00 og søker 
kringkaste kanaler for nye programvareoppdateringer. 
Om ny programvare er funnet og lastet ned på riktig 
måte, neste gang TVen starter opp vil den ha den nye 
programvareversjonen.
Merk: Hvis TV-apparatet ikke klarer å komme på etter 
oppgraderingen koble fra TVen for 2 minutter og plugg inn 
igjen.
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Feilsøkingstips
TVen vil ikke slå seg på
Kontroller at strømledningen er koblet sikkert til 
stikkontakten. Batteriene i fjernkontrollen kan være 
oppbrukt. Trykk på Power-knappen på TV-en. 
Dårlig bilde
• Har du valgt riktig TV-system? 
• Lavt signal nivå kan gi bildeforstyrrelser. Vennligst 

sjekk antenne tilgang.
• 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
• Manglende bilde betyr at TV-en din ikke mottar noen 

signaler. Har du trykket på de riktige knappene på 
fjernkontrollen? Prøv igjen. Sørg også for at du har 
valgt korrekt inngangskilde.

• Er antennen tilkoblet på riktig måte? 
• Er antennekabelen skadet? 
• Er riktige plugger brukt for å koble antennen? 
• Dersom du er i tvil, ta kontakt med leverandøren.

Ingen lyd
• Er TV-en satt til dempe? For å avbryte dempning, trykk 

på “ ” knappen eller øke volumet.
• Lyd kommer fra bare én høyttaler. Er balansen satt til én 

side? Se avsnittet Lydmeny.

Fjernkontroll - ikke fungerer
• Batteriene kan være oppbrukt. Bytt batteriene. 

Inngangskilder - kan ikke velges
• Hvis du ikke kan velge en inngangskilde, er det mulig 

at ingen enhet er koblet til. hvis ikke
• Kontroller AV-kablene og -forbindelsene hvis du har 

prøvd å koble til enheten.

Opptak utilgjengelig  
For å ta opp et program må du først koble en USB-disk 
til din TV mens den er slått av. Deretter slå 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 en ”USB er for treg” vises på skjermen når du 
starter et opptak, kan du prøve å starte innspillingen 
på nytt. JHvis du fortsatt får den samme feilen, er det 
mulig at USB-disk ikke oppfyller hastighetskravene.
Prøv å koble til en annen USB-disk.

Hurtigmeny
Menyen for raske innstillinger gir rask tilgang 
til noen alternativer. Denne menyen inneholder 
Strømsparemodus, BI ldemodus, Equal izer-
innstillinger, Favoritter og Dvaletimer-alternativ.  
Trykk Q.MENY-knappen på fjernkontrollen for å vise 
hurtigmenyen. Se følgende kapitler for detaljer av 
de oppførte funksjonene.
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Støttede	filformater	for	USB-modus

Media Filtype
Format Merknader

Video Ääni (Maksimal oppløsing/bitforhold etc.)

filmen

.mpg .mpeg MPEG1,2 MPEG Layer 
1/2/3

MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sek

.dat MPEG1,2
MPEG2

.vob MPEG2
.mkv H.264, MPEG1,2,4 EAC3/ AC3

.mp4
MPEG4,  Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 
1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, 

H.264 PCM/MP3

.avi

MPEG2, MPEG4
Xvid 1.00,  Xvid 1.01, Xvid 1.02, 

Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, 
H.264

PCM

Musiikki .mp3 - MPEG 1 Layer 
1 / 2 (MP3)

32Kbps ~ 320Kbps(Bit rate)
32KHz ~ 48KHz(Samplingsfrekvens)

Foto
.jpg .jpeg Baseline JPEG - max WxH = 15360x8640  

4147200bytes
. Progressiv JPEG - max WxH = 9600x6400 3840000bytes

.bmp - - max WxH = 5760x4096 3840000bytes
Tekstitys .sub .srt - - -

AV og HDMI signal Kompatibilitet

Kilde Støttede signaler Tilgjengelig

EXT
(SCART)

PAL 50/60 O

NTSC 60 O

RGB 50 O

RGB 60 O

Sivu  AV
PAL 50/60 O

NTSC 60 O

PC/
YPbPr 

480I, 480P 60Hz O

576I, 576P 50Hz O

720P 50Hz,60Hz O

1080I 50Hz,60Hz O

1080P 50Hz,60Hz O

HDMI1 
HDMI2

480I 60Hz O

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 et signal på LED-TV ikke vises skikkelig. 
Problemet kan være en inkonsekvens med standarder fra 
kilden utstyr (DVD, set-top-boks, osv.). Dersom du opplever 
et slikt problem, kontakt forhandleren og produsenten av 
kildeutstyret.

Typiske visningsmoduser for PC-inndata 
Følgende tabell er en illustrasjon av noen typiske 
videovisningsmoduser. TV-en vil kanskje ikke støtte alle 
oppløsninger. TVen din støtter opptil 1920x1080.

Hakemisto Resoluutio Taajuus

1 640x350p 60 Hz

2 640x400p 60 Hz

3 1024x768 60 Hz

4 1280x768 60 Hz

5 1360x768 60 Hz

6 720x400 60 Hz

7 800x600 56 Hz

8 800x600 60 Hz

9 1024x768 60 Hz

10 1024x768 66 Hz

11 1280x768 60 Hz

12 1360x768 60 Hz

13 1280x1024 60 Hz

14 1280x960 60 Hz

15 1280x1024 60 Hz

16 1400x1050 60 Hz

17 1600x1200 60 Hz

18 1920x1080 60 Hz


