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Copyright © 2012
Alle rettigheder forbeholdes. 
Denne vejledning er ophavsretsligt beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Mangfoldiggørel-
se i mekanisk, elektronisk eller enhver anden form uden skriftlig tilladelse fra producenten er 
forbudt.
Ophavsretten tilhører firmaet MEDION®.
Der tages forbehold for tekniske og optiske ændringer samt trykfejl. 

Dette produkt anvender ophavsretsligt beskyttede teknologier, som er beskyttet af patenter 
i USA og af andre immaterielle ejendomsrettigheder. Anvendelsen af disse ophavsretsligt be-
skyttede teknologier kræver Macrovisions samtykke og må kun anvendes til de intenderede til-
ladte og andre begrænsede gengivelsesmuligheder, medmindre Macrovision har givet sit ud-
trykkelige samtykke til andet. Dekompiliering og dekodning er forbudt.
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Om denne brugsanvisning
Det er vigtigt, at du læser denne brugsanvisning omhyggeligt og følger alle anvis-
ningerne. På den måde opnår du en pålidelig drift og en lang forventet levetid for 
dit LCD-tv. Opbevar altid denne brugsanvisning i nærheden af dit LCD-tv, så du har 
nem adgang til den. Opbevar brugsanvisningen og emballagen på et sikkert sted, 
så du ved en overdragelse af LCD-tv'et kan videregive dem til den nye ejer.

 Korrekt anvendelse
• Denne enhed er beregnet til at modtage og afspille fjernsynsprogrammer. De 

forskellige tilslutningsmuligheder giver mulighed for yderligere udvidelse af 
modtagelses- og afspilningskilderne (receiver, DVD-afspiller, DVD-optager, vi-
deooptager, pc osv.). Din enhed kan bruges på en lang række måder:

• Enheden er kun beregnet til privat brug og egner sig ikke til industriel/erhvervs-
mæssig brug.

• Bemærk, at garantien bortfalder, hvis enheden ikke anvendes korrekt:
• Du må ikke modificere enheden uden vores samtykke, og du må ikke bruge til-

behørsenheder, der ikke er godkendt eller leveret af os. 
• Brug kun erstatnings- og tilbehørsdele, der er godkendt eller leveret af os.
• Tag hensyn til alle oplysninger i denne brugsanvisning, især sikkerhedsanvisnin-

gerne. Enhver anden betjening regnes for ukorrekt og kan medføre person- el-
ler tingsskader.

• Brug ikke enheden under ekstreme omgivelsesbetingelser.
• Denne enhed er kun beregnet til brug på tørre steder indendørs. 
• Denne enhed egner sig ikke til anvendelse som computerskærm på kontorarbe-

jdspladser.

 Full HD
Dit LCD-tv har funktionen "Full HD". Det betyder, at det grundlæg-
gende kan vise fjernsynsprogrammer med høj opløsning (HDTV). 
Det er en forudsætning, at der LCD-tv'et modtager et HDTV-signal.
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Pakkens indhold
Kontroller, at der ikke mangler noget i pakken, og giv os besked senest 14 dage ef-
ter købet, hvis der mangler noget.

FARE!
Lad ikke små børn lege med emballagefilm. Der er risiko for kvæl-
ning!

Med det produkt, som du har købt, skal du have modtaget følgende:
• LCD-tv
• Fjernbetjening RC1222 inkl. 2 batterier type AAA/1,5V
• YUV-adapter
• AV-adapter
• Antennekabel
• Fødder med monteringsskruer
• Dokumentation

Sikkerhedsanvisninger

Driftssikkerhed  
• Denne enhed er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) 

med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner og/eller manglende vi-
den, medmindre de er under opsyn af en anden person, der har ansvaret for de-
res sikkerhed, eller som giver dem anvisninger om, hvordan enheden skal bru-
ges. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden.

• Opbevar emballagemateriale som f.eks. film utilgængeligt for børn. Ved mis-
brug kan der være kvælningsfare. 

• Åbn aldrig LCD-tv'ets kabinet (fare for elektrisk stød, kortslutning og brand)! 
• Før ikke genstande ind i LCD-tv'ets indre gennem slidser eller åbninger (fare for 

elektrisk stød, kortslutning og brand)!
• LCD-tv'ets slidser og åbninger bruges til at udlufte enheden. Undgå at tildække 

åbningerne (overophedning, brandfare)!
• Undgå at udsætte displayet for tryk. Der er fare for, at displayet går i stykker.
• Fjernbetjeningen har en infrarød diode af klasse 1. Undgå at se på LED'en med 

optiske enheder.
• Bemærk! Hvis displayet er beskadiget, er der fare for kvæstelser. Pak de ødelagte 

dele ind med beskyttelseshandsker. Vask derefter hænderne med sæbe, da det 
ikke kan udelukkes, at der kan lækkes kemikalier. Send de beskadigede dele til 
korrekt bortskaffelse hos dit servicecenter. 

• Rør ikke ved displayet med fingrene eller med skarpe genstande for at undgå 
skader.
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• Kontakt kundeservice, hvis:
 − lysnetledningen er snavset eller beskadiget
 − der er kommet væske ind i enheden
 − enheden ikke fungerer korrekt
 − enheden er faldet ned, eller kabinettet er blevet beskadiget

Placering    
• Nye apparater kan i løbet af de første driftstimer afgive en typisk, uundgåelig, 

men helt ufarlig lugt, som aftager mere og mere med tiden. For at modvirke rø-
gudviklingen anbefaler vi, at du regelmæssigt udlufter rummet. Vi har ved ud-
viklingen at dette produkt draget omsorg for, at det ligger væsentligt under 
gældende grænseværdier.

• Hold LCD-tv'et og alle tilsluttede apparater på afstand af fugt, og undgå at 
udsætte dem for støv, varme og direkte sollys. Hvis disse anvisninger ikke over-
holdes, kan det medføre forstyrrelser eller beskadigelse af LCD-tv'et.

• Anvend ikke enheden udendørs, da ydre påvirkninger som f.eks. regn, sne osv. 
kan beskadige enheden.

• Enheden må ikke udsættes for vandsprøjt eller vandstænk. Placer aldrig gen-
stande fyldt med væske (vaser eller lignende) på enheden. Beholderen kan væl-
te, og væsken kan kompromittere den elektriske sikkerhed.

• Stearinlys og andre former for åben ild skal altid holdes på afstand af dette pro-
dukt for at forhindre, at ilden breder sig.

• Sørg for tilstrækkelig afstand i reolvæggen. Sørg for en minimumsafstand på 10 
cm omkring enheden for at sikre tilstrækkelig udluftning. 

• Betjen alle komponenter på et stabilt, jævnt og vibrationsfrit underlag for at un-
dgå, at LCD-tv'et falder ned.

• Undgå blændinger, spejlinger og for stærke kontraster mellem lys og mørke for 
at skåne dine øjne.

• Den optimale betragtningsafstand er 3 gange skærmdiagonalen.

Reparation 
• Lad udelukkende kvalificerede fagfolk reparere LCD-tv'et.
• Hvis det er nødvendigt med en reparation, bør du kun henvende dig til vores 

autoriserede servicepartnere.
• Brug kun de reservedele, som producenten har angivet. Hvis der anvendes ueg-

nede reservedele, kan enheden blive beskadiget.
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Omgivelsestemperatur
• Enheden kan betjenes ved en omgivelsestemperatur på mellem +5 °C og +35 

°C  og ved en relativ luftfugtighed på 20 % til 85 % (ikke-kondenserende).
• Når LCD-tv'et er slukket, kan det opbevares ved -20° C til +60° C.
• Hold en afstand på mindst én meter fra højfrekvente og magnetiske støjkilder 

(fjernsyn, højttalere, mobiltelefon osv.) for at forhindre funktionsforstyrrelser.

FARE!
Efter transport af LCD-tv'et skal du vente med at tage det i brug, til 
det har nået omgivelsestemperaturen. 
Ved større udsving i temperatur eller fugtighed kan der som følge 
af kondensering dannes fugt inde i LCD-tv'et, hvilket kan medføre 
elektrisk kortslutning.
• Under tordenvejr, eller hvis enheden ikke anvendes i en længere 

periode, skal du tage stikket ud af stikkontakten og tage antennekablet ud af an-
tennestikket.

Sikkerhed ved tilslutning  

Strømforsyning   

• Nogle af apparatets dele er strømførende, selvom der er slukket på tænd/sluk-
knappen. Hvis du vil afbryde strømforsyningen til LCD-tv'et eller vil gøre enhe-
den helt fri for spænding, skal du koble enheden helt fra lysnettet.

FARE!
Åbn ikke apparatets kabinet. Hvis kabinettet er åbent, er der risi-
ko for livsfarlige elektriske stød. Kabinettet indeholder ingen dele, 
der kræver vedligeholdelse.

• Tilslut kun LCD-tv'et til en jordet stikkontakt med 220 - 240 V ~ 50 Hz. Hvis du 
er i tvivl om strømforsyningen på opstillingsstedet, skal du forhøre sig hos dit 
el-selskab.

• Stikkontakten skal være placeret i nærheden af LCD-tv'et, og den skal være let 
tilgængelig.

• Hvis du vil afbryde strømforsyningen til skærm, skal du tage lysnetstikket ud af 
stikkontakten.

• For at opnå yderligere sikkerhed anbefaler vi, at der anvendes en overspæn-
dingssikring for at beskytte LCD-tv'et mod beskadigelse som følge af spæn-
dingsspidser på lysnettet.

• Placer kablerne på en sådan måde, at man ikke kan træde på dem eller snuble 
over dem.

• Stil ikke genstande på kablerne, da de ellers kan blive beskadiget.
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Håndtering af batterier 
Batterier kan indeholde brandfarlige stoffer. Ved forkert behandling kan batterier 
lække, blive meget varme, antændes eller eksplodere, hvilket kan beskadige enhe-
den eller medføre personskader.
Overhold ubetinget følgende anvisninger: 
• Opbevar batterierne utilgængeligt for børn.

Hvis batterierne bliver slugt ved et uheld, skal du straks søge læge.
• Oplad aldrig batterier (medmindre dette udtrykkeligt er angivet).
• Aflad aldrig batterierne ved stor udgangseffekt.
• Kortslut aldrig batterierne.
• Udsæt aldrig batterierne for kraftig varme fra f.eks. direkte sollys, ild eller lignen-

de!
• Skil ikke batterierne ad, og undgå at deformere dem. 

Du kan få kvæstelser på hænderne eller fingrene, eller du kan få batterivæske i 
øjnene eller på huden. Hvis det sker, skal du skylle de pågældende steder med 
store mængder rent vand og straks søge læge.

• Undgå kraftige stød og rystelser.
• Byt aldrig om på polerne.
• Sørg for, at polerne plus (+) og minus (-) er placeret korrekt for at undgå korts-

lutninger.
• Undgå at blande nye og gamle batterier eller batterier af forskellige typer. 

Dette kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt. Desuden vil det svagere 
batteri blive afladet for hurtigt.

• Fjern straks brugte batterier fra enheden.
• Fjern batterierne fra enheden, hvis den ikke skal bruges i en længere periode.
• Udskift alle brugte batterier i et apparat med nye batterier af samme type.
• Isoler batteriernes kontakter med et stykke tape, hvis du vil opbevare eller borts-

kaffe batterierne.
• Rengør efter behov batteri- og apparatkontakterne, inden du sætter batterier-

ne i.
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Bemærkninger om overensstemmelse 
LCD-tv'et opfylder kravene til elektromagnetisk kompatibilitet og elektrisk sikker-
hed.
Din enhed opfylder de grundlæggende krav og relevante bestemmelser i EMC-di-
rektivet 2004/108/EF og lavspændingsdirektivet 2006/95/EF.
Enheden opfylder den europæiske standard ISO 9241-307 Klasse II (pixelfejlklasse).
Dette apparat enhed opfylder de grundlæggende krav og relevante bestemmelser i 
EU-direktivet for miljøvenligt design 2009/125/EF (forordning 642/2009).

Bemærk!
Lad ikke små børn lege med emballagefilm. Der er risiko for kvælning!

DVD-afspilleren
DVD-afspilleren er et laserprodukt i klasse 1. Den er udstyret med et 
sikkerhedssystem, som forhindrer at skadelige laserstråler slipper ud 
ved normal brug. Undgå at manipulere eller beskadige enhedens 
sikkerhedssystem, da dette kan føre til øjenskader.
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Oversigt over enheden

Forsiden og højre side

CH.-
CH.+

VOL-
VOL+

M
ENU

SOURCE
EJECT

5
6
7

4

3

1
2

10 11 9 1298

1) E J E C T :  Skub disken ud
2) : Disk: Start eller afbryd afspilningen
3) V O L  + /V O L  - : indstil lydstyrken, eller naviger i menuen
4) C H  +  / C H  - : vælg et program, eller naviger i menuen
5) M E N U : Åbn skærmmenuen for at foretage indstillinger af enheden
6) S O U R C E : Skift inputkilde
7) : Standbyknap: Tænd enheden, eller sæt den i standbytilstand
8) Infrarødsensor: Modtagervindue for fjernbetjeningens infrarøde signaler.
9) Højttaler
10) Driftsindikator: lyser orange, når apparatet er i standbytilstand. 

Lyser blå, når apparatet er tændt.
11) LCD-skærm
12) P O W E R : Tænd/sluk-knap
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Bagside og stik

891011121314
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1) DVD-drev
2) :  Til tilslutning af hovedtelefoner med 3,5 mm jackstik
3) C O M M O N  I N T E R F A C E  ( C I + ) :  Indgang til anvendelse af Pay TV-kort
4) U S B  5 V  D C /  M A X .  5 0 0 M A :  USB-stik til tilslutning af et eksternt lager-

medie til afspilning af musik, billeder og videoer samt til optagelse af fjern-
synsudsendelser med PVR-funktionen

5) R F : Antennestik
6) A V : Audio/video-indgang (ved hjælp af den medfølgende cinch-adapter)
7) Y P B P R  I N : YPBPR Component-indgang (ved hjælp af den medfølgende 

cinch-adapter)
8) V G A  A U D I O : Audiostik til lydafspilning fra en pc.
9) V G A : Stik til tilslutning af en pc
10) S C A R T : SCART-stik
11) H D M I  2 : HDMI-stik til enheder med HDMI-udgang
12) H D M I  1 : HDMI-stik til enheder med HDMI-udgang
13) L A N : Netværksstik til anvendelse af DLNA-funktionen
14) Lysnetledning
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Fjernbetjening

S.
MODE
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MODE
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FAV
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REVEAL

INDEX AUDIO

INFO
TV/

RADIO
FAV SLEEP

MENU EXIT INPUT EPG

1 2 3
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D.MENU TITLE GOTO ANGLE

PROGRAM INTRO REPEAT

ZOOM
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1) : Slå lyden fra
2) S . M O D E / D . M E N U : Vælg lydtilstand; DVD: Åbn og luk DVD-menuen
3) P. M O D E / T I T L E : Vælg billedtilstand; DVD Vis hovedmenu for DVD
4) Taster til betjening af mediebrowseren/DVD-afspilleren

: Spol tilbage
 Start/afbryd afspilning
 Spol frem
 DVD/medier: forrige titel/forrige kapitel
 Stop afspilningen
 DVD/medier: næste titel/næste kapitel
 Start optagelse af en tv-udsendelse

5) Farvetaster
R Ø D  [ P R O G R A M ] : bruges i visse menuer; DVD: Programmer DVD-afspil-
lerens afspilningsliste
G R Ø N  [ I N T R O ] : bruges i visse menuer; DVD: introduktionsfunktion
G U L  [ R E P E AT ] : bruges i visse menuer; DVD: Indstil afspilningstilstanden
B L Å  [ A - B ] : bruges i visse menuer; DVD: Indstil AB-gentagelse

6) I N D E X / D . D I S P : Tekst-TV: Åbn startsiden; DVD: viser oplysninger om den 
DVD, der er sat i, f.eks. kapitel, afspilningstid osv.

7) /S U B . T : Tekst-TV: Åbn underside; Åbn undertekster
8) I N F O : Til visning af oplysninger som f.eks. aktuelt programnummer og bil-

ledformat
9) T V / R A D I O : DVB-T/DVB-C: skift mellem tv- og radiokanaler
10) M E N U : Åbn og luk menuen
11) E X I T : Forlad menuen
12) P + / - : Programvalgstaster
13) Navigationstaster

: Opad i menuen; Tekst-tv: Vælg den næste side.
: Nedad i menuen; Tekst-tv: Vælg den forrige side.
: Til venstre i menuen; Tekst-tv: Åbn underside.
: Til højre i menuen; Tekst-tv: Åbn underside.

14) O K : Bekræft valget i visse menuer. Bruges også som ENTER 
15) Taltaster

T V : Programvalg, tekst-tv: Sidevalg
16) /S E T U P : Åbn tekst-tv: Tryk 2 x vis gennemsigtigt, tryk 3 x luk; DVD: Åbn 

menuen
17) /P O W E R : Tænd enheden fra standbytilstand hhv. sæt det i standbytil-

stand
18) Indikatorlampe til bekræftelse af et tastetryk.
19) F A V -  / A N G L E : Forrige favoritkanal; vælg kameraposition (synsvinkel) i 

DVD-afspilningen
20) F A V +  /  G O T O : Næste favoritkanal; kan bruges til at vælge et ønsket afsnit 

på en DVD/tilgængelig i mediebrowseren for musik og film
21) R E V E A L : Tekst-TV: Vis skjult tekst
22) S I Z E / Z O O M : Skift billedformat; tekst-TV: Tryk 1 x, forstør den øverste del, 

tryk 2 x, forstår den nederste del; DVD: Zoomfunktion ved DVD-afspiller
23) A U D I O / L A N G : Vælg audiosprog
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24) S L E E P : Indstil automatisk slukning
25) F A V : Åbn favoritlisten
26) E P G :  D V B - T / D V B - C : digitalt tidsskrift for fjernsynsprogrammer og ra-

dioprogrammer (stationsafhængigt)
27) I N P U T : Vælg indgangssignal for tilsluttede enheder.
28) : Øg (+) eller sænk (-) lydstyrken.
29) : E J E C T : Indstil det forrige fjernsynsprogram; DVD: Eject-knap
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Ibrugtagning

BEMÆRK
Inden ibrugtagningen er det vigtigt, at du læser kapitlet "Sikkerhedsanvis-
ninger"

Udpakning 
  Vælg et egnet opstillingssted, inden du pakker enheden ud.
  Åbn æsken meget forsigtigt for at undgå at beskadige enheden. Dette kan ske, 

hvis du åbner æsken ved hjælp af en kniv med et langt knivblad.
  Emballagen indeholder forskellige smådele (blandt andet batterier). Opbevar 

dem utilgængeligt for børn – der er kvælningsfare. 
  Gem emballagen, og brug kun denne emballage ved transport af tv'et.

Montering 
  Fastgør foden som vist på tegningen. Fastgør foden ved hjælp af de medfølgen-

de skruer på enheden. Udfør dette trin, inden du tilslutter LCD-tv'et.
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Indsætning  af batterier i fjernbetjeningen
  Fjern batterirummets dæksel på fjernbetjeningens bagside. 
  Læg 2 batterier af type R03 / AAA/ 1,5V i fjernbetjeningens batterirum. Vær op-

mærksom på batteriernes poler (markeret i bunden af batterirummet).
  Luk batterirummet.

Forsigtig!
Tag batterierne ud af batterirummet, hvis enheden ikke bruges i længere 
tid. Fjernbetjeningen kan blive beskadiget af lækkende batterier.

Tilslutning  af antennen

Tilslutning af en antenne fra et analogt/digitalt kabelstik 

eller en husantenne

  For at tilslutte husantennen eller kabelsystemet skal du forbinde antennestikket 
og LCD-tv'et ved hjælp af et dobbelt afskærmet antennekabel.

DVB-T-tilstand

Hvis der er adgang til DVB-T der, hvor du er, kan du bruge en egnet antenne til at 
modtage DVB-T.
Der kræves ikke en ekstra receiver til modtagelse af DVB-T-programmer.

Tilslutning af en DVB-T-antenne

  Sæt DVB-T-antennens stik i enhedens antennestik.
Vigtigt!
Hvis du vil kunne modtage krypterede programmer/betalingsprogram-
mer1, kræves der et tilsvarende kort. Til dette formål skal du sætte et CAM-
modul (kan fås i butikkerne) i den dertil beregnede indgang på apparatets 
venstre side (C O M M O N  I N T E R F A C E ). Sæt derefter din udbyders kort 
i CAM-modulet.

1 Modtagelse regionalt begrænset.
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Common Interface (CI+)
Hvis du vil have vist betalingskanaler, skal du først tilmelde dig hos en tilsvarende 
udbyder. Efter tilmeldingen får du et CAM-modul (Conditional Access Module) og 
et særligt kort fra din udbyder. Oplysninger om indstillingerne finder du i den do-
kumentation, der følger med modulet.
Installer CI-komponenterne i tv'et på følgende måde:

  Sæt først CAM-modulet i indgangen på siden af LCD-tv'et. Sæt derefter kortet i.
  Tilslut tv'et med strømforsyningen, tænd det, og vent et øjeblik, indtil kortet 

bliver fundet. 
Vigtigt!
Sørg for kun at sætte CI+ modulet i eller fjerne det, når apparatet er i 
STANDBY-tilstand eller er koblet fra lysnettet.
CAM-modulet skal vende rigtigt, når du sætter det i – hvis det vender for-
kert, kan det ikke skubbes ind. CAM-modulet eller tv'et kan blive beskadi-
get, hvis du forsøger at sætte CAM-modulet i med magt.

Tilslutning af   strømforsyningen
  Tilslut lysnetstikket på apparatet til en let tilgængelig stikkontakt 220 - 240 V ~ 

50 Hz.
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Tænd og sluk LCD-tv'et
  Sæt tænd/sluk-knappen på enhedens underside til I . Apparatet skifter til stand-

bytilstand, og indikatoren på forsiden lyser. 
  For at tænde enheden skal du trykke på 

- på fjernbetjeningen:  standby/tænd-tasten ,
- på enheden: knappen S TA N D B Y . 

  Ved hjælp af standby/tænd-tasten  på fjernbetjeningen kan du sætte enheden 
i standbytilstand igen. Enheden slukkes, men der bruges stadig strøm. 

Vigtigt!
Hvis der ikke er noget indgangssignal, skifter enheden efter fem minutter 
automatisk til standbytilstand. Der vises så en nedtællingstimer på skær-
men. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle kilder.

Kanalsøgning, første gang enheden tændes
Når du tænder enheden for første gang, føres du gennem den FØRSTE INSTAL-
LATION. Du kan til enhver tid starte den via menuen INDSTILLINGER > FØRSTE 
INSTALLATION og gennemføre den igen. 

Første installation

OKTilbage

Automatisk juster

OSD-Sprog Dansk

  Vælg det ønskede OSD-sprog med navigationstasterne.
  Brug navigationstasterne til at vælge programsøgningen, og tryk på O K . Der 

står nu forskellige indstillingsmuligheder til rådighed:
Automatisk juster

OK Tilbage

Land Danmark

Tune Type ATV + DTV

LCN slukket

Digital Type DVB-T

Scanningstype Netværksscanning

Netværks-id Auto

Frekvens Auto

Symbolfrekvens Auto
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Menupunkt Indstilling

LAND Brug navigationstasterne til at vælge det ønskede land. Lan-
deindstillingen har indflydelse på den rækkefølge, som pro-
grammerne gemmes i.

TUNE TYPE DTV + ATV (søgning efter digitale og analoge tv-kanaler);
DTV (søgning efter digitale tv-kanaler); 
ATV (søgning efter analoge tv-kanaler).

LCN Kun ved DVB-C/DVB-T:
Slå kanalsorteringen ud fra programudbyderens (f.eks. ka-
belnetudbyderens) forudindstillinger til eller fra.

DIGITAL TYPE Her kan indstille, om det digitale antennesignal skal mod-
tages via antenne (DVB-T) eller via kabel (DVB-C). Afhæn-
gigt af den valgte indstilling søges der efter digitale tv-ka-
naler.

SCANNING 
TYPE

Indstil søgetilstanden.
Denne valgmulighed findes kun ved DVB-C-søgningen. 

NETVÆRKS-ID Indstil netværks-ID'et.
Denne valgmulighed findes kun ved DVB-C-søgningen.  

FREKVENS Indstil frekvensen.
Denne valgmulighed findes kun ved DVB-C-søgningen i til-
standen NETVÆRKS-ID. 

SYMBOLFRE-
KVENS

Indstil symbolhastigheden.
Denne valgmulighed findes kun ved DVB-C-søgningen. 

  Når du har foretaget alle indstillinger, skal du trykke på O K . Søgningen starter.

Søgning

TV : 0 Programmer
DTV : 0 Programmer
Radio : 0 Programmer
Data : 0 Programmer

 16 %... UHF CH 23 (DTV)

Skal du trykke på MENU for at ext

Der søges i rækkefølge efter de forskellige modtagertyper. Vent, til søgningen er 
gennemført. Med tasten M E N U  kan du afbryde søgningen midlertidigt.
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Betjening

Programvalg 
  Hvis du vil vælge et program, skal du enten trykke på en af tasterne C H + / – 

(på enheden) eller P + / –  (på fjernbetjeningen) eller vælge programmet direkte 
med en taltast. 
Hvis du vil indtaste et to- eller trecifret tal, skal du indtaste cifrene direkte efter 
hinanden. 

  Med tasten  kan du vælge det senest viste program.\

Lydindstillinger 
  Med lydstyrketasterne  på fjernbetjeningen kan du øge eller reducere 

lydstyrken.
  Hvis du vil slå lyden helt fra eller slå den til igen, skal du trykke på tasten  Lyd 

fra. 
  Med S . M O D E  vælge mellem lydtyper: Standard, musik, film, sport, Bruger.
  Med tasten L A N G  kan du indstille audiosproget, hvis den aktuelle udsendel-

se understøtter DUAL-tilstand (f.eks. i forbindelse med tosprogede udsendelser).

Billedindstillinger 
  Med tasten P. M O D E  kan du vælge mellem følgende billedtilstande: STAN-
DARD, FILM, BRUGER, DYNAMISK. 

  Afhængigt af udsendelsen overføres billeder i formatet 4:3 eller 16:9. Med tas-
ten S I Z E  kan du tilpasse billedformatet:

AUTO: Det viste format indstilles automatisk til indgangssignalet.

4:3: Bruges til at vise et normalt 
billede (billedformatet 4:3), da 
dette er dets oprindelige format.

16:9: Her kan du udvide et nor-
malt billedes (billedformatet 4:3) 
venstre og højre side, så skærmens 
bredde fyldes ud.

ZOOM1/ZOOM2: Med denne 
funktion vises et billede forstørret.

Denne indstilling af billedformaterne kan du også ændre i menuen BILLEDE > SI-
DEFORHOLD.
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Få vist  info
  Tryk på tasten I N F O  for at få vist info om det aktuelle program. Tryk på tasten 

igen for at få vist avancerede programinformationer.
  Då får de samme informationer, når du skifter til et andet program.

Åbning af favoritlisten 
I menuen KANAL > REDIGER STATION kan du tilføje individuelle programmer til 
en favoritliste. Du skal have gemt programmer på favoritlisten, inden du kan åbne 
dem som beskrevet nedenfor.

  Hvis du vil skifte mellem kanalerne på favoritlisten, skal du bruge tasterne F A V 

-  / F A V  +  til at vælge et program.
  Du kan også bruge tasten F A V  til at åbne favoritlisten og vælge programmer 

der.

Valg af kilde 
  Med tasten I N P U T  kan du åbne listen til valg af kilder. Du kan vælge følgen-

de kilder:
 − DTV Tv-funktion (digitalt antennesignal)
 − ATV  Tv-funktion (analogt antennesignal)
 − SCART  Enhed, der er tilsluttet SCART-stikket
 − YPBPR  Enhed, der er tilsluttet Component video- og

 audioindgangene
 − DVD Indbygget DVD-afspiller
 − PC  der er tilsluttet pc-indgangen
 − HDMI1  Enhed, der er tilsluttet HDMI-indgang 1
 − HDMI2  Enhed, der er tilsluttet HDMI-indgang 2
 − AV  Enhed, der er tilsluttet AV-indgangen
 − MEDIA PLAYER Medie, der er tilsluttet USB-indgangen

  Med navigationstasterne  kan du gå til den ønskede kilde.
  Bekræft dit valg med tasten O K .
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DVD-tilstanden
Via DVD-tilstanden styres den integrerede DVD-afspiller.

Skift fra tv- til DVD-tilstand
  Med tasten I N P U T  kan du åbne listen til valg af kilder.
  Brug navigationstasterne  til at gå til DVD.
  Bekræft dit valg med tasten O K .  
  Hvis du vil gå tilbage til tv-tilstand, skal du gentage denne fremgangsmåde og i 

stedet for DVD vælge ATV eller DTV.

Indsætning af en DVD
Vigtigt!
Den integrerede DVD-afspiller understøtter kun medier med en diameter 
på 12 cm. For at undgå skader må du ikke sætte medier med en mindre el-
ler større diameter i DVD-skuffen.
DVD'en skal vende med den trykte side fremad (LCD-tv'ets forside).

  Sæt DVD'en i DVD-skuffen med den trykte side vendende mod enhedens bagsi-
de. Hvis LCD-tv'et er indstillet til DVD-tilstand, findes DVD'en automatisk, og 
den føres ind. På skærmen vises INLÆSE. Normalt startes afspilningen automa-
tisk.

Vigtigt!
I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at starte afspilningen manuelt. 
Tryk i så fald på afspilningsknappen .

Betjening via LCD-tv'et
Betjeningsknapperne på LCD-tv'et giver dig adgang til følgende funktioner:
 STOP-knap: Afslut afspilningen/Eject-knap: Skub DVD'en ud af skuffen
 PLAY-knap: Start eller stop afspilningen/PAUSE-knap:
 Sæt afspilningen på pause
Hvis du vil indstille yderligere funktioner eller indtaste kommandoer, skal du bruge 
den medfølgende fjernbetjening.
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Menusystemet i DVD-tilstand
Hvis du vil åbne DVD-afspillerens menu, skal du først skifte til DVD-tilstand. Brug 
tasten I N P U T . DVD-menusystemet åbnes med tasten S E T U P . Hvis der er sat en 
DVD i skal den være i stoptilstand.

Menuen Generelle Indstillinger

Menupunkt Beskrivelse

TV FORMAT Indstilling af billedformatet. Indstillingsmuligheder: 4:3 
PS, 4:3 LB, 16:9

OS-SPROG Her kan du vælge sprog for OSD-menuerne. Bekræft 
med O K  for at skifte sprog.

SIDSTE HUKOMMEL-
SE

Her kan du angive, om afspilningen af DVD'en skal fort-
sættes fra det sted, hvor der er stoppet, når der skiftes 
kilde, eller om der skal startes forfra.

Menuen Audio Indstillinger

Menupunkt Beskrivelse

LYDINDSTILLINGER Hvis du bruger de analoge audioudgange, kan du vælge 
indstillinger for dem i denne menu.

Menuen Dolby Digital-indstilling

Menupunkt Beskrivelse
DUAL MONO Vælg her mellem 4 forskellige lydoutput.
DYNAMISK Justering af en DVD's forskellige lydstyrkeniveauer.

Menuen Siden Egne Indstillinger

Menupunkt Beskrivelse

TV TYPE Indstilling af tv-systemet. Indstillingsmuligheder: NTSC 
(f.eks. for USA) , PAL (bl.a. Danmark), AUTO

AUDIO

Her kan du vælge eller ændre forudindstillingen for det 
sprog, der tales på DVD'en. 
Hvis det valgte sprog ikke findes på DVD'en, afspilles 
den på DVD'ens primære sprog.
Du kan indstille audiosproget med tasten L A N G .

UNDERTEKSTER

Her kan du vælge eller ændre forudindstillingen for un-
dertekstsproget på DVD'en. 
Hvis det valgte sprog ikke findes på DVD'en, vises det 
første undertekstsprog på DVD.
Du kan også indstille undertekstsproget med tasten  
S U B T I T L E .
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Menupunkt Beskrivelse

DISKMENU

Her kan du vælge eller ændre forudindstillingen for det 
sprog, der anvendes i DVD'menuen.
Hvis det valgte sprog ikke findes på DVD'en, vises disk-
menuen på DVD'ens primære sprog.

FORÆLDRELÅS

Her kan du indstille filmklassificering for DVD'er. Nog-
le DVD'er og CD'er er kodet med krypteringssignaler for 
den filmklassificering, der er etableret af Motion Picture 
Association. Der findes følgende 8 kategorier:
• 1 BORNESKRING: også egnet for små børn;
• 2 G: (“General”) for alle aldersgrupper;
• 3 PG: („Parental Guidance“) forældreopsyn anbefa-

les;
• 4 PG13: forældreopsyn anbefales kraftigt, nogle 

scener er uegnede for børn under 13 år;
• 5 PG-R: („Parental Guidance Restriction“) forældre-

opsyn anbefales for børn under 17 år;
• 6 R: („Restriction“) forældreopsyn anbefales kraftigt 

for børn under 17 år;
• 7 NC-17: forbudt for børn under 17 år;
• 8 VOKSEN: kun for voksne.
Hvis du vil ændre børnesikringen, skal du først indtaste 
adgangskoden. Se det foregående menupunkt.

ADGANGSKODE

Indtastning af adgangskoden for børnesikringen. Ved le-
veringen er børnesikringen låst. Du kan låse den op med 
adgangskoden 0000. Så snart du har fjernet børnesik-
ringen, kan du vælge en ny adgangskode.

STANDARD Her kan du nulstille alle indstillinger til fabrikstilstanden. 
Alle forudindstillinger slettes.
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Tekst-tv 

Betjening af tekst-tv
Til betjening af tekst-tv har fjernbetjeningen specielle tekst-tv-taster. 

  Vælg et fjernsynsprogram, der sender tekst-tv.
  Tryk på tasten  én gang for at få vist startsiden/indholdssiden for tekst-tv.
  Anden gang du trykker på , vises teksten gennemsigtigt foran tv-billedet.
  Tredje gang du trykker på tasten , skifter apparatet igen til tv-tilstand.

Valg af tekst-tv-sider 

Taltaster 
  Indtast den ønskede tekst-tv-side som et trecifret tal direkte med taltasterne.
  Det valgte sidetal vises i skærmens øverste venstre hjørne. Tekst-tv-tælleren sø-

ger, indtil det valgte sidenummer er fundet.

Bladring gennem siderne 
  Med programvalgtasterne eller retningstasterne  og  kan du bladre frem og til-

bage gennem tekst-tv-siderne.

Farvetaster 
Hvis der nederst på skærmen vises farvet tekst, kan du vælge dette indhold direkte 
ved at trykke på de tilsvarende farvetaster RØD [Z O O M ], GRØN [R E P E AT ], GUL 
[R Ø D  T ] og BLÅ [T I T L E ] .

Undersider 
Mange tekst-tv-sider har undersider. Øverst på skærmen vises f.eks. 1/3. Under-
siderne vises efter hinanden med en afstand på ca. et halvt minut. Du kan bladre 
gennem undersiderne med navigationstasterne 

INDEKS
  Med tasten R E T U R N  kan du vælge siden med indholdsfortegnelsen, som in-

deholder en liste med tekst-tv-indholdet.
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 Media Player/DLNA
Hvis du tilslutter et USB-datamedie til LCD-tv'et, kan du afspille fotos, musik, video-
er eller tekst. Hvilke formater, der understøttes, fremgår af de tekniske data til sidst i 
denne brugsanvisning.
Derudover svarer medieafspillerens menu til den netværksbaserede medieafspillers 
DLNA-menu.

BEMÆRK
Under visse omstændigheder er visse typer USB-enheder (MP3-afspillere) 
ikke kompatible med dette LCD-tv.
Tilslut USB-enheden direkte. Brug ikke et separat kabel, da dette kan med-
føre kompatibilitetsproblemer. 
Frakobl ikke USB-enheden, mens der afspilles en fil. Du bør især ikke tilslut-
te og frakoble USB-enheden flere gange hurtigt efter hinanden.

Adgang til medieafspilleren

Via USB

  Tilslut USB-datamediet til USB-indgang på siden af enheden.
  Tryk på tasten I N P U T , og vælg med  kilden M E D I A  P L AY E R .
  Bekræft med O K . 

Via DLNA

Hvis der skal foretages særlige indstillinger hos din internetudbyder eller på din 
router, skal du først gøre dette (se menuen NETVÆRK KONFIGURATION på 
Side 37).

  Sæt et netværkskabel i stikket L A N  på LCD-tv'et. 
  Tilslut LCD-tv'et til dit netværk. Tryk på tasten M E N U .
  Vælg med tasten  menuen  INDSTILLINGER .
  Vælg med  valgmuligheden NETVÆRK KONFIGURATION, og bekræft 

O K .
  Bekræft punktet KABLET NETVÆRK med O K .
  Bekræft punktet KONFIGURATION med O K .
  Vælg med  valgmuligheden O K , og bekræft O K . Der oprettes forbindelse.

Når netværksforbindelsen er indstillet en gang, du når medieafspilleren via DLNA 
som følger:

  Tryk på knappen M E N U .
  Vælg menuen A N S Ø G N I N G  med .
  Markér indgangen DLNA med  og klik O K .
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Medieafspillerens hovedmenu
Når du som beskrevet ovenfor har fået adgang til medieafspilleren via USB eller 
DLNA, kommer du til hovedmenuen.

  Du har følgende valgmuligheder:
 − FILM - til afspilning af videofiler
 − MUSIK - til afspilning af musikfiler
 − FOTOS - til afspilning af fotofiler
 − FIL - til afspilning af tekstfiler

  Vælg med  den tilsvarende menu, og bekræft O K .
  Vælg nu den kilde, som du vil afspille filerne fra (f.eks. USB-stick eller et net-

værk).
I menuen for det relevante medie FILM, MUSIK, FOTOS, FIL kan du vælge yder-
ligere indstillinger:

 − G R Ø N  TA S T  [ I N T R O ] :  KOPIÉR: Vælg et objekt, og kopier det.
 − G U L  TA S T  [ R E P E AT ] :  INDSÆTTE: Sæt det objekt, der tidligere blev ko-

pieret, ind et andet sted (f.eks. i en anden mappe).
 − R Ø D  TA S T  [ P R O G R A M ] :  SLETTE: Vælg et objekt, og slet det.

Det funktioner K O P I É R , I N D S Æ T T E  og S L E T T E  er ikke tilgængelige i DLNA-
tilstand. På denne måde kan DLNA medieafspilning, redigering på tv er ikke muligt.
Til medieafspilleren til at forlade, du trykke på knappen E X I T  og den sidst valgte 
kilde vil blive vist. Dette kan tage nogle sekunder.

 Afspilning af film
Hvis du vælger FILM i hovedmenuen, filtreres de tilgængelige videofiler, og de vi-
ses på skærmen. Her vises også alle udsendelser, der er optaget med PVR-funktio-
nen. De er placeret i mappen _MSTPVR.

  Hvis der er flere mapper på datamediet, skal du først åbne mappen med 
og bekræfte med O K .

  Vælg den ønskede video med  for at afspille den. Tryk på O K  for at 
starte videoen.

  Vælg en valgmulighed med tasterne , og bekræft et valg med O K .
 − TIDLIGERE/NÆSTE: Vis den forrige/næste video
 − AFSPILNING/PAUSE: Start/afbryd afspilningen af videoen
 − STOP: Stop afspilningen af videoen
 − REV/FF2: Tilbagespoling/fremadspoling
 − SLOW MOTION2: Visning i slow motion
 − GENTAG: Indstil en gentagelse af videoen
 − AB-GENTAG2: Gentager en video inden for et bestemt afsnit
 − TID2: Start videoen på et bestemt tidspunkt
 − ZOOM -/+: Forstørrer/formindsker det viste billede
 − FLYTTE: Flytter en forstørret video på skærmen
 − SPILLE LISTE: Viser afspilningslisten med videoer
 − INFO: Viser oplysninger om den viste videofil

  Du kan også bruge medietasterne på fjernbetjeningen til at afspille filerne.
  Tryk på tasten E X I T  for at vende tilbage til den foregående menu.

2 Denne funktion er kun tilgængelig i USB-tilstand.
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Afspilning af musik
Hvis du vælger MUSIK i hovedmenuen, filtreres de tilgængelige musikfiler, og de 
vises på skærmen.

  Hvis der er flere mapper på datamediet, skal du først åbne mappen med 
og bekræfte med O K .

  Vælg det ønskede musiknummer med  for at afspille det. Tryk på O K 
for at starte musiknummeret.

  Vælg en valgmulighed med tasterne , og bekræft et valg med O K .
 − TIDLIGERE/NÆSTE: Afspil det den forrige/næste musiknummer
 − AFSPILNING/PAUSE: Start/afbryd afspilningen af musiknummeret
 − STOP: Stop afspilningen af musiknummeret
 − REV/FF: Tilbagespoling/fremadspoling
 − GENTAG: Indstil en gentagelse af videoen
 − SPILLE LISTE: Viser afspilningslisten med videoer
 − INFO: Viser oplysninger om den viste videofil

  Du kan også bruge medietasterne på fjernbetjeningen til at afspille filerne.
  Tryk på tasten E X I T  for at vende tilbage til den foregående menu.

Visning af fotos
Hvis du vælger FOTOS i hovedmenuen, filtreres de tilgængelige billedfiler, og de 
vises på skærmen.

  Hvis der er flere mapper på datamediet, skal du først åbne mappen med 
og bekræfte med O K .

  Vælg det ønskede foto med  for at afspille det. Tryk på tasten O K  for at 
vise fotoet.

  Vælg en valgmulighed med tasterne , og bekræft et valg med O K .
 − TIDLIGERE/NÆSTE: Vis det forrige/næste billede
 − AFSPILNING/PAUSE: Start/afbryd diasshowet
 − STOP: Stop afspilningen af diasshowet
 − RETERE -/+: Roterer det valgte billede 90 grader mod/med uret
 − ZOOM -/+: Forstørrer/formindsker det viste billede
 − FLYTTE: Flytter et forstørret billede på skærmen
 − GENTAG: Indstil en gentagelse af diasshowet
 − BGM: Indstil lydstyrken for baggrundsmusikken
 − SPILLE LISTE: Viser afspilningslisten med billeder
 − INFO: Viser oplysninger om det viste billede

  Du kan også bruge medietasterne på fjernbetjeningen til at afspille filerne.
  Tryk på tasten E X I T  for at vende tilbage til den foregående menu.
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Afspilning af flere filer
Hvis du vælger FIL i hovedmenuen, filtreres de tilgængelige filer, og de vises på 
skærmen.

  Hvis der er flere mapper på datamediet, skal du først åbne mappen med 
og bekræfte med O K .

  Vælg den ønskede tekst med  for at få vist teksten. Tryk på O K  for at se 
teksten.

  Vælg en valgmulighed med tasterne , og bekræft et valg med O K .
 − TIDLIGERE/NÆSTE: Vis det forrige/næste dokument
 − AFSPILNING/PAUSE: Start/afbryd visningen af dokumenterne
 − STOP: Stop visningen af dokumenterne
 − GÅ TIL SIDE: Vælg bestemte tekststeder
 − BGM: Indstil lydstyrken for baggrundsmusikken
 − SPILLE LISTE: Viser afspilningslisten med dokumenter
 − INFO: Viser oplysninger om det viste dokument

  Du kan også bruge medietasterne på fjernbetjeningen til at afspille filerne.
  Tryk på tasten E X I T  for at vende tilbage til den foregående menu.

PVR-funktion
Med dit LCD-tv kan du optage fjernsynsudsendelser på et USB-medie (f.eks. en 
USB-stick). Du kan optage direkte, forskudt eller programmeret. Kanaler, der kodes 
med et CI+ modul, kan ikke optages.
Inden du optager, skal du i menuen INDSTILLINGER > PVR-FILSYSTEM vælge 
de relevante indstillinger („Menuen INDSTILLINGER“ på side 37).

Direkte start/afslutning af en optagelse
  Vælg først det fjernsynsprogram, som du vil optage.
  Tryk på knappen . Optagelsen starter.
  Hvis du vil afslutte optagelsen, skal du trykke på . Der vises en meddelelse. 

Stop optagelsen endegyldigt med , eller tryk på , og fortsæt som ved opta-
gelsen.

Sæt optagelsen på pause/Timeshift
Under en igangværende optagelse kan du afbryde programmet og fortsætte på et 
senere tidspunkt. Mens optagelsen er sat på pause, optager enheden fortsat ud-
sendelsen i baggrunden.

  Tryk under en igangværende optagelse på tasten . Udsendelsen stopper.
  Tryk på tasten igen, hvis du vil fortsætte programmet på samme sted.

Programmering af optagelser
I DTV-tilstanden kan du programmere udsendelser og optage dem på et indstillet 
tidspunkt (se „EPG - programvejledning“ på side 41).
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Afspilning af optagelser
Afspilningen af de optagede udsendelser finder sted via medieafspilleren. Alle ud-
sendelser kan findes via menuen FILM i mappen  _MSTPVR på det relevante data-
medie (se også „Korrekt anvendelse“ på side 4).

OSD-menuen 

Navigation i menuen 
  Tryk på tasten M E N U  for at aktivere OSD-menuen.
  Med navigationstasterne  kan du vælge valgmulighederne i hovedmenuen.
  Tryk på tasten O K  for at åbne det valgte punkt i hovedmenuen.
  Med navigationstasterne  kan du vælge valgmulighederne i en menu.
  Med tasten R E T U R N  kommer du tilbage til hovedmenuen.
  Med navigationstasterne  kan du indstille en ønsket værdi eller foreta-

ge et andet valg.
  Med tasten R E T U R N  eller M E N U  kan du lukke menuen.

Bemærk, at menuen lukkes automatisk, hvis der ikke trykkes på en tast.
Alle funktioner og de tilhørende taster for de valgte menuskærmbilleder vises 
nederst på skærmbilledet.
Du kan vælge de følgende hovedmenuer:
• Menuen KANAL
• Menuen BILLEDE
• Menuen LYD
• Menuen TID
• Menuen INDSTILLINGER
• Menuen SPÆR
• Menuen ANSØGNING

Vigtigt!
På grund af eventuelle tekniske ændringer kan de menuer, der beskrives 
her, afvige fra dem, der vises på din skærm.
Vigtigt!
Alt afhængigt af, hvilken kilde du har valgt, er det ikke alle menuer, der er 
tilgængelige. Hvis PC er valgt som kilde, vises yderligere en menu.
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Menuen KANAL

KANAL

Flytte Tilbage Vælg Afslut

Automatisk just.
DVB-T manuel søgning
ATV manuel søgning
Rediger station
Signal-informationer
CI-informationer

Menupunkt Indstilling

AUTOMATISK 
JUST.

Her kan du foretage en programsøgning. 
Du har adgang til forskellige søgemuligheder. 
Når du har valgt søgemuligheden, skal du trykke på O K  for 
at starte kanalsøgningen.
Med M E N U  kan du afbryde søgningen. I så fald gemmes de 
fundne kanaler ikke.

DVB-C MA-
NUEL SØG-
NING

Her kan du foretage en manuel programmering af individu-
elle kanaler i DVB-C-tilstand, hvis det tilsluttede signal kom-
mer via antenne. 
Denne valgmulighed findes kun, hvis der på forhånd er fore-
taget en automatisk justering via DVB-C.

DVB-T MA-
NUEL SØG-
NING

Her kan du foretage en manuel programmering af individuel-
le kanaler i DVB-T-tilstand, hvis det tilsluttede signal kommer 
via antenne. 
Denne valgmulighed findes kun, hvis der på forhånd er fore-
taget en automatisk justering via DVB-T.
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Menupunkt Indstilling

ATV MANUEL 
SØGNING

Her kan du foretage en manuel programmering for individu-
elle kanaler i ATV-tilstand.

FARVESYSTEM PAL, SECAM, AUTO. For Danmark er 
farvesystemet indstillet til PAL

AKTUEL KANAL Vælg programnummeret

SØGNING Start kanalsøgningen med 

FINE-TUNE Foretag finjusteringen med 

AFC Indstil den automatiske finjustering til 
PÅ, hvis du altid vil foretage den.

FREKVENS Vælg start frekvens, hvor søgningen skal 
startes.

GEM Med GEM (rød knap på fjernbetjenin-
gen), er aktuelt scannede kanal gemt.

REDIGER STA-
TION

Her kan du se de kanaler, der er gemt i øjeblikket. For hver 
kanal kan du foretage de følgende indstillinger.

SLET
Vælg den kanal, som du vil slette, og tryk på den røde tast 
[P R O G ].
Tryk på tasten JA, hvis du er sikker på, at du vil slette ka-
nalen. Tryk på tasten  NEJ, hvis du vil afbryde handlingen.

OMDØBE
Vælg den kanal, som du vil omdøbe, og tryk på den grønne 
tast [I N T R O ].
Nu kan du ændre det første bogstav: Med navigationstaster-
ne  kan du rulle op og ned i tegnsættet. 
Gå med navigationstasten  til det næste bogstav osv.
Til sidst skal du trykke en gang til på den grønne tast [I N -

T R O ] for at gemme navnet.
Denne funktion er ikke i den tilstand DVB-T og DVB-C er til-
gængelig.

FLYT
Vælg kanalen, og tryk på den gule tast [R E P E AT ]. Flyt 
med  kanalen til den ønskede plads, og tryk på den OK 
én gang til. De andre kanaler flyttes tilsvarende.



33

Menupunkt Indstilling

SPRING
Vælg den kanal, som du vil springe over ved gennembladrin-
gen af kanalerne med tasten P + / - , og tryk på den blå tast 
[A - B ].
Kanalen kan stadig vælges med taltasterne.

REDIGER STA-
TION

FAVORIT
Hvis du vil gemme en kanal på en favoritliste, skal du mar-
kere den og trykke på tasten F A V . Du kan åbne favoritlisten 
ved at trykke på tasterne på fjernbetjeningen.

SIGNAL-IN-
FORMATIO-
NER

Her vises signalinformationerne for den indstillede kanal.
Denne valgmulighed findes kun i DTV-tilstand. 

CI INFORMA-
TIONER

Hvis du vil have vist betalingskanaler, skal du først tilmelde 
dig hos en tilsvarende udbyder. Efter tilmeldingen får du et 
CAM-modul (Conditional Access Module) og et særligt kort 
fra din udbyder. Oplysninger om indstillingerne finder du i 
den dokumentation, der følger med modulet.
Installer CI-komponenterne i tv'et på følgende måde:
Sluk tv'et, og fjern lysnetstikket.
Sæt først CAM-modulet i indgangen på siden af LCD-tv'et. 
Sæt derefter kortet i.

BEMÆRK
Sørg for kun at sætte CI-modulet i eller fjerne det, 
når apparatet er i STANDBY-tilstand eller er koblet 
fra lysnettet.
CAM-modulet skal vende rigtigt, når du sætter det 
i – hvis det vender forkert, kan det ikke skubbes ind. 
CAM-modulet eller tv'et kan blive beskadiget, hvis 
du forsøger at sætte CAM-modulet i med magt.
Tilslut tv'et med strømforsyningen, tænd det, og 
vent et øjeblik, indtil kortet bliver fundet. 

Mange CAM-moduler kræver desuden yderligere konfigura-
tionstrin, som du kan foretage i menuen CI INFORMATIO-
NER.

Manuel lagring af en videooptager 
Du kan bruge den manuelle programsøgning til f.eks. at indstille en videooptager 
til LCD-tv'et.
Når LCD-tv'et og videooptageren er forbundet med hinanden via antennekablet (se 
„Videooptager tilslutte“ på side 43), skal du indstille din videooptager til testsig-
nalet.
Foretag en manuel programsøgning i søgningen med LCD-tv'et.
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Menuen BILLEDE

BILLEDE

Flytte Tilbage Vælg Afslut

Billedmodus  Bruger
Farvetemperatur Bruger
Sideforhold Auto
Støjreduktion Slukket
Dynamisk kontrast Slukket
HDMI-tilstand 1:1

Menupunkt Indstilling

BILLEDMODUS Vælg billedtilstand: STANDARD, FILM, BRUGER, DYNA-
MISK. Denne funktion svarer til tasten P M O D E .
Ved indstillingen BRUGER kan du selv indstille KON-
TRAST, LYSSTYRKE, FARVE og SKARPHED. Ved de andre 
indstillinger kan disse parametre ikke ændres.

FARVETEMPE-
RATUR

Vælg farvetemperatur: KOLD, NORMAL, VARM og BRU-
GER.
Ved indstillingen BRUGER kan du selv indstille RØDE, 
GRØN og BLÅ. Ved de andre indstillinger kan disse para-
metre ikke ændres.

SIDEFORHOLD Vælg sideformat: AUTO, 4:3, 16:9, ZOOM1, ZOOM2. 
Denne funktion svarer til tasten SIZE.

STØJREDUK-
TION

Med denne funktion kan du reducere billedforvrængningen 
og forbedre billedkvaliteten ved svage signalet. Vælg mel-
lem SLUKKET, LAV, MIDDLE, HØJ og AUTO.

DYNAMISK 
KONTRAST

Her kan du slå den dynamisk kontrast til eller fra.

 HDMI-TIL-
STAND

Pixeltro visning (indstillingen 1:1) eller forstørret visning af-
hængigt af den tilsluttede HDMI-kilde (indstillingen OVER-
SCAN). 
Denne indstilling findes kun i HDMI-tilstand.
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Menu LYD

LYD

Flytte Tilbage Vælg Afslut

Lydtilstand  Bruger
Balance 50
Automatisk lydstyrke Slykket
Surround Sound Slukket
AD-lydstyrke Slukket
Hjælp til døve Slukket
 

Menupunkt Indstilling

LYDTIL-
STAND

Vælg lydtilstand: STANDARD, MUSIK, FILM, SPORT, BRU-
GER. Denne funktion svarer til tasten S M O D E .
Ved indstillingen BRUGER kan du selv indstille diskant/bas. 
Ved de andre indstillinger kan disse parametre ikke ændres.

BALANCE Indstil balancen mellem den venstre og højre højttaler.

AUTOMA-
TISK LYD-
STYRKE

Denne funktion udligner de forskellige lydstyrker i de forskelli-
ge udsendelser. Vælg SLUKKET for at høre originallydstyrken. 
Vælg PÅ for at høre en regelmæssig lydstyrke.

SURROUND 
SOUND

Indstilles til SLUKKET, vil du høre lyden. Tænd for funktionen 
og surround sound-tilstand.

AD LYD-
STYRKE

Aktiver fortællertilstand. Findes kun i DTV-tilstand. Understøt-
telse afhænger af udsendelsen.

HJÆLP TIL 
DØVE

Hvis kanalen overfører særlige lydsignaler for folk med nedsat 
hørelse, kan du sætte indstillingen til PÅ for at modtage disse 
signaler.
Denne valgmulighed findes kun i DTV-tilstand.
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Menuen TID

TID

Ur 08/13  12:08
Sluk timeren Slukket
På timeren Slukket
Slumretimer Slukket
Tidszone Copenhagen GMT+1
Automatisk standby 3H
OSD-tid 30s

Flytte Tilbage Vælg Afslut

Menupunkt Indstilling

UR Visning af klokkeslættet. Indstilling ikke muligt. 
Denne valgmulighed findes kun i DTV-tilstand.

SLUK TIME-
REN

Indstil det tidspunkt, hvor enheden automatisk skal slukkes. Du 
kan også angive, om dette skal ske NÅR, DAGLIG, MAN-FRE, 
MAN-LØR, LØR-SØN eller SØN.

PÅ TIMEREN Indstil det tidspunkt, hvor enheden automatisk skal tændes. Du 
kan også angive, om dette skal ske NÅR, DAGLIG, MAN-FRE, 
MAN-LØR, LØR-SØN eller SØN.
Vælg tidspunktet, modtagelsestypen, programnummeret og 
lydstyrken.

SLUMRETI-
MER

Vælg et tidsrum, hvorefter apparatet selv slukker. 
Vælg SLUKKET for at afslutte funktionen.

TIDSZONE Her kan du indstille tidszonen.
Denne valgmulighed findes kun i DTV-tilstand.

AUTO-
MATISK 
STANDBY

Her kan du indstille det tidsrum, hvorefter LCD-tv'et automa-
tisk slukkes, hvis der ikke har fundet nogen betjening sted via 
betjeningspanelet eller fjernbetjeningen inden for det angivne 
tidsrum. 
Dette er en miljøvenlig funktion.

OSD TID Her kan du indstille det stykke tid, hvorefter OSD-menuen 
automatisk lukkes.
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 Menuen INDSTILLINGER

INSTILLINGER

Flytte Tilbage Vælg Afslut

OSD-sprog Dansk
Lyd sprog Dansk
Undertekst-sprog Dansk
PVR-filsystem 
Netværk Konfiguration DHCP
Første installation
Fabriksindstillinger

Menupunkt Indstilling

OSD-SPROG Vælg sproget for OSD-menuen eller TT-sproget. Det ændres 
med det samme.

LYD SPROG Vælg det sprog, som programmet lydside skal gengives på. 
Understøttelse afhænger af udsendelsen.

UNDERTEKST-
SPROG

Vælg det sprog, som programmet undertekster skal gengives 
på. Understøttelse afhænger af udsendelsen.

PVR-FILSY-
STEM

Vælg indstillingerne for funktion til optagelse af fjernsynsud-
sendelser.

VÆLG DISK Indstil, hvilket USB-medie der skal anven-
des til optagelsesfunktionen.

TIME SHIFT-
STØRRELSE

Vælg den reserverede størrelse for Ti-
meshift-optagelser. Jo større lageret er, 
desto længere er det muligt at optage 
tidsforskudt.

FORMAT 
START

Start formatering af USB-mediet. Alle data 
på mediet slettes.

HASTIGHED 
KONTROL

Kontroller USB-mediets hastighed.
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Menupunkt Indstilling

NETVÆRK 
KONFIGURA-
TION

Hvis det er nødvendigt, kan du under KABLET NETVÆRK 
foretage netværksindstillinger, som kan være vigtige for en-
hedens DLNA-funktion. Normalt tildeler den tilsluttede router 
selv disse værdier. Du kan imidlertid også indtaste dem ma-
nuelt.

KONFIGURA-
TION

Her kan du se de tildelte netværksadres-
ser. Vælg med , om du bruger et 
DHCP-netværk (routeren tildeler adresser-
ne), eller om adresserne skal angives ma-
nuelt (statisk)

MAC ADRESSE Her kan du se enhedens MAC-adresse.

KABLET PPPOE Hvis der kræves data, som enheden skal 
bruge til at logge på internettet, kan du 
her angive SSID (brugernavn) og ad-
gangskode.

PROXY Hvis der anvendes en proxyserver, skal du 
aktivere den her og angive dataene for 
den.

FØRSTE IN-
STALLATION

Her kan du åbne menuen for den indledende installation.

FABRIKIND-
STILLINGER

Her kan du indstille fabriksindstillingerne. Det giver dig mu-
lighed for at nulstille apparatet eller lageret.
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Menuen SPÆR

SPÆR

Spær system Slukket
Indtast adgangskode
Spær station
Aldersindstilling Slukket
Tastespærre Slukket

Flytte Tilbage Vælg Afslut

Menupunkt Indstilling

SPÆR SY-
STEM

Her kan du aktivere indstillingerne SPÆR STATION, ALDERS-
INDSTILLING og TASTESPÆRRE. Her skal du angive ad-
gangskoden. Ved leveringen: 0000.

IND-
TAST AD-
GANGKODE

Der vises et felt, hvor du kan indtaste adgangskoden.

INDTAST VEN-
LIGST GAMLE 
ADGANGSKO-
DE

Brug taltasterne til at indtaste den eksi-
sterende adgangskode. Ved leveringen: 
0000.

ANGIV NY AD-
GANGSKODE

Indtast den nye firecifrede adgangskode.

BEKRÆFT NY 
ADGANGSKO-
DE

Indtast den nye adgangskode en gang til. 
Der vises en tilsvarende meddelelse.

BEMÆRK
Skriv den nye adgangskode ned. Den nulstilles ikke, 
hvis der nulstilles til fabriksindstillingerne.
Hvis du glemmer adgangskoden, kan du bruge Ma-
ster-adgangskoden  „7948“.

SPÆR STA-
TION

Angiv her, hvilken kanal der skal spærres

ALDERS-
INDSTIL-
LING

Her kan du vælge alderen.
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Menupunkt Indstilling

TASTESPÆR-
RE

Her kan du slå tastespærringen for betjeningselementerne på 
LCD-tv'et til eller fra. LCD-tv'et kan så kun betjenes via fjernbe-
tjeningen.

Menuen ANSØGNING

Ansøgning

DLNA

Flytte Tilbage Vælg Afslut

Menupunkt Indstilling

DLNA Her har du adgang til enhedens netværksbaserede medieafspil-
ler. Betjeningen af menuen svarer til betjeningen af medieaf-
spilleren (se „Media Player/DLNA“ på side 26).
Hvis du vil bruge DLNA-funktionen, skal fjernsynet tilsluttes 
netværket. Det gør du via menuen INDSTILLINGER > NET-
VÆRK INDSTILLINGER (se Side 37).



41

 E PG - programvejledning
Med tasten E P G  kan du åbne det "elektroniske tv-program". 
I tabellen kan du se den aktuelle og den næste udsendelse for de tilgængelige ka-
naler. 

  Vælg et program med .
  Peg med  til dato listen og vælge den ønskede dag med .
  Tryk på  i programguiden af det valgte program.
  Rul med gennem udsendelserne.
  Tast I N D E X  knappen igen for at vende tilbage til listen af stationerne.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE: 
De viste programinformationer leveres af stationerne. Hvis der ikke vises nogen progra-
minformationer, er dette ikke en fejl ved dit LCD-tv.
Den følgende tabel viser valgmulighederne for PROGRAME GUIDE

Tast Punkt Funktion

Grøn tast 
[I N T R O ]

INFO Viser en detaljeret beskrivelse af den markerede ud-
sendelse (hvis en sådan findes).
Tryk på tasten en gang til for at skjule beskrivelsen.

Gul tast 
[R E -

P E AT ]

TIDSPLAN Viser listen med udsendelser, der kan programme-
res via påmindelsesfunktionen. Oplysninger om pro-
grammering af en påmindelse funder du under det 
næste punkt.
Med den røde tast [P R O G ] kan du slette en udsen-
delse fra tidsplanen.

Blå tast 
[A - B ]

PÅMIN-
DELSE

Tilføjer den valgte udsendelse til tidsplanen. Så snart 
det programmerede tidspunkt nås, skifter enheden 
automatisk til den programmerede udsendelse. 
En påmindelse for den aktuelle udsendelse er ikke 
mulig.

 VÆLG Med navigationstasterne kan du navigere i program-
guiden.

O K OK Bekræft valget eller indstillingen.
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Tilslutning af enheder

Tilslutning af  hovedtelefoner 
Hovedtelefoner tilsluttes til hovedtelefonstikket. Så snart der er tilsluttet hovedtele-

foner, slås LCD-tv'ets primære højttalere fra. Lydstyrketasterne og tasten  styrer 
så hovedtelefonerne.

Forsigtig! 
Anvendelse af hovedtelefoner med for høj lydstyrke kan medføre perma-
nente høreskader. Indstil inden afspilningen lydstyrken til den laveste vær-
di. Start afspilningen, og øg lydstyrken til et niveau, der er behageligt for 
dig. Hvis equalizerens basisindstilling ændres, kan lydstyrken blive højere 
og dermed medføre høreskader.

Advarsel!
Hvis et apparat anvendes med en hovedtelefon ved høj lydstyrke i længere 
tid, kan det medføre høreskader hos lytteren.

Digital forstærker via koaksialstik 
Via stikket S P D I F / C O A X   kan du gengive dit LCD-tv's audiosignal via en digital 
forstærker. 

  Hvis du vil gøre det, skal du tilslutte et koaksialkabel (medfølger ikke) til stikket 
S P D I F  på LCD-tv'et og til det tilsvarende stik på forstærkeren. 

Tilslutning af en  DVD-afspiller 
Hvis du vil tilslutte en DVD-afspiller, har du følgende muligheder:

Med et HDMI-kabel
  Hvis DVD-afspilleren har en HDMI-udgang, skal du tilslutte et HDMI-kabel (med-

følger ikke). Der kræves ikke yderligere et kabel til overførsel af lyden. 

Med et Component-videokabel YPbPr
  Hvis DVD-afspilleren har YUV-udgange (Y Pb Pr), anbefales det at tilslutte den 

med et Component-kabel (Cinch-kabel grøn/blå/rød, medfølger ikke) til LCD-
tv'ets YPbPr-indgange. Det nødvendige adapterkabel medfølger.

  For at muliggøre lydoverførslen skal du tilslutte AV-kablet til AV-stikket på LCD-
tv'et. Det nødvendige adapterkabel medfølger.

  Tilslut et stereo-cinchkabel (røde og hvide stik) til AV-kablet og den eksterne en-
heds audioudgange.
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Med et SCART-kabel
  Tilslut en DVD-afspiller med et SCART-kabel (medfølger ikke) til SCART-stikket.

 Videooptager  tilslutte 
  Tilslut et antennekabel til LCD-tv'ets antennestik og til videooptagerens anten-

neudgang. 
  Tilslut endnu et antennekabel (medfølger ikke) til videooptagerens antenneind-

gang og til antennestikket i væggen.
Du kan desuden forbinde LCD-tv'et og videooptageren med et SCART-kabel. Dette 
anbefales, hvis der ønskes en høj billed- og lydkvalitet.

  Tilslut SCART-kablet (medfølger ikke) til SCART-stikket på LCD-tv'et. 
  Tilslut SCART-kablets anden ende til videooptagerens SCART OUT-stik.

Tilslutning af en   DVD-optager
  Tilslut et antennekabel til LCD-tv'ets antennestik og til DVD-optagerens anten-

neudgang. 
  Tilslut endnu et antennekabel (medfølger ikke) til DVD-optagerens antenneind-

gang og til antennestikket i væggen.

Med et HDMI-kabel
  Hvis din DVD-optager har en HDMI-udgang, skal du tilslutte et HDMI-kabel 

(medfølger ikke) til LCD-tv'ets HDMI-indgang og den eksterne enheds HDMI-
udgang.

Med et Component-videokabel YPbPr
  Hvis DVD-optageren har YUV-udgange (Y Pb Pr), anbefales det at tilslutte den 

med et Component-kabel (Cinch-kabel grøn/blå/rød, medfølger ikke) til LCD-
tv'ets YPbPr-indgange. Det nødvendige adapterkabel medfølger.

  For at muliggøre lydoverførslen skal du tilslutte AV-kablet til Side AV-stikket på 
LCD-tv'et. Det nødvendige adapterkabel medfølger.

  Tilslut et stereo-cinchkabel (røde og hvide stik) til AV-kablet og den eksterne en-
heds audioudgange.

Med et SCART-kabel
  Tilslut en DVD-optager med et SCART-kabel (medfølger ikke) til SCART-stikket.
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Tilslutning af en modtager  (SAT, DVB-T, dekoder 

osv.) 
Du har forskellige muligheder for at tilslutte en enhed, der fungerer som modtager 
for LCD-tv'et (f.eks.en SAT-modtager, en DVB-T- modtager, en dekoder, en set-top-
boks), til LCD-tv'et.

Med et HDMI-kabel
  Hvis din eksterne enhed har en HDMI-udgang, skal du tilslutte et HDMI-kabel 

(medfølger ikke) til LCD-tv'ets HDMI-indgang og den eksterne enheds HDMI-
udgang. Der kræves ikke yderligere et kabel til overførsel af lyden.

Med et Component-videokabel YPbPr
  Hvis modtageren har YUV-udgange (Y Pb Pr), anbefales det at tilslutte den med 

et Component-kabel (Cinch-kabel grøn/blå/rød, medfølger ikke) til LCD-tv'ets 
VGA-indgang. Det nødvendige adapterkabel medfølger.

  For at muliggøre lydoverførslen skal du tilslutte AV-adapterkablet til Side AV-stik-
ket på LCD-tv'et. Det nødvendige adapterkabel medfølger.

  Tilslut et stereo-cinchkabel (røde og hvide stik) til AV-kablet og den eksterne en-
heds audioudgange.

Med et SCART-kabel
  Tilslut en modtager med et SCART-kabel (medfølger ikke) til SCART-stikket.

Tilslutning af en DVD-/videooptager  og en SAT-

modtager   
Hvis du vil tilslutte en DVD- eller videooptager og en SAT-modtager på samme tid, 
kan du bruge følgende tilslutningsmetode:

  Tilslut modtageren som beskrevet ovenfor.
  Tilslut nu modtageren med et SCART-kabel (medfølger ikke) til DVD-optagerens 

SCART-udgang og til den tilsvarende SCART-indgang på modtageren.
  Tilslut et antennekabel til LCD-tv'ets antennestik og til optagerens antenneud-

gang. 
  Tilslut endnu et antennekabel (medfølger ikke) til DVD-optagerens antenneind-

gang og modtagerens antenneudgang.
  Tilslut SAT-modtageren til LNB på parabolantennen.

Tilslutning af et  videokamera
  Tilslut AV-kablet til Side AV-stikket på LCD-tv'et. Det nødvendige adapterkabel 

medfølger.
  Tilslut et stereo-cinchkabel (røde og hvide stik) til AV-kablet og den eksterne en-

heds audioudgange.
  Tilslut et video-cinchkabel (gult stik) til AV-kablet og den eksterne enheds vide-

oudgang.
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Apparater med HDMI - eller DVI-udgang  
HDMI („High Definition Multimedia Interface“) er det eneste interface inden for un-
derholdningselektronikken, der samtidig overfører audio- og videodata. HDMI kan 
uden kvalitetsforringelse håndtere alle kendte billed- og lydformater inklusive HDTV 
(High Definition Television) og dermed også vise opløsningen på 1080p.
Mange apparater inden for underholdningselektronikken (f.eks. DVD-afspillere) er i 
dag udstyret med HDMI- eller DVI-udgange. 

Tilslutning af en eksterne enhed via HDMI-udgangen 

  Tilslut et HDMI-kabel (medfølger ikke) til LCD-tv'ets HDMI-indgang og til den 
eksterne enheds HDMI-udgang.

  Når du har tilsluttet HDMI-enheden, skal du slukke LCD-TV'et.
  Tænd den eksterne HDMI-gengivelsesenhed.

Tilslutning af en ekstern enhed via DVD-udgangen 

Hvis den eksterne enhed har en DVI-udgang, kan du også tilslutte den til HDMI-in-
dgangen (HDMI er bagudkompatibel med DVI - „Digital Visual Interface“). Du skal 
så bruge en HDMI-DVI-adapter (medfølger ikke).
DVI-udgangen overfører ikke lyd, og til overførslen af lyden skal du derfor desuden 
tilslutte et lydkabel. Til dette formål skal du bruge et audio-cinchkabel (rødt/hvidt, 
medfølger ikke), som tilsluttes til LCD-tv'ets AV-indgange. Det nødvendige adapter-
kabel medfølger.

Tilslutning af en pc
LCD-tv'et tilsluttes som en skærm eller en ekstra skærm til en pc eller en notebook. 
Din pc's eller notebooks billede overføres så til LCD-tv'et.
Sådan tilslutter du LCD-tv'et til pc'en:

  Sluk begge apparater.
  Tilslut et VGA-kabel (medfølger ikke) til LCD-tv'ets VGA-indgang og til pc'ens el-

ler notebookens grafikkortudgang.
  Skru skærmkablets skruer fast med fingrene, så stikket sidder rigtigt i tilslut-

ningsstikket.
  Til lydoverførslen skal du tilslutte et audiokabel (medfølger ikke) til LCD-tv'ets 

AV-indgang og pc'ens analoge audioudgang (normalt et 3,5 mm stereojack-
stik).

  Tænd først LCD-tv'et.
  Tænd først derefter pc'en/notebooken. 
  Vælg pc-tilstanden med S O U R C E . 

Pc-billedet vises på LCD-tv'et. Med tasten S O U R C E  kommer du tilbage til tv-
tilstanden.

Hvis du vil bruge LCD-tv'et som en ekstra skærm for din pc, skal du muligvis ænd-
re skærmindstillingerne i pc'ens operativsystem. Læs i betjeningsvejledningen til 
pc'en/notebooken for at få flere oplysninger om, hvad du skal være opmærksom 
på, når du bruger flere skærme.
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Løsning af problemer

Fejl Løsning

Der vises et bille-
de, men der høres 
ingen lyd.

• Kontroller, om lysnetkablet er tilsluttet korrekt til stik-
kontakten og apparatet.

• Kontroller, om signalmodtagelsen er sat til DTV el-
ler ATV.

• Kontroller, om der er tændt på tænd/sluk-knappen.

Der vises ikke no-
get billede. Der vi-
ses ikke noget bil-
lede fra AV.

• Kontroller, om kontrasten og lysstyrken er indstillet 
korrekt.

• Kontroller, om alle eksterne enheden er tilsluttet kor-
rekt.

• Kontroller, om der er valgt den rigtige AV-kilde.

Der høres ingen 
lyd.

• Kontroller, om lydstyrken er sat til minimum.
• Kontroller, om lyden er slået fra.

Der er intet bille-
de eller ingen lyd. 
Der høres imidler-
tid støj.

• Modtagelsen er muligvis dårlig. Kontroller, om an-
tennen er tilsluttet.

Billedet er ikke ty-
deligt.

• Modtagelsen er muligvis dårlig.
• Kontroller, om antennen er tilsluttet.

Billedet er for lyst 
eller for mørkt.

• Kontroller indstillingerne af kontrast og lysstyrke.

Billedet er ikke 
skarpt.

• Modtagelsen er muligvis dårlig.
• Kontroller, om antennen er tilsluttet.
• Kontroller indstillingen af skarphed og støjreduktion 

i menuen BILLEDE.

Billedet er punkt-
agtigt.

• Der er muligvis interferens fra biler, tog, ledninger, 
neonlamper osv.

• Der er muligvis interferens mellem antenne- og 
strømkablerne. Placer kablerne langt fra hinanden.

Der vises striber 
på skærmen, eller 
farverne falmer.

• Er der interferens med et andet apparat?
• Radiostationers transmissionsantenner, radioamatø-

rers antenner og bærbare telefoner kan også forårsa-
ge interferens.

• Anvend apparatet så langt væk som muligt fra det 
apparat, der muligvis skaber interferens.

Betjeningsknap-
perne på appara-
tet virker ikke

• Børnesikringen er muligvis aktiveret.
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Fejl Løsning

Fjernbetjeningen 
fungerer ikke.

• Kontroller, om batterierne i fjernbetjeningen er opla-
det og er sat korrekt i.

• Kontroller, at sensorvinduet ikke er udsat for kraf-
tigt lys.

• Sluk apparatet med knappen på strømforsyningen, 
og tænd det igen.

• Kontroller, om tv-funktionen er aktiveret ved at tryk-
ke på tv-tasten på fjernbetjeningen. 

Der er anført flere 
apparatkoder un-
der mit apparats 
mærkenavn.

Hvordan finder jeg den rigtige apparatkode?
• For at finde den rigtige apparatkode for dit apparat 

skal du afprøve koderne én efter én, indtil de fleste 
af apparatets funktioner fungerer, som de skal.

De eksterne ap-
parater reagerer 
kun på nogle af 
kommandoerne 
fra fjernbetjenin-
gen.

• Afprøv yderligere koder, indtil apparaterne reagerer, 
som de skal, på kommandoerne.

• Hvis den manuelle indtastning af koder og den auto-
matiske kodesøgning mislykkes, kan det i særlige til-
fælde forekomme, at apparatet ikke er kompatibelt 
med din universalfjernbetjening.

Disken starter 
ikke, selvom der 
er trykket på  
(PLAY), eller den 
stopper straks 
igen.

• Er disken lagt i med den trykte side fremad?
• Kontroller, om disken er beskadiget ved at sætte en 

anden disk i. Hvis disken er snavset, skal du tørre den 
forsigtigt af fra midten og ud mod kanten med en 
blød, tør klud.

• DVD: Har DVD'en den rigtige regionskode (2)?
• Der er dannet kondensvand – lad apparatet tørre i 

1-2 timer.
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Pixelfejl på LCD-fjernsyn
Til trods for de mest moderne produktionsme-
toder kan det på grund af den yderst komplek-
se teknik i sjældne tilfælde forekomme, at en 
eller flere pixel ikke virker.
I aktiv-matrix TFT-skærme med en opløsning 
på 1920 x 1080 pixel, som hver består af tre 
underpixel (rød, grøn, blå), anvendes der i alt 
ca. 6,2 mio. styringselementer. På grund af 
det meget høje antal transistorer og den der-
med forbundne yderst komplekse produkti-
onsproces kan det i enkelte tilfælde ske, at en 
pixel eller enkelte underpixel ikke virker eller 
styres forkert.

Pixelfejl-
klasse

Fejltype 1
konstant 
lysende pixel

Fejltype 2
konstant 
sort pixel

Fejltype 3
defekt underpixel

lysende sort

0 0 0 0 0

I 1 1 2
1
0

1
3
5

II 2 2 5
5-n*
0

0
2xn*
10

III 5 15 50
50-n*
0

0
2xn*
100

IV 50 150 500
500-n*
0

0
2xn*
1000

n*=1,5
Det tilladte antal fejl af de ovennævnte typer i hver fejlklasse er baseret på 1 million 
pixel og skal omregnes svarende til skærmens fysiske konfiguration.

5 Pixel

Linjer

Subpixel

Pixel

blå
grøn

rød

5 
Pi

xe
l
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Rengøring 
Du kan forlænge LCD-tv'ets levetid ved hjælp af følgende forholdsregler:

Forsigtig!
Fjern altid lysnetstikket og alle forbindelseskabler før rengøring.

  Der sidder beskyttelsesfilm på højglanspoleringen for at beskytte tv'et mod rid-
ser. Fjern filmen, når du har placeret tv'et korrekt.

  Hvis højglanspoleringen bliver snavset, skal du først tørre støvet af. Tør derefter 
forsigtigt af med en rengøringsklud. Hvis du ikke tørrer støvet af først eller tørrer 
højglanspoleringen af for voldsomt, kan højglanspoleringen blive ridset.

  Brug ikke opløsningsmidler eller ætsende eller gasformige rengøringsmidler.
  Rengør skærmen med en blød, fnugfri klud.
  Sørg for, at der ikke bliver vanddråber tilbage på LCD-tv'et. Vand kan forårsage 

permanente misfarvninger.
  Udsæt ikke skærmen for kraftigt sollys eller ultraviolet stråling.
  Gem emballagen, og brug kun denne emballage ved transport af LCD-tv'et.

Forsigtig!
Skærmkabinettet indeholder ingen dele, der kræver vedligeholdelse eller 
rengøring.

Bortskaffelse 
Emballage
Dit apparatet er placeret i en emballage for at beskytte det mod trans-
portskader. Emballagen er fremstillet af materialer, der kan bortskaffes 
på en miljøvenlig måde og afleveres med henblik på korrekt genbrug.

Enheden
Når enheden har nået slutningen af dens levetid, må den under ingen 
omstændigheder smides ud sammen med almindeligt husholdningsaf-
fald. Undersøg mulighederne for en miljømæssigt korrekt bortskaffelse.

Batterier 
Brugte/defekte batterier må ikke smides i husholdningsaffaldet! De skal 
afleveres på et indsamlingssted for brugte batterier.
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Tekniske data/produktdatablad 
LCD-tv
Enhedsbetegnelse:  P14082 (MD 21163)
Nominel spænding 220 - 240 V ~ 50 Hz
Skærmstørrelse 58,4 cm (23“) LCD; 16:9-display
Effektforbrug maks. 48 watt
Effektforbrug standby < 0,5 W
Effektforbrug i slukket tilstand 0 W
Fysisk opløsning 1920 x 1080
Tv-system PAL, SECAM, B/G, D/K, I, L/L‘
Kanaler VHF (bånd I/III)
 UHF (BÅND U)
 HYPERBÅND
 KABEL-tv (S1-S20) / (S21-S41)
 DVB-C
 DVB-T (free to air)
 DVB-T2
Programpladser: 199 (ATV), 7000 (DTV)
Tilslutninger: Antennestik
 1 x USB-stik
 1 x LAN RJ45
                                                Video: 2 x HDMI In med HDCP-dekodning
 1 x SCART
 1 x VGA (15-ben D-Sub) 
 Composite Video In
 (adapter 3,5 mm jackstik på cinch)
 Component In (YUV)
 (adapter 3,5mm jackstik på cinch)
                                                Audio:  Stereo Audio In for Composite Video/YUV
 (adapter 3,5 mm jackstik på cinch)
  Hovedtelefonudgang (3,5mm jackstik)
 PC Audio In (3,5 mm jackstik)
Udgangseffekt, højttaler 2 x 3 watt effektivværdi
Drev USB, disk, Common Interface-indgang (CI+)
Kapaciteter: USB maks. 2 TB (separat strømforsyning
 kræves evt. for eksterne harddiske)
Understøttede formater via USB Foto: JPG, PNG
  Musik: MP3, WMA
  Film: MPEG 1/2/4, MKV MPEG4, Xvid3

Understøttede formater via DVD Foto: JPG
  Musik: MP3
  Film: MPEG 1/2/4, Xvid
Kompatible diskformater: DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R, CD-RW

3 MPEG er en samlebetegnelse for en række forskellige formater. Det kan ikke garanteres, at 
alle formater kan afspilles.



51

Lasereffekt, DVD-afspiller Laserklasse 1

Vær opmærksom på følgende: 
Der findes i dag mange og delvist ikke-standardiserede optagelsesfor-
mater for cd’er og metoder til kopibeskyttelse samt forskellige typer 
tomme CD-R- og CD-RW-diske. Derfor kan der i enkelte tilfælde fore-
komme indlæsningsfejl eller -forsinkelser. Dette er ikke en fejl ved enhe-
den.

Tilladt omgivelsestemperatur +5 ° - +35 °
Tilladt relativ luftfugtighed 20 % - 85 %
Mål uden fod (B x H x D) ca. 577 x 385 x 57 mm
Mål med fod (B x H x D) ca. 577 x 410 x 160 mm
Vægt uden fod ca. 5,1 kg
Vægt med fod ca. 5,3 kg

Fjernbetjening
Overførselstype Infrarød
LED-klasse 1
Batteritype 2 x 1,5V AAA
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58,4 cm/23“ baggrundsbejyst LED-tv met integreret 

DVD-afspiller og DVB-T2 / HD DVB-T/-C-tuner

MEDION® LIFE®
 P14082 (MD 21163)
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Medion Nordic A/S
Naverland 29A
2600 Glostrup

Danmark

Hotline: (+45) 70212020
Fax: (+45) 70212029
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