
















3 Slut tv'et til en stikkontakt

Sæt batterierne i fjernbetjeningen1

en numerisk tast på fjernbetjeningen.
2. Tryk på midten af   sidefunktionenskontakten på TV'et ind.

For at tænde TV'et fra standby-tilstand skal man enten;

1. Tryk på Standby knappen, Program +/- eller 

Tilslut el-kablet til stikkontakten. Derefter lyser LED-

lampen.

Sådan tændes TV'et4

Hurtigvejledning

Fjern bagdækslet for at åbne batterirummet. 
Indsæt to AAA-batterier. Sørg for at (+) og (-)-
tegn stemmer overens (vær opmærksom på 
korrekt polaritet). Sæt dækslet på igen

2 Tilslut antennen til dit TV

TV'ETS BAGSIDE
Satellit

Antenne 
eller 
kabel
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Automatisk indstillingsprocedure6

SØRG FOR AT BEGGE ENHEDER ER SLUKKEDE 
INDEN TILSLUTNING
 Brug et HDMI-til-HDMI-kabel til at forbinde de to enheder. 
Vælg HDMI-indgang,tryk på knappen "SOURCE" på 
fjernbetjeningen. Hver gang der trykkes på knappen, 
bekræfter skærmmenuen dit valg.

HDMI-indgang5

Til HDMI-tilslutning 
på enheden

Analog: Hvis analog udsendelsessøgning er aktiveret, vil fjernsynet søge efter analoge 
udsendelser, efter at andre indledende indstillinger er foretaget.

Afhængig af Deres fjernsyns model og landevalg vises Privatindstillingsmenuen på dette 
punkt. Ved at anvende denne menu kan du indstille dine privatlivsrettigheder. Fremhæv en 
funktion og brug venstre og højre retningsknapper for at aktivere eller deaktivere. Inden der 
foretages ændringer læs de tilhørende forklaringer som vises på skærmen under 
fremhævet funktion. Hvis indstillingen Internetforbindelse er deaktiveret, vil netværks- / 
internetindstillingerne springes over og vil ikke blive vist. Fremhæv Næste og tryk på OK-
knappen på fjernbetjeningen for at fortsætte.

Om valg af udsendelsestype

På den næste skærm kan du indstille udsendelsestyper, der kan søges på. Derudover kan 
du indstille en udsendelsestype som din favorit. Der vil blive givet prioritet til den valgte 
udsendelsestype under søgeprocessen og kanalerne i den vil blive noteret på toppen af 
  Kanallisten. Når du er færdig, marker Næste og tryk på OK for at fortsætte.

Bemærk: Sluk ikke for TV'et under førstegangsinstallationen.

Digitalt Kabel: Hvis udsendelsessøgning er aktiveret, vil fjernsynet søge efter digitale 
kabelbaserede udsendelser, efter at andre indledende indstillinger er foretaget. En 
meddelelse vises, inden du begynder at søge, hvis du vil udføre kabelnetværkssøgning. 
Hvis du vælger Ja og trykker på OK, kan du vælge Netværk eller indstille værdier så som 
Frekvens, Netværks-ID og Søgetrin på den næste skærm. Hvis du vælger Nej og trykker 
på OK, kan du indstille Startfrekvens, Stop Frekvens og Søgetrin på den næste 
skærm. Når du er færdig, marker Næste og tryk på OK-knappen for at fortsætte. Bemærk: 

Søgningens varighed varierer afhængigt af det valgte Søgetrin.

Netværks-/Internet-indstillings-menuen vil blive vist. Der henvises til næste afsnit om 
internet-forbindelse på næste side for at konfigurere en kablet eller en trådløs forbindelse. 
Efter at indstillingerne er udført fremhæv Næste og tryk på OK -knappen for at fortsætte.

Når alle de tilgængelige stationer er blevet gemt, vises Kanaler-menuen på skærmen. Du 
kan redigere kanallisten efter dine ønsker med Rediger-fane-mulighederne eller tryk på 
Menu-knappen, for at forlade og se TV.

Digital Antenne: Hvis antenne-udsendelsessøgning er aktiveret, vil fjernsynet søge efter 
digitale jordbaserede udsendelser, efter at andre indledende indstillinger er foretaget.

Når TV'et tændes første gang, vil installationguiden føre dig gennem processen. Først vises 
skærmen til sprogvalg. Vælg det ønskede sprog og tryk på OK. På den anden skærm 
indstiller du dit lands præference. Tryk på OK for at fortsætte.6.Du kan aktivere 
Butikstilstand i næste trin. Denne tilstand er kun beregnet til brug i butikker. Det anbefales 
at vælge hjemmetilstand ved brug i hjemmet.
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