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2 Tilslut antennen til dit TV

3 Tilslut TV'et til stikkontakten.

Sæt batterierne i fjernbetjeningen1

Fjern først den skrue, der fastgør dækslet til batterirummet på bagsiden af   fjernbetjeningen. Løft 
dækslet forsigtigt. Indsæt to AAA-batterier 1,5 V. Sørg for at (+) og (-)-tegn stemmer overens (vær 
opmærksom på korrekt polaritet). Bland ikke gamle og nye batterier. Udskift kun med nogle af 
samme eller tilsvarende type. Sæt dækslet på igen. Skru derefter dækslet på igen.

Efter tilslutning af strømkablet til stikkontakten tændes TV'et 
automatisk. Hvis TV'et er i standby-tilstand, lyser LED'en 
ikke.

For at tænde TV'et fra standbytilstand skal man enten:

1. Trykke på Standby-knappen på fjernbetjeningen. 

2. Trykke på midten af kontrolkontakten på TV'et.

Tænd for TV'et4
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Hvis du vil tilslutte en enhed til TV'et, skal du sørge for, at både TV'et og enheden 
er slukket, før tilslutningen oprettes. Brug det korrekte kabel til at forbinde de to 
enheder.� Når de eksterne systemer er tilsluttet TV'et, kan du skifte mellem de 
forskellige signalindgange. Tryk på Kilde-knappen på fjernbetjeningen i 
rækkefølge, eller brug piletasterne, og tryk derefter på OK-knappen for at skifte til 
forskellige kilder i Live TV-tilstand. Foruden dette kan du skifte til den ønskede 
input-kilde ved at vælge den ønskede mulighed fra Indgangsmenuen på 
startskærmen eller TV-valg> Kilde-menu i Live TV-tilstand.

Skift inputkilde6

Vejledning til start-opsætning5

Når det tændes for første gang, udføres der en søgning efter tilbehør, inden den indledende 
opsætning starter. Følg informationerne på skærmen for at parre din fjernbetjening og andet 
trådløst tilbehør med dit TV. Tryk på Ex�t for at afslutte tilføjelse af tilbehør og starte opsætningen. 
“Velkomst”-meddelelsen vises med det sprogvalg, der er valgt på skærmen. Vælg det ønskede 
sprog på listen, og tryk på OK for at fortsætte. Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte den 
indledende opsætningsproces. Brug piletasterne og OK-knappen på fjernbetjeningen for at vælge, 
indstille, konfigurere og fortsætte.
Bemærk: For detaljerede oplysninger og instruktioner i den indledende opsætningsproces 
henvises til instruktionsbogen for dette TV.

Tilslut dit TV til internettet7

Kablet forbindelse

Du kan få adgang til internettet på dit TV ved at forbinde det til 
et bredbåndssystem. Det er nødvendigt at konfigurere 
netværksindstillingerne for at nyde en lang række streaming-
indhold og internet-applikationer. Disse indstillinger kan 
konfigureres fra menuen Netværk og Internet placeret 
under menuen TV-valg>Indstillinger i Live TV-tilstand eller 
under Indstillinger på startskærmen. Du kan også få vist 
Forbundet/Ikke-forbundet-ikonet på startskærmen og trykke 
på OK for at få adgang til denne menu.

Trådløs forbindelse
Et trådløst LAN-modem/router kræves for at forbinde TV'et til 
Internettet via trådløst netværk. Fremhæv Wi-Fi i Netværk 
og Internet-menuen og tryk på OK for at aktivere Trådløs 
forbindelse. Der kommer en liste frem med trådløse netværk. 
Marker et netværk på listen, og tryk på OK for at forbinde. Du 
bliver muligvis bedt om at indtaste en adgangskode for at 
oprette forbindelse til det valgte netværk, hvis netværket er 
adgangskodebeskyttet.

Tilslut dit TV til dit modem eller din router via et ethernet-
kabel. Der er en LAN-port på bagsiden af dit TV.�Status for 
forbindelsen under Ethernet-afsnittet i menuen Netværk 
og Internet vil skifte fra Ikke forbundet til forbundet.
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LAN (Ethernet)-kabel

LAN-indgangen på bagsiden af   TV'et

Bredbåndsforbindelse
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