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2 Liitä antennijohto televisioon

3 Liitä TV virtapistokkeeseen

Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen1
Poista ensin paristokotelon kannen kiinnitysruuvi kauko-ohjaimen takapuolella. Nosta kansi 
varovasti paikaltaan. Asenna kaksi 1,5 V AAA-paristoa. Varmista, että (+) ja (-) merkit täsmäävät 
(tarkasta oikea napaisuus). Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään. Vaihda vanhat 
paristot vain samanmallisiin. Aseta takakansi takaisin paikalleen. Kiinnitä kannen ruuvit takaisin 
paikalleen.

Kytkeäksesi TV:n päälle valmiustilasta suorita jokin 
seuraavista:

Kun virtajohto on liitetty pistorasiaan, TV kytkeytyy päälle 
automaattisesti. Jos TV on valmiustilassa, syttyy valmiustilan 
LED.

1. Paina VALMIUSTILA painiketta kauko-ohjaimessa, 

2. Paina ohjauskytkimen keskiosaa TV:ssä.

Kytke TV päälle4
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Jos haluat liittää laitteen TV:seen, varmista, että sekä TV että laite on sammutettu 
ennen liitännän suorittamista. Käytä sopivaa kaapelia laitteiden liittämiseen.�Kun 
olet liittänyt kaikki oheislaitteet TV:seen, voit kytkeä eri sisääntulolähteitä. Paina 
Lähde-painiketta kauko-ohjaimessa toistuvasti tai käytä suuntapainikkeita ja 
paina OK-painiketta lähteiden vaihtamiseksi Live TV -tilassa. Tämän lisäksi voit 
vaihtaa haluttuun sisääntulolähteeseen valitsemalla halutun vaihtoehdon Tulot-
valikosta aloitusnäytöllä tai TV-vaihtoehdot>Lähde valikosta Live TV -tilassa.

Vaihda tulolähdettä6

Alkuasetusten ohjattu toiminto5

Kun TV kytketään päälle ensimmäisen kerran, lisälaitteiden haku suoritetaan ennen alkuasetuksen 
käynnistymistä. Noudata ruutuun tulevia ohjeita kauko-ohjaimen ja muiden langattomien 
lisälaitteiden laiteparin muodostamiseksi TV:n kanssa. Paina Ex�t lisälaitteiden lisäämisen 
lopettamiseksi ja asetuksen aloittamiseksi. Tervetuloa-viesti näytetään yhdessä kielivaihtoehtojen 
kanssa. Valitse haluamasi kieli luettelosta ja paina OK. Noudata ruudussa olevia ohjeita 
alkuasetusten päättämiseksi. Käytä suuntapainikkeita ja OK-painiketta kauko-ohjaimessa 
valintaan, asettamiseen, vahvistamiseen ja jatkamiseen.
Huomautus: Täydelliset tiedot ja ohjeet alkuasetuksesta on TV:n käyttöoppaassa.

Television liittäminen Internetiin7

Voit yhdistää Internetiin TV:n kautta liittämällä sen 
laajakaistajärjestelmään. Verkkoasetukset on asetettava 
suoratoistosisällön katsomiseksi ja Internet-sovellusten 
käyttämiseksi. Nämä asetukset voidaan asettaa Verkko ja 
Internet valikosta TV-vaihtoehdot>Asetukset valikossa 
Live TV -tilassa tai Asetukset-valikosta aloitusnäytöllä. Voit 
myös korostaa liitetty/ei liitetty kuvakkeen aloitusnäytöllä ja 
painaa OK tämän valikon avaamiseksi.
Langallinen liitäntä
Liitä TV modeemiin/reitittimeen Ethernet-kaapelilla. TV:n 
takaosassa on lähiverkkoliitäntä.� Liitännän tila Ethernet 
oassa Verkko ja Internet valikossa vaihtuu Ei liitetty tilasta 
Liitetty tilaan.
Langaton liitäntä
Langaton LAN-modeemi / re i t i t in  vaadi taan TV:n 
yhdistämiseen Internetiin langattoman LAN-yhteyden 
kautta. Korosta Wi-Fi vaihtoehto Verkko ja Internet 
va l i kossa  j a  pa ina  OK l anga t toman  yh teyden 
muodostamiseksi. Käytettävissä olevat verkot näytetään. 
Korosta haluttu verkko luettelosta ja paina OK. Voit joutua 
syöttämään salasanan yhdistämiseksi valittuun verkkoon, 
jos se on salasanasuojattu.
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LAN (Ethernet)-kaapeli

LAN-sisääntulo television takaosassa

Laajakaista ISP-liitäntä
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