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Detaljeret brugsvejledning
Du finder den detaljerede 
vejledning på www.grundig.
de under “Service”.
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Indholdsfortegnelse

EU-direktiver
Produktet opfylder følgende 
EU-direktiver: 
2014 / 53 / EU 2014/30/EC, 

2014/35/EC, 2009/125/ EC, 2010/30/
EU og 2011/65/EU.
Tv-apparatets trådløse system må kun 
anvendes i de lande, der angives nedenfor.
AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, 
FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, 
NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, HR, TR.
Denne enhed kan også betjenes i lande 
uden for Europa.
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Om dit tv
7  Med dit tv kan du modtage og se digitale 

tv-programmer via DVB-S, DVB-T og 
DVB-C samt se anologt tv. 

7  Mange funktioner på tv’et kræver en 
internetforbindelse. Tv’et er udstyret med 
WLAN- og LAN-port. 

7  Tv'et kan optage tv-programmer. Til 
denne funktion skal du bruge en USB-
lagringsenhed som eksempelvis en 
ekstern harddisk (medfølger ikke). 
Optagede tv-programmer kan kun 
afspilles på det samme tv. Hvis dut tv har 
været til reparation, er det muligt, at de 
optagede programmer ikke længere er 
tilgængelige til afspilning. 

7  Twin-triple-tuneren aktiverer PIP-
funktionen, så du kan se et tv-program 
i det primære billedfelt og et andet i et 
indsat felt.

   Du kan nu også se et tv-program, mens 
du optager et andet. 

7   Du kan tilslutte forskellige datamedier, 
for eksempel, en ekstern harddisk, et 
USB-stik eller et digitalt kamera til USB-
indgangen. Ved at bruge browseren, kan 
du vælge og afspille de filformater du 
ønsker (for eksempel, MP4-, MP3- eller 
JPEG-data).

7   Ved hjælp af Tidsskift-funktionen kan du 
nemt og hurtigt stoppe og genoptage 
et program med fjernbetjeningen. 
Programmet optaget på det eksterne 
datamedie.

Tilsigtet brug
7  Tv’et er ikke beregnet til brug i vådrum. 
7  Brug tv’et med det medfølgende stativ, 

eller et passende VESA-beslag. 
7  Tv’et er primært beregnet til at afspille 

tv-programmer, streame indhold og lyd-/
videomateriale fra eksterne enheder. 
Enhver anden brug er udtrykkelig forbudt.

  Det er ikke beregnet til 
informationsvisning eller som 
computerskærm. Hvis et stillbillede eller et 
billede i mindsket format vises i længere 
tid, kan det resultere i synlige spor på 
skærmen i en efterfølgende periode.

  Dette er ikke en fejl, der kan lægge til 
grund for et erstatningskrav. 
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Sikkerhed
ADVARSEL

Risiko for elektriske ulykker
7  Undlad at åbne tv’et. Der kan 

opstå sikkerhedsrisiko, og også en 
produktgaranti kan være ugyldig, hvis 
fjernsynet er åbnet.

7  Tv-apparatet kan kun betjenes med det 
medfølgende strømkabel eller adapter. 

7  Undlad at betjene tv-apparatet med en 
beskadiget strømledning/adapter (hvis 
relevant). 

7  Hvis stikket på tv-apparatet har 
jordforbindelsesstik, må dette 
kun indsættes i en kontakt med 
jordforbindelse.

7  Sæt kun tv-apparatets stik i stikkontakten, 
efter du har tilsluttet det eksterne udstyr 
og antennen.

7  Beskyt dit tv mod fugt. Undlad at placere 
beholdere med væske (som eksempelvis 
vaser) på tv’et. 

Brandfare
7  For at forhindre ild skal 

stearinlys eller åben ild altid 
holdes væk fra dette produkt.
7  Undlad at tildække 

ventilationsåbningerne på 
tv’et.

7  Sørg altid for at frakoble antenne og 
strømstik i tordenvejr. 

7  Hold stearinlys og andre former for åben 
ild væk fra tv-apparatet. 

7  Undlad at udsætte batterierne for ekstrem 
varme som eksempelvis solskin, ild eller 
lignende.

7  Brug kun batterier af samme type 
(mærke, størrelse, egenskaber). Undlad 
at bruge nye og brugte batterier sammen. 

ADVARSEL
Der kan opstå skader, hvis dit tv 
vælter
Placér aldrig dit tv på en ustabil overflade. 
Tv-apparatet kan vælte og forårsage 
alvorlige skader, hvilket kan føre til 
dødsfald i sjældne tilfælde. 
Vær opmærksom på følgende 
forholdsregler: 
7  Brug kun producentens anbefalede 

kabinetter og stativer.
7  Brug kun møbler, der sikkert kan 

understøtte tv-apparatet.
7  Sørg for, at tv-apparatet ikke rager ud 

over møblets størrelse.
7  Undlad at placere tv-apparatet på høje 

møbler (som eksempelvis køkkenskabe 
eller reoler) uden at fastgøre både møbel 
og tv.

7  Undlad at placere tv-apparatet på stof 
eller andet materiale, der er placeret 
mellem tv-apparatet og møblet.

7  Fortæl børn, at der er fare forbundet 
med at klatre på det møbel, hvor tv'et er 
placeret.

BEMÆRK
Kortere levetid for apparatet 
grundet høje driftstemperaturer
7  Undlad at placere tv-apparatet ved siden 

af varmeenheder eller i direkte sollys. 
7  Sørg for en afstand på mindst 10 

cm omkring tv-apparatet for at sikre 
tilstrækkelig ventilation. 

Misfarvning af møbler på grund af 
gummifødderne
7  Visse møbeloverflader kan blive 

misfarvet, når de kommer i kontakt med 
gummi. For at beskytte møblerne, kan 
man placere en plade af glas eller 
plastik under stativet. Undlad at bruge 
et stofunderlag eller tekstilmåtter som 
eksempelvis dækkeservietter. 
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Miljømæssige oplysninger
7  Undlad at bortskaffe 

batterierne sammen med 
husholdningsaffaldet. Brugte 

batterier skal afleveres på købsstedet 
eller på offentlige indsamlingssteder. På 
denne måde er du med til at beskytte 
miljøet.

7  Undlad at bortskaffe 
apparatet sammen med 
almindelig 

husholdningsaffald, når levetiden er slut. 
Bring det til en genbrugsplads for 
elektrisk og elektronisk udstyr.

7  Sørg for at bortskaffe 
emballagematerialer fra dine produkter 
separat og i overensstemmelse med de 
lokale myndigheders retningslinjer, så de 
kan genbruges på en miljøvenlig måde.

7  Hvis du ikke anvender dit tv i en periode, 
skal du sætte det på standby. I standby-
tilstand bruger sit tv meget lidt energi 
(≤ 0,5 W). 
 Hvis du ikke bruger dit tv i en længere 
periode, skal du slukke det på kontakten 
eller trækket stikket ud af kontakten. Hvis 
du slukker for enheden eller trækker 
stikket ud af kontakten, vil start-timeren 
og de programmerede optagelser ikke 
fungere.

7  Vælg en placering til tv-apparatet, så der 
ikke falder sollys direkte på skærmen. 
Dette gør det muligt at vælge en lavere 
baggrundsbelysning, hvilket sparer på 
energien. 

Elektromagnetisk støj
7  Enheder, der er forbundet med produktet 

(satellitmodtager, DVD-afspiller o.l.), 
eller enheder, der udsender signaler 
(router o.l.), i nærheden af produktet, kan 
medføre forstyrrelser i billedet eller lyden.

7  Kabler, der bruges til produktet, skal 
være under 3 m lange.

7  Hvis produktet ikke kan udføre 
sin funktion på grund af elektriske 
udladninger, skal brugeren muligvis 
tænde og slukke produktet.

7  Produktet må kun bruges med isolerede, 
HDMI-certificerede kabler med ferrit 
støjfiltre.
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Indholdet i pakken

Standardtilbehør
1. TV 

2. Stativ

3. Fjernbetjening

4. Batterier til fjernbetjeningen

5.  Skruer og monteringsvejledning til stativ 

6. Kort instruktion

Ekstratilbehør
Brugervenlig fjernbetjening
Batterier til brugervenlig fjernbetjening
Rengøringsklud
VESA-beslag skruer

4

2

5

6

33

1

User
Manual
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Montering på væg eller 
flade
7  Vælg en placering, så der ikke falder 

sollys direkte på skærmen.

Montering på stativ
7  For montering af stativet henviser vi til 

den medfølgende vejledning.
7  Placér dit tv på en hård, jævn overflade.

Klargøring til montering på 
VESA-beslag
Du skal bruge: 
7  en saks,
7  en stjerneskruetrækker. 
Følg vejledningen for VESA-beslaget.
1. Placér tv-apparatet på en glat overflade 

med skærmen nedad.

2. Skærm filmen op på bagsiden ved 
hjælp af saksen.

3. Tilslut de relevante kabler i 
stikforbindelserne på tv-apparatet. 
Se afsnittet ”Tilslutninger” i denne 
vejledning.

4. Bind kablerne op, så de ikke hænger 
ned på gulvet.

5. Skru VESA-beslaget fast på tv-
apparatet og montér i henhold til 
installationsvejledningerne.

AV
/ S

-V
H

S
 

SERVICE

Optic Out LAN USB3 HDMI3 HDMI4
(ARC)

SATELLITE
13/18V max.500mA ANT-IN

5 V max.50mA(MAIN) (SUB)

VESA
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Tilslutninger

AV
/ S

-V
H

S
 

SERVICE

Optic Out LAN USB3 HDMI3 HDMI4
(ARC)

SATELLITE
13/18V max.500mA ANT-IN

5 V max.50mA(MAIN) (SUB)

ANT-IN 
5V max.50mAOptic Out SATELLITE

13/18V max.500mAUSB3 HDMI4
(ARC)

(MAIN) (SUB)

HDMI3LAN

C
I

AV
 / 

S-
VH

S

SERVICE

7  SCART / S-VHS / COMPONENT:
  SCART-stik, stik til lyd-/videoind- og 

udgang
  S-VHS-stik, indgang til lyd/video til 

S-Videokamera med et SCART-S-VHS-
adapterkabel.

  Komponentstik, indgang til lyd/video 
(YUV-signal) ved hjælp af et SCART-
YPbPr-adapterkabel.

7 SERVICE: Kun service.
7  Optic Out: lydudgang (optisk) 
7  LAN: Netværksforbindelse 
7  USB 3: til datamedier eller et tastatur.
7  HDMI3: Indgang til digital lyd- og 

billeddata.
7  HDMI4 (ARC): Indgang til digital lyd-/

videodata med audio return-kabel.
7  SATELLITE:

MAIN: til satellitantenne. Velegnet til 
GSCR-system med et kabel.
SUB: til det andet satellitsignal (DVB-S).

7  ANT IN: til antennekablet (terrestrisk 
antenne- eller kabelforbindelse).

7  U: Stik til hovedtelefoner eller udgang 
via adapter.

7  CI1, CI2: til CA-moduler til modtagelse 
af krypterede stationer.

7  USB 1: tilslut datamedier til 
optagelsesprogrammer som eksempelvis 
en ekstern harddisk.

7  USB 2: tilslut datamedier til 
optagelsesprogrammer som eksempelvis 
en ekstern harddisk.

7  HDMI1 (MHL): Tilslut indgang til  
digital lyd og videodata eller mobile 
enheder med Mobile High-Definition Link 
her.

7  HDMI2: Indgang til digital lyd- og 
billeddata.
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Styreelementer
7  O/I: Strømknap 

Bemærk: 
7 Der må ikke være nogen hindring om-

kring afbryderen, og den skal være let 
tilgængelig.

7   8: Multifunktionsknap 

Multifunktionsknap

Sådan tænder du dit tv 
Tryk på eller skub til multifunktionsknappen. 

Sæt dit tv på standby
1. Tryk på multifunktionsknappen. 

2. Skub indtil funktionen “Skift til standby” 
er valgt.

3. Tryk. 

Justering af lydstyrken eller 
kanalskift
1. Tryk på multifunktionsknappen. 

2. Skub for at vælge den ønskede 
funktion. 

3. Tryk. 

4. Hvis du skubber til kontakten nu, 
udføres den valgte funktion. 

AV
/ S

-V
H

S
 

SERVICE

Optic Out LAN USB3 HDMI3 HDMI4
(ARC)

SATELLITE
13/18V max.500mA ANT-IN

5 V max.50mA(MAIN) (SUB)

P+

+ -

P-
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Sådan isættes batterier i 
fjernbetjeningen
1. Åbn batterirummet.

2. Isæt batterierne som vist i bunden af 
batterirummet  
(2 × Micro/R03/AAA). 

3. Luk batterirummet.

Opsætning af tv
1. Tilslut kablerne. 

2. Sæt stikket i kontakten. 

3. Tænd på kontakten. 

4. Tænd tv-apparatet  på 
fjernbetjeningen. 

5. Følg opsætningen på skærmen. 

Tilføjelse af nye tv-stationer 
på et senere tidspunkt
1. Tryk .

2. Vælg »Indstillinger«.

3. Vælg »Kildeopsætning«.

4. Vælg »Automatisk kanalsøgning«.

5. Vælg antennetypen. 

6. Den næsteprocedure afhænger af den 
valgte antenne. Følg anvisningerne på 
skærmen.

Sortering af tv-stationerne 
på kanallisten
1. Tryk . 

2. Tryk . 

3. Vælg den tv-station du gerne vil flytte 
og fremhæv den med . 

4. Tryk . 

5. Brug navigationstasterne til at flytte 
tv-kanalen til den nye placering og 
bekræft med . 
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Fjernbetjening

Kontrol af markør
Flytter markøren op og ned i 
menuerne.
Flytter markøren til venstre/
højre i menuerne.
Åbner kanallisten; 
aktiverer forskellige 

funktioner.

Tænder og slukker for tv-
apparatet (standby).

Signalkilde

Tænder/slukker lyden (lyd 
fra).

Åbner 3D-menuen.

 Zappe-funktion; 
skifter et menuniveau 
tilbage.

Åbner menuen.

Åbner værktøjsmenuen.

 Skifter mellem tekst-tv og 
tv-tilstand.

Åbner MyApps-menu.

Tænder tv-apparatet fra 
standby; vælger stationer 
trin for trin.

Regulerer lydstyrken.

Viser information.

Afslutter menu og 
applikationer.

Åbner kanallisten.

Åbner den elektroniske 
tv-guide.

Tænder fra standby; 
Vælger kanal – direkte.

Vælger kanallisten 
(»ALLE«, »FAV 1« til  

»FAV 4«).

Optag, afspil, pause eller 
stop (kun digitale tv-

kanaler);  
tekst-tv på halv skærm.

Åbner Screen andel
Åbner menuen Media 
Player.

Funktioner i henhold til 
skærmhjælpen, HbbTV. 

Næste/forrige side/afsnit, 
næste/forrige nummer.

Vælg undertekst

Vælg lydkanal

PIP-funktionen tænd/sluk 
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HbbTV
HbbTV er den interaktive efterfølger til 
tekst-tv, med indhold i et moderne design 
og billeder og videosekvenser i høj 
opløsning. 
For at få mest muligt ud af HbbTV skal dit tv 
været tilsluttet internettet.
Når du skifter til en tv-kanal, der tilbyder 
HbbTV, vises en meddelelse. 

1. Aktivér HbbTV med den farvede tast, 
der vises, når du skifter til tv-kanalen. 

Favoritlister
Du kan organisere tv- og radiokanaler i 
dine favoritlister. 

Sådan lagrer du en station på 
favoritlisten
1. Tryk . 

2. Tryk . 

3. Vælg favoritlisten og bekræft med .

Sådan åbnes favoritlisten
1. Tryk . 

2. Vælg favoritlisten og bekræft med .
 –  Nu er det kun stationer, der er 

lagret i de valgte favoritlister, der er 
tilgængelige.

Zappe-funktion
Denne funktion gør det muligt for dig at 
lagre en kanal, som du gerne vil vende 
tilbage til, når du ofte skifter kanal 
(zapper). 
1. Tryk på  for at gemme den aktuelle 

kanal.

2. Vælg andre kanaler (zap). 

3. Tryk på   for at skifte til den  
kanal, som der  for nyligt blev 
trykket på.

4.  afslutter denne funktion.
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7  For at kunne optage programmer i 
HD korrekt skal man tilsluttet et hurtigt 
datamedie med en USB3.0-tilslutning i 
portene USB1 og USB2.

7  Til en times optagelse skal du bruge 2,6 
til 6,6 GB lagringsplads.

7  Optagede programmer kan kun afspilles 
på det samme tv.

Se tv med tidsskift
Til denne funktion skal du bruge et eksternt 
datamedie. 
1. Tryk på  for at stoppe det aktuelle 

program midlertidigt.

2. Tryk på  for at fortsætte 
programmet.

3. Tryk på  /  for at spole frem/
tilbage.

4. Tryk på  for at vende tilbage til 
det aktuelle program.

Tips
7  Tidsskift kan være op til en time.
7  Muligheden for at se tv med tidsskift kan 

være begrænset af stationen.
7  Som standard er tilbagespoling ikke 

muligt, før det tidspunkt hvor du trykkede 
på . Du kan indstille tv’et, så du 
kan spole op til en time tilbage:

1. Tryk .

2. Vælg »Indstillinger«.

3. Vælg »Tv-indstillinger«.

4. Vælg »Avancerede indstillinger«.

5. Vælg »Permanent Tidsskift« og aktiver 
det med .

6. Tryk .

Optagelse fra digitale tv-
stationer
Optagelse og afspilning af tv-programmer 
kan kun gøres via et eksternt datamedie (en 
harddisk eller et USB-stik).
Hvis du gerne vil benytte optagefunktionen 
med digitale satellitprogrammer 
(DVB-S), og samtidigt se et andet digitalt 
satellitprogram, skal du bruge et ekstra 
satellitkabel, der skal sluttes til stikket 
SATELLITE SUB.

Direkte optagelse
1. Tryk på  for at optage det aktuelle 

program.

2. Tryk på  for at stoppe optagelsen.

Programmering af en optagelse
1. Tryk på  for at vise 

programmeringsvejledningen.

2. Vælg det ønskede program.

3. Tryk på  for at programmere 
optagelsen af udsendelsen.

Sådan redigerer du listen med 
planlagte optagelser
1. Tryk .

2. Vælg »Redigér liste«.

Tips
7  Indstil dit tv til den tilsvarende kanal for 

at begynde optagelsen. Få sekunder før 
kanalen ændres, vises en meddelelse. 
Du kan annullere skiftet og optagelsen 
ved at vælge »Nej« med  or  og 
trykke på .

7  Muligheden for at optage og afspille 
optagelser kan være begrænset af den 
pågældende kanaludbyder.

7  Eksterne harddiske der kræver en 
spænding på ≥ 500 mA kan kun 
tilsluttes stikkene USB1 og USB2.
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SMART inter@ctive TV 4.0+
SMART inter@ctive TV tilbyder apps, der 
gør det muligt for dig på bekvem vis at 
anvende forskellige internettjenester.

Åbning af Programcenter
1. Tryk på  på fjernbetjeningen.

2. Vælg appen og start den med .

Åbning af Alle apps
1. I menuen »Programcenter« vælges 

»Alle apps« øverst til højre.

Webbrowser
Opstart af web-browseren
1. Tryk .

2. I menubjælken vælges muligheden 
»Web-browser«.

Medieafspiller
Medieafspilleren viser billeder og afspiller 
optagede programmer, film og musik. Film, 
musik og billeder kan lagres på en tilsluttet 
USB-enhed eller kan leveres via en DLNA-
medieserver.

Afspilningsmedie
1.  Tryk .

2.  Valgt mediekilde. Vælg »PVR« for at 
afspille tv-optagelser på det eksterne 
datamedie.

3. Sådan afspilles billed- eller musikfiler: 
Øverst til venstre vælges »Alle«, 
»Musik« eller »Billeder«.

4. Navigér til filen eller optagelsen og tryk 
på .

Tips
7  Når der afspilles film og billeder, skal du 

trykke på  på fjernbetjeningen for 
at vise knapperne.

7  Musik kan afspilles med billeder. Under 
afspilning af billederne trykkes  og 
bagefter vælges .

7  Filme kan afspilles med undertekster. 
Filnavnet på undertekstningsfilen skal 
være identisk med filnavnet på filmfilen.  
Begge filer skal være i den samme 
mappe. Undertekster i formatet .SRT, 
.SUB, .ASS, .SSA, .SMI understøttes.

 Sådan aktiveres visning af undertekster:
1. Under afspilning af en film, trykkes på 

.

2. Vælg undertekster med .

3. Aktivér undertekster med .
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GRUNDIG RIO  
55 CLX 8670 AT

Produktdataark
Energieffektivitetsklasse
 A
Diagonal skærm
 ca. 139 cm/55 tommer
Strømforbrug
 Drift 110 W/175 W maks.
 Standby 0,30 W
 Netværks-standby 2,90W
 Slukket 0,01 W
Årligt strømforbrug
 161 kWh
Maksimal opløsning
 3840 × 2160

Yderligere opløsning
Driftsspænding:
 220 … 240 V~, 50 … 60 Hz
Skærm (dm²)
 82 dm²
RoHS-grænser
 Pb (bly)/Hg (kviksølv)
  Pb-koncentration overholder RoHS-grænser/ 

0 mg
Maksimalt luminansniveau
 65%
Lydudgang
 2 × 30 W musikudgang
  2 × 15 W sine kraft + 10 W sine kraft fra 

subwoofer
  Subwoofer-enheden er valgfri og derfor ikke 

tilgængelig på alle produkter.
Standardsatellitter
 20
LNB-strømforsyning
  13/18 V, 14/19 V valgfri, maksimum 500 mA
LNB skifter signal
 0/22 kHz 650 mV +/- 250 mVpp
DiSEqC
 1.0-operation, 1.1-operation, 1.2-operation

Digitale modtagelsesintervaller
2 x Satellitter
 Ku-bånd: 10.700 MHz … 12.750 MHz
 Modulation:  DVBS QPSK, DVBS2 QPSK, 

8 PSK
 IF-bånd: 950 MHz … 2150 MHz
 Signalniveau:  –25 dBm … –65 dBm
2 x kabler
 Samlet bånd: 110 MHz … 862 MHz
 Modulation:   16 QAM, 32 QAM,64 QAM, 

128 QAM og 256 QAM
 Symbolrate: 4,0 Msym/s … 7,2 Msym/s
2 x Terrestrisk (DVB-T)
  VHF/UHF-bånd, båndbredde 7 MHz og 

8 MHz
 FFT størrelse: 2 k, 8 k
 Modulation:  16 QAM, 64 QAM, QPSK
 Guard interval:  1/4, 1/8, 1/16, 1/32
2 x Terrestrisk (DVB-T2)*
  VHF/UHF-bånd, båndbredde 7 MHz og 

8 MHz
 FFT størrelse: 1 k, 2 k, 4 k, 8 k, 16 k, 32 k
 Modulation:  16 QAM, 64 QAM, 

256 QAM, QPSK
 Guard interval:  1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 

1/16, 1/32, 1/128
  *  DVB-T2 er valgfri og er derfor ikke 

tilgængelig på alle produkter.
Analog modtagelse intervaller
 C02 … C80, specielle kanaler S01 … S41
Forudindstillede kanaler
 TV/Radio 6000 (satellit – DVB-S),
   1000 (kabel – DVB-C)  

eller 99 (analog)
   1000 (terrestrisk kabel – 

DVB-T) eller 99 (analog)
  7 AV, 3 USB
Understøttede mediefiler
 Billedfiler:  jpg/jpe, bmp, png 
 Musikfiler:  m4a, wma, aac 
 Videofiler:   mov, xvid, mpg, mpe, vob, 

dat, trp, ts, avi, mp4, mkv 
Vægt
 ca. 21,9 kg
Dimensioner
 B × H × D 123,9 cm × 72,5 cm × 5,6 cm

-Med forbehold for tekniske ændringer og fejl.
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Rengøring af tv
Træk ledningen ud af stikket. Rengør 
apparatet med en fugtig klud og et 
mildt rengøringsmiddel. Anvend ikke 
rengøringsmidler, der indeholder alkohol, 
sprit, ammoniak eller skuremiddel.
Anvend en fugtig, blød klud til at rengøre 
skærmen. Brug ikke vand med sæbe eller 
vaskemidler.

Forkortelser
7  ARC: Audio return channel, sender lyd 

fra tv-apparatet via en HDMI-forbindelse.
7  AV: Audio/video.
7  CAM: Modul til modtagelse af 

krypterede tv-kanaler.
7  CI: Åbning til moduler til modtagelse af 

krypterede tv-kanaler.
7  DLNA: Organisationer der udvikler 

standarder til netværkshjemmeenheder 
og som certificerer enheder og software. 

7  GSCR: Grundig Sat Channel Router. 
Teknologi der gør det muligt at tilslutte 
flere tv’er til en satellitantenne ved hjælp 
af et enkelt kabelsystem.

7  HbbTV: Standard til oplysninger og 
servicer, der tilbydes via tv-signalet og 
internettet, en yderligere service der 
tilbydes af visse sendestationer. 

7  HD: Samlet term for lyd-/videodata i høj 
opløsning, normalt 720 eller 1080 linjer.

7  HDMI: Tilslutning til digitale lyd-/
videodata i høj opløsning.

7  MHL: Tilslutning til overførsel af lyd-/
videodata i høj opløsning fra mobile 
enheder.

7  LAN: Lokalt områdenetværk.
7  VESA: Organisation der har udviklet en 

standard for tilbehør til skærme.
7  WLAN: Trådløst lokalt områdenetværk.

Licens
For DTS patenter se http://patents.dts.com. 
Produceret under licens fra DTS Licensing 
Limited. DTS, symbolet, & DTS og symbolet 
er registrerede varemærker og DTS Studio 
Sound er et varemærke tilhørende DTS, Inc. 
© DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdt.
For DTS patenter se http://patents.dts.com. 
Produceret under licens fra DTS Licensing 
Limited. DTS, symbolet, & DTS og symbolet 
er registrerede varemærker og DTS 
2.0+Digital Out er et varemærke tilhørende 
DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rettigheder 
forbeholdt.
Dolby , Dolby lyd , og det dobbelte 
D-symbol er varemærker tilhørende Dolby 
Laboratories.

Forklaring af symbolerne, som 
kan være til stede på bagsiden 
af tv-apparatet

Klasse II eller dobbelt 
isolering. Tv-apparatet 
kræver ikke jordforbindelse.

Vekselstrøm. Tv-apparatet 
fungerer kun med AC-
spænding i din husstands 
elektricitet.

Jævnstrøm. Tv-apparatet 
fungerer kun med AC/
DC-adapter.

Netværksgrænseflader
Dette produkt kan sluttes til ADSL-netværk.


