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SIKKERHED OG OPSÆTNING------------------------------------------------------Om dit tv
 Med dit tv kan du modtage og se digitale tvprogrammer 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 programmer kan kun
afspilles på det samme tv. Hvis dit tv har været
til reparation, er det muligt, at de optagede
programmer ikke længere er tilgængelige til
afspilning.

Sikkerhed
ADVARSEL

7

Tilsigtet brug
 Tv’et er ikke beregnet til brug i vådrum.
 Brug tv’et med det medfølgende stativ, eller et
passende VESA-beslag.
7 
Tv’et er primært beregnet til at afspille tvprogrammer, 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.
7
7

Risiko for elektriske ulykker
7 
Åbn ikke tv-apparatet. 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.
 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, brand eller
lignende.
7 
Brug kun batterier af samme type (mærke,
størrelse, egenskaber). Undlad at bruge nye
og brugte batterier sammen.
7
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OPSÆTNING OG SIKKERHED------------------------------------------------------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 tvapparatet 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.

6
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Miljømæssige oplysninger
 

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 
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.
7 
Undlad at bortskaffe apparatet
sammen med almindelig husholdningsaffald, når levetiden er
slut. Bring det til en genbrugsplads for elektrisk og elektronisk udstyr.
7

GENERELLE OPLYSNINGER---------------------------------------------------------------Tv-apparatets specielle funktioner
Dit tv-apparat giver dig mulighed for at
modtage og se digitale stationer (via DVB-S
og DVB-C), herunder i High Definition (HD).
Aktuelt, er det kun muligt at modtage disse
digitale tv-stationer i High Definition i nogle
lande i Europa.
7 Selvom dette tv overholder de gældende
DVB-T og DVB-C standarder fra august 2012,
er dets kompatibilitet med fremtidige DVB-S
digitale satellit-udsendelser, DVB-T digitale
terrestriale udsendelser, og DVB-C kabeludsendelser ikke garanteret.
7 Dette tv-apparat kan modtage og vise alle
analoge og ikke-kodede digitale stationer.
Dette tv-apparat har en integreret digital og
analog modtager. Den digitale modtagerenhed konverterer signalerne fra digitale stationer for at kunne vise en fremragende lyd- og
billedkvalitet.
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 V-guiden (kun for digitale stationer) giver dig
meddelelse om alle ændringer i tidsplanen
med kort varsel, og viser en oversigt over alle
stationens tidsplaner for de kommende dage.
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.
7 Du kan optage enhver digital tv-kanal, hvis
udbyderen ikke har pålagt nogen begrænsninger.
Tv-kanaler transformeres af tv-apparatet og
gemmes på et USB eksternt medie.
Du kan hente og afspille de gemte programmer fra arkivet.
7 

Under en optagelse kan du vælge og se en
anden udsendelse fra arkivet.
Detaljerede oplysninger om at gemme og
afspille tv-programmer findes på side 40.
7 SMART

Inter@ctive TV 4.0+ -funktion giver
dig internetapplikationer på tv, når apparatet
er sluttet til internet.
7 Trådløs

USB-tastatur og mus-support i webbrowseren i apparatet gør det nemmere for
brugeren at surfe på internetsiderne.
7 DLNA-funktionen

giver dig mulighed for at
bruge et kabelbaseret eller trådløst (med
trådløs USN-netværksenhed) lokalt netværk
og få adgang til de ting, du har optaget med
gængse DLNA-kompatible enheder, såsom
en pc, mobiltelefon eller NAS (netværksharddisk), der alle fungerer som DMS (Digital
Medial Server).
7 En

DLNA-kompatibel enhed, såsom pc, mobiltelefon, NAS eller en NAS-lignede enhed,
der fungerer som en DMS (Digital Media
Server), er nødvendig for at bruge hjemmenetværk.
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GENERELLE OPLYSNINGER---------------------------------------------------------------Modtagelse af digitale stationer
Du skal have en satellitantenne for at modtage digitale satellitkanaler (DVB-S).
7 For at kunne modtage digitale stationer (DVBT) skal du have en digital tagantenne eller indendørs antenne (passiv eller aktiv indendørs
antenne med egen strømforsyning).
7 
Kabel TV-netværkets antennekabelstik der
udsendes i DVB-C, skal sættes i tv-apparatet
for at kunne modtage DVB-C-udsendelserne.
7 I modsætning til analoge udsendelser, har
ikke alle stationer deres egen transmissionsfrekvens. I stedet for, er adskillige stationer
grupperet i det som kaldes buketter, regionalt
eller nationalt.
7 Du finder de aktuelle transmissionsoplysninger
på tekst-tv fra forskellige tv-stationer, eller se i
en tv-guide eller på internettet.
7 Forskellige digitale tv-kanaler fra private stationer er kodede (DVB-S, DVB-T og DVB-C).
Modtagelse af disse kanaler og optagelsesog afspilningsfunktioner er kun mulige med en
passende CI-modul og et SmartCard. Kontakt
din specialforhandler.
7 

GRUNDIG SCR-system
Dit tv understøtter SCR-system (Single Channel
Router). Med SCR-satellitsystem kan flere brugere modtage individuelt og på samme tid alle
signaler fra satellitten.

8
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Vigtigt at vide om beskyttelse af
miljøet
De nedenfor nævnte emner vil hjælpe dig til at
reducere forbruget af naturlige ressourcer samt
til at spare penge ved at reducere dine elregninger.
7 Hvis tv’et ikke skal bruges flere dage, bør
hovedstrømmen kobles fra af miljø- og sikkerhedsmæssige årsager. Tv-apparatet forbruger
ikke strøm i denne tilstand.
7 Hvis tv-apparatet har en hovedkontakt, er det
nok at slukke for tv'et på denne kontakt. Tv'et
vil reducere strømforbruget til næsten nul watt.
7 Tv’et forbruger mindre strøm i standby. Nogle
apparater har dog funktioner, som fx timer,
der kræver, at tv-apparatet forbliver i standby
for at kunne virke korrekt.
7 Tv’et bruger mindre strøm, når lysstyrken reduceres.

Bemærkninger om stillbilleder
Når du ser det samme billede i lang tid på skærmen, kan et stillbillede blive svagt i baggrunden.
Svage billeder i baggrunden stammer fra LCD/
LED-teknologi og kræver ingen reparation. For
at undgå sådanne tilfælde og/eller minimere
påvirkningen, kan du følge de tips, der angives
nedenfor.
7 Lad ikke det samme tv-kanal stå på skærmen
i meget lang tid. Kanalernes logoer kan forårsage denne situation.
7 Lad ikke billeder, som ikke fylder hele skærmen, forblive konstant på skærmen. Hvis
de ikke transmitteres i fuld skærmformat af
udbyderen, kan du konvertere billeder til fuld
skærm ved at skifte billedformat.
7 Højere lysstyrke og/eller kontrast vil få de
hændelser til at optræde hurtigere. Derfor
anbefaler vi, at du ser dit tv med den laveste
lysstyrke og kontrast.

-PAKKENS-INDHOLD----------------------------------------------------------------------------------1

3

2

5

4

6
User
Manual

Standardtilbehør

Ekstratilbehør

1- TV

Brugervenlig fjernbetjening
Batterier til brugervenlig fjernbetjening
Rengøringsklud

2- Stativ
3- Fjernbetjening
4- Batterier til fjernbetjeningen
5- Skruer og monteringsvejledning til stativ
6- Kort vejledning
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TILSLUTNING/FORBEREDELSE------------------------------------------------------Tilslutning af antennen og netkablet

1b
SERVICE

AV/ S-VHS

3
Optic Out

LAN

USB3

HDMI3

1a

HDMI4
(ARC)

SATELLITE
(MAIN)

13/18V max.500mA

(SUB)

ANT-IN
5 V max.50mA

2

1a For at modtage digitale satellitkanaler
(DVB-S) skal satellitantennekablet tilsluttes
SATELLITE MAIN på tv-apparatet;

2c For at modtage analoge tv-kanaler skal
tagantennekablet tilsluttes ANT IN på tvapparatet;

1b For at modtage digitale satellitkanaler
(DVB-S) til PIP-funktionen og funktionen til
avanceret optagelse af tv-programmer skal
der bruges to kabler med satellitsignaler.
Slut det andet kabel til SATELLITE SUB
antennestikket på tv-apparatet.

Bemærk:
Når du tilslutter en indendørs antenne, er
du måske nødt til at prøve den af i forskellige positioner, indtil du får den bedste
modtagelse.
3 Sæt netledningen i stikkontakten.

og / eller
2a For at modtage terrestriske digitale udsendelser (DVB-T) sættes kablet fra tagantennen
eller indendørs antennen (passiv eller aktiv
indendørs antenne med egen strømforsyning) i antennestikket ANT IN på tv-apparatet;
eller
2b For at modtage digitale kabelkanaler (DVBC) skal tagantennekablet tilsluttes ANT
INpå tv-apparatet;
eller
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7 

Bemærk:
7 Sæt

kun apparatets stik i stikkontakten
efter du har tilsluttet det eksterne udstyr og
antennen.
7 Brug

ikke et adapterstik eller en forlængerledning, der ikke opfylder de
gældende sikkerhedsstandarder. Pil ikke
ved strømledningen.

TILSLUTNING/FORBEREDELSE------------------------------------------------------Montering på væg eller flade
Vælg en placering, så der ikke falder sollys
direkte på skærmen.

7 

Montering på stativ
7 For montering af stativet henviser vi til den
medfølgende vejledning.
7 Placer apparatet på en hård, plan overflade.
Klargøring til montering på VESAbeslag
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 ”Tilslutning/forberedelse” i denne vejledning.

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

VESA

SERVICE

AV/ S-VHS

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

Optic Out

LAN

USB3

HDMI3

HDMI4
(ARC)

SATELLITE
(MAIN)

13/18V max.500mA

(SUB)

ANT-IN
5 V max.50mA
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TILSLUTNING/FORBEREDELSE------------------------------------------------------Isætning af batterierne i fjernbetjeningen

1 Åbn batterirummet ved at fjerne dækslet.
2 Isæt batterierne (2 x 1.5 V mikro for eksempel R03 eller AAA). Husk at sætte batterierne i så polerne vender rigtigt (markering i
batterirummets bund).
3 Luk batterirummet.
Bemærk:
Hvis tv-apparatet ikke længere reagerer korrekt på fjernbetjeningens kommandoer, kan
batterierne være flade. Husk at fjerne de
afladede batterier fra batterirummet.
7 Producenten

hæfter ikke for skader forårsaget af brugte batterier.
7 
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Miljømæssig bemærkning
7
Dette symbol på batteriet eller på emballagen
indikerer, at batteriet, der
følger med dette apparat,
ikke skal behandles som husholdningsaffald. På nogle batterier kan dette symbol ses
sammen med et kemisk symbol. De kemiske
symboler for kviksølv (Hg) eller bly (Pb)
tilføjes, hvis batteriet indeholder mere end
0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.
Batterier, herunder de, der ikke indeholder
tungmetaller, må ikke bortskaffes sammen
med husholdningsaffald. Bortskaf brugte
batterier på en miljømæssig fornuftig måde.
Forhør dig om de lovmæssige regler der
gælder for dit område.

-OVERSIGT-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CI

-Tilslutninger-på-tv-apparatet

SERVICE

AV / S-VHS

AV/ S-VHS

SERVICE

Optic Out

Optic Out

LAN

USB3

LAN

USB3

HDMI3

HDMI3

HDMI4
(ARC)

SATELLITE
(MAIN)

13/18V max.500mA

(SUB)

ANT-IN
5 V max.50mA

HDMI4
(ARC)

SATELLITE
13/18V max.500mA

(MAIN)

ANT-IN

5V max.50mA

(SUB)

DANSK
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OVERSIGT----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCART / S-VHS / KOMPONENT

USB2

 SB-stik til eksternt datameU
die og PVR-funktion;
tilslutning til trådløst tastatur
og mus.

HDMI1 (MHL)

 DMI-stik, audio-/videosigH
nalindgang (HDMI).

HDMI2

 DMI-stik, audio-/videoH
signalinput (HDMI).

		Euro/AV-stik (CVBS-signal,
RGB-signal);
 ideosignalindgang til
V
S-videokamera (med scartS-VHS-omformer).
 ideosignalindgang (YUVV
signal med Scart-YUVomformer).
SERVICE

Kun service.

Optic Out

 tik til lydudgang (optisk)
S
til PCM/Dolby Digitalsignaler.
Til tilslutning til en digital
multi-kanals audio-/videoforstærker eller AV-modtager.

LAN

 etværkskablets tilslutN
ningsstik.

USB 3

 SB-stik til eksternt datameU
die og PVR-funktion;
tilslutning til trådløst tastatur
og mus.

HDMI3

 DMI-stik, audio-/videoH
signalinput (HDMI).

HDMI4 (ARC)

 DMI-stik, audio-/videosigH
nalindgang (HDMI).

SATELLITE MAIN satellitantennestik.
SATELLITE SUB

 ntennestik til det andet
A
antennesatellitsignal (DVBS).

ANT IN

Antennestik.

U

 ovedtelefonstik
H
(3,5 mm jack);
Ekstern lydudgang (med
hovedtelefon-RCA-omformer).

CI1		

Common interface-port.

CI2		

Common interface-port.

USB1

 SB-stik til eksternt datameU
die og PVR-funktion;
tilslutning til trådløst tastatur
og mus.
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OVERSIGT-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontrolknapper-på-tv-apparatet
O/I- S
- trømknap, tænder for tv-apparatet og
sætter det tilbage på standby.
Bemærk:Der må ikke være nogen hindring omkring afbryderen, og den skal være let
tilgængelig.

7

Multifunktionsknap

AV/ S-VHS

SERVICE

Optic Out

LAN

USB3

HDMI3

HDMI4
(ARC)

SATELLITE
(MAIN)

13/18V max.500mA

(SUB)

ANT-IN
5 V max.50mA

P+

+

P-

Sådan-tænder-du-dit-tv1-

8-Tænder og slukker for tv’et fra og til
standby.

Justering-af-lydstyrken
1- o-–-lydstyrke lavere.
2-

o-+-lydstyrke

højere.

Kanalskift
1- P–-Programvalg nedad.
2- P+-Programvalg opad.
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OVERSIGT----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fjernbetjening – hovedfunktioner

Tænder fra standby;
Vælger kanal – direkte.
Vælger kanallisten
(»ALL«, »FAV 1« til
»FAV 4«).
Åbner den elektroniske tvguide.
Viser information.
Åbner menuen.

Tænder og slukker for tvapparatet (standby).
 kifter mellem tekst-tv og tvS
tilstand.
Funktioner i henhold til skærmhjælpen, HbbTV.
Afslutter menu og applikationer.
 appe-funktion;
Z
skifter et menuniveau tilbage.

Åbner kanallisten.
Åbner værktøjsmenuen.

Åbner applikationsportalmenuen.
Signalkilde

Regulerer lydstyrken.
Tænder/slukker lyden (lyd
fra).
Optag, afspil, pause eller
stop (kun digitale tv-kanaler);
tekst-tv på halv skærm.

Åbner Screen aktie.

Kontrol af markør
Flytter markøren op og ned i
menuerne.
Flytter markøren til venstre/
højre i menuerne.
Åbner kanallisten;
aktiverer forskellige funktioner.
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Tænder tv-apparatet fra
standby; vælger stationer trin
for trin.
PIP-funktionen tænd/sluk.
Næste/forrige side/afsnit,
næste/forrige nummer.

Vælg undertekst
Åbner menuen Media Player.
Vælg lydkanal

OVERSIGT----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fjernbetjening – alle funktioner
 (rød)
 (grøn)
 (gul)
 (blå)

Vælger en side i tekst-tv/HBB TV;
vælger/aktiverer forskellige
funktioner i menuer.

5

F orstørrer tegnstørrelse i tekst-tvtilstand;
vælger forrige nummer / forrige
billede i Media Player.

6

 pdaterer en side på tekst-tv;
O
vælger næste nummer/næste billede i Media Player.

3

 idestop på tekst-tv;
S
starter baglæns billedsøgning i
Media Player.

4

 iser svar frem på tekst-tv;
V
starter billedsøgning fremad i Media Player.
 tarter optagelse (i digital tv-drift,
S
optagelse kun via eksternt datamedie).

8

 tarter afspilning i det eksterne
S
datamedie;
Starter afspilning i DLNA-menuen.

!

T idsskift under live-signal (i digital
tv-drift, kun via eksternt datamedie);
pauserer filen, der eksekveres på
det eksterne datamedie;
pauserer filen, der eksekveres på
DLNA-menuen.

7

 ælger funktionen til opdeling af
V
skærmbilledet på tekst-tv;
afslutter afspilninger i filbrowseren;
afslutter optagelse eller afspilning i
PVR-tilstand;
afslutter filen eksekveret på DLNAmenuen.
 ælger et andet audio-sprog (ved
V
digitalt tv).

 ælger forskellige undertekster
V
(ved digitalt tv).
Bemærk:
7 
Dit tv understøtter fjernkontrolfunktion for
Apple iPhones, Windows-mobiltelefon, og
Android-telefoner.
Afhængig af funktioner på dit tv, kan du
styre tv'et gennem din telefon efter at have
downloadet den gratis applikation »GRUNDIG TV
fra Apple App. Store eller Google Play
(Android Market).
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FØRSTE OPSÆTNING-------------------------------------------------------------------------------Tv-apparatet er udstyret med en “installationsassistent”, som guider dig gennem grundlæggende indstillinger.
Dialog-skærmen giver mulighed til at præsentere
angiveligt komplicerede indstillinger og dataposter på en enkelt og klar måde.
Sider og dialogpunkter vies på skærmen, og
udpeger de efterfølgende og sandsynlige
betjeningstrin.
For at understøtte det, vil du også kunne se de
påkrævede knapsymboler på fjernbetjeningen.
Grundlæggende indstillinger i detaljer:
– sprogvalg
– landevalg;
– valg af brugertilstand;
– valg af placering;
– valg af tilbehør;
– netværksindstillinger (hvis ønsket);
– Stationindstillinger (DVB-S, DVB-T, DVB-C og
analoge kanaler).
Detaljerede indstillinger kan findes på siderne
20 og 23.

Indstillinger for tilslutning til
hjemmenetværk
Afhængigt af forbindelsen til hjemmenetværket,
kan du slutte dit tv til hjemmenetværket:
– via en LAN-forbindelse, eller
– uden kabel via WLAN
Der er to muligheder med LAN-forbindelsen:

Automatisk forbindelse
alle data vedrørende forbindelsesindstillinger
(»IP-Adresse«, »Netmaske«, »Gateway« og
»DNS«) skaffes fra modem automatisk.
Manuel forbindelse
alle forbindelsesindstillinger (»IP Adresse«,
»Netmaske«, »Gateway« og »DNS«) skal
konfigureres manuelt.
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Der er forskelige muligheder ved brug af
WLAN:

Automatisk forbindelse
alle data vedrørende forbindelsesindstillinger
(»IP-Adresse«, »Netmaske«, »Gateway« og
»DNS«) skaffes fra modem automatisk.
Afhængig af ruteren kan du bruge følgende
muligheder:
– “ WPS-PBC” (Trykknappen Configuration);
– Tilslutning med et WPS PIN;
– Tilslutning ved at indtaste adgangskoden til
netværket.
Manuel forbindelse
alle forbindelsesindstillinger (»IP Adresse«,
»Netmaske«, »Gateway« og »DNS«) skal
konfigureres manuelt.

Indstilling af kanaler
Afhængig af typen af den tilsluttede antenne,
kan du vælge, hvilke kanaler du ønsker apparatet at søge efter.
DVB-S – Indstiller digitale kanaler fra
satellitmodtageren, fra side 22.
Der er to muligheder for søgning:
– grundlæggende installation, der forudindstiller et standardvalg, dvs. fra satellit Astra
19.2° East. Der skal kun startes søgningen;
– professionel installation, der tillader at
foretage alle nødvendige indstillinger og
parametre for dit modtagersystem.
DVB-T – For indstilling af digitale kabelkanaler
se side 22.
DVB-C – For indstilling af digitale terrestriske
kanaler, se side 23.
Søgning efter analoge tv-kanaler,
se "Indstilling af yderligere kanaler" på side 103 .
Bemærk:
7 Se

afsnittet “Indstillnig af yderligere kanaler", der stater på side 93 for yderligere
oplysninger om digitale tv-kanalindstillinger.

FØRSTE OPSÆTNING-------------------------------------------------------------------------------Første opsætning – oversigt
Vælg sprog (side 20, trin 3)
Vælg land (side 20, trin 5)
Vælg tilstand (side 20, trin 6)
Vælg placering og tilbehør (side 20, trin 7 - 10)

Opsætning af netværk (side 21, trin 12)
Wired
(side 21, trin 12)

Trådløs
(side 21, trin 17)

Trådløs WPS
(kapitel side 88)

Auto
(side 21,
trin 12)

Auto
(side 21,
trin 17)

Knap
(kapitel
side 88)

Manual
(kapitel
side 86)

Manual
(kapitel
side 90)

PIN
(kapitel
side 88)

Indstilling af tv-kanaler (side 22, trin 26)
DVB-T
(side 23, trin 35)

DVB-C
(side 22, trin 30)

DVB-S
(side 22, trin 26)

Auto
(side 22,
trin 35)

Auto
(side 22,
trin 30)

Auto
(side 22,
trin 26)

Manual
(kapitel
side 102)

Manual
(kapitel side
101)

Manuelt
(kapitel
side 94)

Kanalredigering (side 24)
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FØRSTE OPSÆTNING-------------------------------------------------------------------------------Planlæg første opsætning
1 Sæt tv'et på standby med knappen »O/I«.
2 Tænd tv'et fra standby med »8«, »1…0«,
»P+« eller »P–«.
– Menuen Menusprog vises, når apparatet
tændes første gang.
Ultralogic 4K

Vælg venligst det ønskede menusprog

Menusprog
Česky

Dansk

Deutsch

English

Espanol

Eλληvıκά

Français

Hrvatski

Italiano

Magyar

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Pyccкий

Româneşte

Slovenščina

Eesti

Suomi

Svenska

Бългaрски

Slovenčina

Lietuviu

Türkçe

Navigation mellem punkter

Vælg

Hjælp:
7 Hvis

menuen »Menusprog« ikke vises på
skærmen, skal du udføre indstillingen ved
at følge vejledningerne ved at skifte til tvapparatets fabriksindstillinger på side 73.
3 Vælg menusprog med »<«, »>«, »V« eller
»Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
– »Velkommen« menuen kommer frem.
4 Der udføres trin-for-trin installationen for at
gøre brugen af tv-apparatet mulig. Tryk på
»OK« for at starte installationen.
5 Vælg landet, tv-apparatet arbejder i, med
»<«, »>«, »V« eller »Λ« og tryk på »OK«
for at bekræfte.
– Menuen »Brugertilstand« vises på skærmen, og  »Hjemmeindst.« er valgt.
6 Bekræft muligheden »Hjemmeindst.« med
»OK«;
eller
Vælg muligheden »Forbedret« med »V«
eller »Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
– »Hjemmeindst.« indeholder prækonfigurerede tv-indstillinger, der giver energibesparelser i overensstemmelse med EUP.
– »Forbedret« – hvis du vil bruge tv-apparatet for demo, øges billed- og lydindstillinger i denne tilstand. Denne tilstand
forbruger mere energi.
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7 Foretag det obligatoriske valg »Stativ« eller
»Vægmonteret« med »V« eller »Λ«.
Bemærk:
7 
Oplysningerne om hvordan tv-apparatet
skal indstilles er vigtige for de automatiske
lydindstillinger.
8 Bekræft indstillingerne med »OK«.
– Menuen »Opsummering« vises.
9 Vælg det næste betjeningstrin med »«
(blå).
– Menuen »Tilbehør« vises.
10 Hvis der anvendes tilbehør til tv-apparatet
og det allerede er blevet tilsluttet, skal de
nødvensige indstillinger foretages i denne
menu.
Vælg tilbehør med »V« eller »Λ« og vælg
indstillinger med »<« eller »>«.
11 Vælg det næste betjeningstrin med »«
(blå).
Bemærk:
7 
Hvis du vil slutte dit tv til hjemmenetværket,
– fortsæt fra punkt 12 for en automatisk
LAN-forbindelse eller
– fortsæt fra punkt 17 for en automatisk
WLAN-tilslutning.
Bemærk:
7 
Hvis tilslutning til et hjemmenetværk ikke er
nødvendig, spring indstillingen ved hjælp af
»« (blå). Fortsæt indstillinger fra punkt.
26, 30 eller 35.

FØRSTE OPSÆTNING-------------------------------------------------------------------------------Tilslutning til et hjemmenetværk med et
LAN-kabel
12 Bekræft »Skift tilslutningstype« med »OK«.
13 Vælg muligheden »Kabelbaseret« med »V«
eller »Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
Bemærk:
7 
Indstillinger for en manuel LAN-forbindelse
findes på side 86.
14 Tryk på »« (rød) for at vælge »Tilslut« for at
etablere modemopkobling.
– »Forbinder ... Vent venligst« vises på skærmen, og når forbindelsen er etableret,
vises »Tilslutning til gateway: Succes«
meddelelsen vises på skærmen.
15 Tryk på »« (grøn) for at kontrollere indstillingerne og om forbindelse til det lokale
netværk og internetopkobling er blevet
etableret.
– »Tester ... Vent venligst« vises på skærmen,
og når forbindelsen er etableret, vises
»Tilslutning til gateway: Succes«, »Internetforbindelse: Succes« meddelelsen vises
på skærmen.
16 For at skifte til menuen »Kilde« skal man
trykke på »« (blå).
Bemærk:
 Fortsæt søgning efter tv-kanaler med:
– punkt 26 til DVB-S-modtagelse;
– punkt 30 til DVB-C-modtagelse;
– punkt 35 til DVB-T-modtagelse.

7

Automatisk tilslutning ved at indtaste
adgangskoden til netværket
17 Bekræft »Skift tilslutningstype« med »OK«.
18 Vælg muligheden »Trådløs« med »V« eller
»Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
19 Bekræft meddelelsen »Vil du gerne aktivere
WiFi?« vælg »Ja« med »<« or »>« og tryk
på »OK« for at bekræfte.

20 Vælg linjen »Vælg et adgangspunkt« med
»V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
– »Vælg et adgangspunkt« -menuen vises
på skærmen, og de tilgængelige trådløse
netværk scannes og vises i menuen.
21 Vælg det netværk, som du gerne vil have
forbindelse til med »V« eller »Λ« og tryk
på »OK« for at bekræfte.
– Der vises en skærm med adgangskode til
trådløs forbindelse.
22 Vælg det ønskede tegn med »V«, »Λ«,
»<« eller »>« og gå til det næste tegn med
»OK«.
– Med »Shift« ➡ »OK«, kan du skifte mellem store og små bogstaver /tal / særlige
tegn.
– Vælg »Del« for at slette et indtastet bogstav, og tryk på »OK« for at bekræfte.
23 Bekræft adgangskoden med »« (grøn).
– »Forbinder ... Vent venligst« vises på skærmen, og når forbindelsen er etableret,
vises »Tilslutning til gateway: Succes«
meddelelsen vises på skærmen.
24 Tryk på »« (grøn) for at kontrollere indstillingerne og om forbindelse til det lokale
netværk og internetopkobling er blevet
etableret.
– »Tester ... Vent venligst« vises på skærmen,
og når forbindelsen er etableret, vises
»Tilslutning til gateway: Succes«, »Internetforbindelse: Succes« meddelelsen vises
på skærmen.
25 For at skifte til menuen »Kildeindst.« skal
man trykke på »« (blå).
Bemærk:
 Fortsæt søgning efter tv-kanaler med:
– punkt 26 til DVB-S-modtagelse;
– punkt 30 til DVB-C-modtagelse;
– punkt 35 til DVB-T-modtagelse.

7
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FØRSTE OPSÆTNING-------------------------------------------------------------------------------Søgning efter tv-kanaler med satellitsignal (DVB-S)
26 Vælg muligheden »Satellit (DVB-S/S2)«
med »V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
– Satellitten Astra 19.2° East er forudindstillet.
27 Bekræft på knappen »Fortsæt« med »«
(blå).
Bemærk:
7 
Hvis et andet digitalt satellitsignal er tilsluttet
SATELLITE SUB indgang derefter »Satellite Input« option skal vælges som »Dual«.
7
Vælg kanaltypen.
Tryk på »V« eller »Λ« for at vælge, om du
vil kun søge efter digitale kanaler (Digital)
eller kun radiokanaler (Radio), eller begge
(Digital + Radio), og tryk på»OK« for at
vælge, og marker eller fjern markeringen fra
»Digital« og/eller »Radio« punkter.
7 
Vælg scanningstilstand.
For at vælge, om du kun vil søge efter gratis
digitale tv-kanaler (Fri), kun kodede digitale
tv-kanaler (Scrambled) eller begge (Fri +
Scrambled), tryk på »V« eller »Λ« og tryk
på »OK« for at vælge og markere eller fjern
markering fra »Fri« og/eller »Scrambled«
punkter.
28 Tryk på »« (rød) for at starte søgning.
– Menuen »Digital søgning« vises på
skærmen, og søgningen efter tv-kanaler
begynder.
– Scanningen afsluttes så snart »Søgningen
er fuldført!« bliver vist på skærmen.
29 Vælg »Kanalredigering« med »OK«.

Søgning efter digitale kabel-tv kanaler
(DVB-C)
Bemærk:
7 
Det er ikke nødvendigt med yderligere
indstillinger af den “anden tuner”.
30 Vælg muligheden »Kabel (DVB-C)« med
»V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
31 Vælg linjen »Scantype« med »V« eller
»Λ«.
Vælg indstillingen »Hurtig« eller »Fuld« med
»<« eller »>«.
– En »Hurtig« scanningsfunktion indstiller
kanalerne i overensstemmelse med kabeloperatørens informationer i transmissionssignalet.
– »Fuld« scanningsfunktion scanner hele valgte frekvensområde. Søgningen kan tage
lang tid med denne option. Vi anbefaler
denne søgningstype. Nogle udbydere af
kabel-tv understøtter ikke »Hurtig« scanning.
Bemærk:
Du kan gøre søgningen hurtigere. Til dette
har du brug for informationer om frekvens
og netværk-ID. Du kan få disse oplysninger
fra din kabeludbyder eller finde det i fora
på internettet.
32 Bekræft på knappen »Fortsæt« med »«
(blå).
7 

Bemærk:
 Foretag valg af kanaltype. Tryk på »V«
eller »Λ« for at vælge, om du vil kun søge
efter digitale kanaler (Digital) eller kun
analoge kanaler (Analog), eller begge
(Digital + Analog), og tryk på »OK« for at
vælge, og marker eller fjern markeringen
fra »Digital« og/eller »Analog« punkter.
33 Tryk på »« (rød) for at starte søgning.
– Menuen »Digital eller analog søgning«
vises på skærmen, og søgningen efter
tv-kanaler begynder.
– Scanningen afsluttes så snart »Søgningen
er fuldført!« bliver vist på skærmen.
7

34 Vælg »Kanalredigering« med »OK«.
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FØRSTE OPSÆTNING-------------------------------------------------------------------------------Indstilling af terrestriske digitale tvkanaler (DVB-T)
Bemærk:
7 
Det er ikke nødvendigt med yderligere
indstillinger af den “anden tuner”.
35 Vælg muligheden »Air (DVB-T/T2)« med
»V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
Vigtigt:
Antennens strømforsyning (5V ) må kun
tændes hvis antennen reelt er en aktiv
indendørs antenne med en signalforstærker
og den ikke allerede forsynes med strøm via
et netstik (eller lignende forsyning). Ellers
kan du forårsage en kortslutning og
uoprettelig skade på din antenne.
36 Vælg linjen »Aktiv antenne« med »V« eller
»Λ«.
Tænd for strømmen til antennen med »<«
eller »>« (»Til«).
7 

37 Vælg linjen »Næste side« med »V« eller
»Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
Bemærk:
 Foretag valg af kanaltype. Tryk på »V«
eller »Λ« for at vælge, om du vil kun søge
efter digitale kanaler (Digital) eller kun
analoge kanaler (Analog), eller begge
(Digital + Analog), og tryk på »OK« for at
vælge, og marker eller fjern markeringen
fra »Digital« og/eller »Analog« punkter.
38 Tryk på »« (rød) for at starte søgning.
– Menuen »Digital eller analog søgning«
vises på skærmen, og søgningen efter
tv-kanaler begynder.
– Scanningen afsluttes så snart »Søgningen
er fuldført!« bliver vist på skærmen.
7

39 Vælg »Kanalredigering« med »OK«.
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FØRSTE-OPSÆTNING--------------------------------------------------------------------------------Ændring-af-kanalredigering-fordigitale-kanaler

- bne-programtabellen
Å
1- Åbn menuen med »MENU«.

Kanaler, der findes ved afslutningen af søgningen, gemmes i »Kanalredigering«.
Du kan slette kanalerne, du ikke længere bruger,
fra programtabellem, du kan sortere kanalerne
i programtabellen og låse enkelte kanaler
(børnesikring).
Du kan også føje kanaler til favoritlisten; yderligere kan du ændre rækkefølgen af kanaler i
favoritlisten.
I »Kanalredigering«, tryk på »P+« for at skifte til
næste side med kanallisten, tryk på »P-« for at
skifte tilbage til forrige side.
For at udføre søgning efter kanalnavne i
menuen Kanalredigering, tryk på »« (rød).
For at bruge filtre og værktøjer i menuen Kanalredigering, tryk på »« (gul).

2- Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3- Vælg »Kilde« med »>« eller »<« og tryk på
»V« for at bekræfte.
4- Vælg linjen »Kanalredigering« med »V« og
tryk på »OK« for at bekræfte.
– Menuen »Kanalredigering« vises på skærmen.
Vigtigt:
Programtabel og favoritlisten gemmes
separat efter forskellige inputkilder (satellit,
kabel, luft).
7 Når du vælger programtabel, vises programtabellen for den aktuelle inputkilde.
Bemærk:
7 An Cl-modul og smart card er nødvendig
for at kunne se kanaler, hvis der vises et »
« tegn ved siden af kanalnavnet i programtabellen.
7 Da de optagede datakanaler ikke vises
i kanallisten, kan antallet af kanaler vist i
kanallisten være mindre end 6.000
7

Tirsdag
xx xxx xxxx

1 Das Erste
Kanalredigering
1 Das Erste
DTV

6 24
DTV

11 HD1
DTV

16 TV Sport
DTV

Søg kanaler
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Satellit

2 ZDF

3 SAT1

DTV

DTV

7 HD Sports

8 HD Test

DTV

DTV

8 SAT

DTV

12 Life

13 Film

DTV

DTV

12 Promo

DTV

17 SAT8

18 SKY

DTV

Antennetype

4 N24

DTV

19 TV6

DTV

Værktøjer

Indstil kanal

DTV

Vælg

All

5 SAT3
DTV

10 RTL
DTV

15 Sport1
DTV

20 TV5
DTV

FØRSTE OPSÆTNING-------------------------------------------------------------------------------Søge efter kanaler ved navn i Kanalredigering
Mens du arrangerer kanalerne i Kanalredigering, kan du søge og vælge kanalnavn efter de
første tre tegn.
1 I menuen »Kanalredigering«, vælg søgningstilstand ved at trykke på »« (rød).
2 Vælg det første tegn i navnet på den kanal,
du søger efter, med »V«, »Λ«, »<« eller
»>« og tryk på »OK« for at bekræfte.
Gentag indtastningen for yderligere tegn.
– De kanaler, der findes, bliver vist på listen
på højre side af skærmen.
3 Med »>« skifter du til resultatafsnit, og vælger den kanal, du vil søge efter, med »V«
eller »Λ«, og fremhæv med »OK«.
Bemærk:
7 For

at skifte pladsen, slette eller tilføje
kanaler til favoritlisten, skal du læse videre i
det relevante afsnit.
4 For at komme tilbage til forrige menu, tryk
på »BACK <«.
5 For at lukke menuen »Kanalredigering« tryk
på »EXIT«.

Sletning af kanaler i kanalredigeringen
1 I menuen »Kanalredigering«, vælg den/de
kanal(er), der skal slettes, med »V«, »Λ«,
»<« eller »>«, og fremhæv kanalen ved at
trykke på »OK«.
– Kanalen er markeret med »✔«.

Flytte kanaler i kanalarrangøren til
andre kanalplaceringer
1 I menuen »Kanalredigering«, vælg den/de
kanal(er), der skal flyttes, med »V«, »Λ«,
»<« eller »>«, og fremhæv kanalen ved at
trykke på »OK«.
– Kanalen er markeret med »✔«.
2 Tryk på »« (grøn).
Bemærk:
Ved ændringen af kanalrækkefølgen, vil
kanalnumre sendt fra udbyderen blive
ændret.
7 Hvis du vælger flere kanaler, der skal
flyttes, vil de blive flyttet enkeltvis efter den
rækkefølge, du valgte kanaler.
3 Vælg det nye sted til kanalen med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
7 

4 For at lukke menuen »Kanalredigering« tryk
på »EXIT«.

Visning af kanaler i kanalredigeringen
Hvis du har flere antennetyper, kan du vise
kanaler i Kanalredigering efter antennetypen.
1 For at vise kanaler i menuen »Kanalredigering« efter antennetype, tryk på »« (gul).
2 Vælg linjen »Antenatyp« med »V « eller
»Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.

2 Tryk på »« (gul).
–Menuen »Værktøjer« vises på skærmen.

3 Vælg »Luft«, »Kabel« or »Satellit« med »V«
eller »Λ« og tryk på »OK«.
– Tv-apparatet vil skifte til det antennesystem, du har valgt, og kanaler vises på
skærmen.

3 Vælg linjen »Slet« med »V « eller »Λ« og
tryk på »OK« for at bekræfte.

4 For at lukke menuen »Kanalredigering« tryk
på »EXIT«.

4 For at bekræfte sletningen, vælges »OK«
med »<« eller »>«;
eller
for at annullere sletningen vælges »Nej«
med »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
5 For at lukke menuen »Kanalredigering« tryk
på »EXIT«.
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FØRSTE OPSÆTNING-------------------------------------------------------------------------------Sekvensering af kanaler i Kanalredigering
Du kan sekvensere kanalerne i Kanalredigering
i henhold til forskellige kriterier, såsom tv, radio
eller kodet/ukodet.
1 For at sekvensere kanaler efter forskellige
kriterier i menuen Kanalredigering, tryk på
»« (gul).
2 Vælg det ønskede sekvenseringskriterium
med »V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
– Kanaler vises i menuen »Kanalredigering«
efter de kriterier, du har valgt.
3 For at lukke menuen »Kanalredigering« tryk
på »EXIT«.

Oprettelse af en liste med foretrukne
Du kan vælge dine foretrukne kanaler og
gemme dem i op til fire lister (FAV1 til FAV4).
Bemærk:
7 Favoritlisten

skal skabes separat for hver
inputkilde (satellit, kabel og luft).
7 Når

du har oprettet favoritlisten, skal du
trykke på »FAV« for at vælge favoritlisten.
1 I menuen »Kanalredigering«, vælg den/
de kanal(er), der skal tilføjes favoritlisten,
med »V«, »Λ«, »<« or »>«, og fremhæv
kanalen ved at trykke på »OK«.
– Kanalen er markeret med »✔«.
2 Tryk på »« (gul).
–Menuen »Værktøjer« vises på skærmen.
3 Vælg linjen »Tilføj fav.« med »V« eller »Λ«
og tryk på »OK« for at bekræfte.
–»Tilføj Fav.« menuen vises på skærmen.
4 Vælg den favoritliste, du gerne vil tilføje de
valgte kanaler, med »V « eller »Λ« og
gem dit valg med »OK«.
– Kanalerne er markeret i Kanalredigering
med »❶«, »❷«, »❸« eller »❹«.
– Du kan tilføje den samme kanal til mere
end en liste med foretrukne.
– Hver favoritliste kan indeholde op til 255
kanaler.
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Bemærk:
7 Du

kan slette kanaler fra listen med foretrukne.
Tryk på »« (gul), vælg favoritlisten med
kanalen med »V« eller »Λ« og tryk på
»OK« for at bekræfte.
Vælg de kanaler, du vil slette med »V«,
»Λ«, »<« eller »>«, og fremhæv kanalen
ved at trykke på »OK«.
Tryk på »« (gul), og vælg linjen »Fjern
fra Fav.« med  »V«, »Λ« og bekræft med
»OK«.
7 Når en kanal gemt i favoritlisten er slettet,
opdateres kanalrækkefølgen på listen over
favoritkanaler.
5 For at lukke menuen »Kanalredigering« tryk
på »EXIT«.

Sortering af kanaler i favoritlisten
Du kan ændre sortering af kanaler i favoritlisten.
1 For at vælge favoritliste i menuen »Kanalredigering«, tryk på »« (gul).
2 Vælg den favoritliste, som du gerne vil
sortere med »V« eller »Λ« og tryk på
»OK« for at bekræfte.
3 Vælg kanalen, du vil flytte med »V«, »Λ«,
»<« eller »>«, og fremhæv kanalen ved at
trykke på »OK«.
– Kanalen er markeret med »✔«.
4 Tryk på »« (grøn).
Bemærk:
Hvis du vælger flere kanaler, der skal
flyttes, vil de blive flyttet enkeltvis efter den
rækkefølge, du valgte kanaler.
5 Vælg det nye sted til kanalen med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
7 

6 For at lukke menuen »Kanalredigering« tryk
på »EXIT«.

FØRSTE OPSÆTNING-------------------------------------------------------------------------------Indtast egne navne på favoritlister
(maks. 6 tegn)
Du kan omdøbe alle favoritlister.
1 For at genkalde favoritliste-menuen, når
ingen menu er åbnet på skærmen, tryk på
»FAV«.
2 Vælg den favoritliste, som du gerne vil
omdøbe med »V« eller »Λ« og tryk på
»« (blå).
– Skærmtastatur vises på skærmen.
3 For at slette det aktuelle navn trin efter trin,
tryk på »« (rød).
4 Vælg det ønskede tegn/tal med »V«, »Λ«,
»<« eller »>« og gå til det næste tegn med
»OK«.
Gentag fremgangsmåden for alle bogstaver/tal.
Bemærk:
7 Ved

hjælp af »Shift« ➡ »OK« kan du
skifte mellem store og små bogstaver /tal /
særlige tegn.
5 Du gemmer det nye navn med »« (grøn).
6 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.

Omdøbe AV-kanaler
Du kan omdøbe AV-kanaler efter den enhed, du
har tilsluttet. Du kan eksempelvis navngive kilden
som en pc, hvis du har en pc tilsluttet HDMI1kilden på tv-apparatet med HDMI-kabel.
1 Åbn menuen »Signalkilde« med »

«.

2 Vælg den AV-kilde, du vil omdøbe, med »<«
or »>« og tryk på »« (blå).
– Omdøb-menuen vises på skærmen.
3 Tryk på »OK« og slet det "gamle navn" trin
for trin med »« (rød).
4 Vælg det ønskede tegn/tal med »V«, »Λ«,
»<« eller »>« og gå til det næste tegn med
»OK«.
Gentag fremgangsmåden for alle bogstaver/tal.
Bemærk:
7 Med »Shift« ➡ »OK« kan du skifte mellem
store og små bogstaver /tal / særlige tegn.
5 Du gemmer det nye navn med »« (grøn).
6 Vælg det passende ikon for enhedstypen
med »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte
7 Tryk på »« (blå) for at gemme indstillingen.
– Kildenavn og ikon vil ændres.
8 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.
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BILLED- /LYDINDSTILLINGER----------------------------------------------------------Billedindstillinger
1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3 Vælg menupunktet »Billede« med »<« eller
»>« og tryk på »V« for at bekræfte.
– »Billedindstillinger«-menuen er aktiv.
Indstillinger > Billede

Tirsdag
xx xxx xxxx

Billede

Lyd

Kilde

TV

Netværk

Timer

Picture Format

Forældre

16:9

Picture Mode

Naturlig

Baggrundslys

Ec0

Avanceret
Gendan standard visningsindstillinger

Skift område

Vælg

BACK

Tilbage

EXIT

Afslut

4 Vælg linjen »Billedtilstand« eller »Bagbelysning« med »V« eller »Λ« og tryk på »OK«
for at bekræfte.
Vælg mulighed med »<« eller »>«.
Tryk på »BACK <« for at vende tilbage til
menuen »Billede«.
Bemærk:
Andre indstillinger er tilgængelige under
»Avanceret«.
5 Vælg linjen »Avanceret« med »V« eller
»Λ«, og tryk på »OK» for at bekræfte.
7 

6 Vælg ønskede linje/funktion med »V « eller
»Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
Vælg værdien/muligheden med »<« eller
»>«, og tryk på »OK« for at bekræfte.
Tryk på »BACK <« for at vende tilbage til
menuen »Billede«.
7 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.
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Avancerede billedindstillinger
De "avancerede billedindstillinger" er i princippet digitale billedforbedringer, som dog skal kun
bruges, når det er nødvendigt, hvis billedkvalitet
og transmission er fremragende. De kan meget
vel forbedre visningen med dårlig materiale,
men kan påvirke visningen negativt, hvis transmission og billedkvalitet er fremragende.
7 »Baggrundsbelysning« – Manuel indstilling
for bagbelysning (kun aktiv, hvis dynamisk
bagbelysning er deaktiveret). Denne indstilling også påvirker direkte strømforbrug.
»Dynamisk baglys« - Her justerer enheden
optimalt baggrundsbelysning i forhold
til billedindhold ved at regulere baglyset
afhængig af den gennemsnitlige lysstyrke
af billedet. Hvis et billede har overvejende
mørke områder, så det viste sortniveauet
forbedres ved nedjustering af baglys (i dette
tilfælde visning af de mørke områder er
forbedret), og med overvejende lyst billede
er baglyset maksimeret for at vise disse
områder mere klart.
7 »Vibrant Colour« – Øger farvekontrasten
og kontrastjustering. Denne indstilling er for
det meste for stærk til brug med almindelige billeder og bør kun anvendes, hvor
det er nødvendigt (lav eller fra), ellers kan
nuancer i billedet blive undertrykket.
7 »Gamma« - Denne indstilling fastsætter, hvilken lysstyrke-værdi skal vises for
hvilken digital transmission-værdi. De fleste
optagelser overføres med en gamma-værdi
på 2,2 (alle Windows-pc'er og nyere pc'er
med en MAC operativsystem arbejder med
dette, ældre Mac-systemer og transmissioner uden farveprofil virker oftest med en
gamma-værdi på 1,8).
7 »Dynamisk kontrast« - Funktionen tilpasser
kontrasten dynamisk og optimalt det
aktuelle billede ved at analysere billeder
og ændre det efterfølgende afhængig af
en skift i kontrast. Dette øger kontrasten,
men kan også reducere de synlige lysstyrkeniveauer i billedet.

BILLED- /LYDINDSTILLINGER----------------------------------------------------------»Perfect Clear« - Forbedrer det generelle
billede ved hjælp af en blid blå nuance
(der giver større skarphed) og forbedrer
niveau for sort farve ved at sætte den til
helt sort fra bestemt nuance af sort. Dette
reducerer de synlige grå værdier i mørke
områder i billedet.
7 »Film

mode« registrerer og håndterer
automatisk spillefilm for alle kanalkilder. Det
betyder, at du altid vil modtage et optimalt
billede.
Disse funktioner er i modi 480i, 576i
og 1080i i tv-afspilning og for andre
kanalkilder.
Hvis »Filmindstilling« tændes for programmer uden et spillefilmsignal, kan mindre problemer såsom frysning af billede,
defekte undertekster eller tynde striber i
billedet forekomme.
7 »MEMC« – Forbedrer visning af levende
billeder gennem den ekstra beregning
af mellemliggende billeder og er kun
tilgængelig for enheder fra 32 ". Vises med
en PPR på 400 (Picture Perfection Rate).
Hvis justeringsværdien er for høj, kan dette
resultere i ghosting med dårlig transmission
på grund af forkert beregning af de mellemliggende billeder.
7 »Støjreduktion« – reducerer den synlige
sne ved at vise billedet lidt mindre skarpt og
skabe en lille sløring. Derfor bør den kun
bruges med gode billeder.
7 »Bloker

støjreduktion« – denne funktion kan
kun vælges med digitale modtagelseskilder
og AV-forudindstillinger. Reducerer enhver
interferens fra synlige fejl (pixelblokke)
fra digitale programmer med MPEGkomprimering (som f.eks. DVB-T-modtagere
og lavere transmissionshastigheder eller
DVD-afspillere).
7 

Gendan fabriksindstillinger
1 I menuen »Billede« vælg linjen »Gendan
fabriksindstillinger« med »V« eller »Λ« og
tryk på »OK« for at bekræfte.
2 Vælg trykknappen »Ja« med »<« eller »>«
for at bekræfte sikkerhedsforespørgslen;
eller
vælg trykknappen »Nej« med »<« eller »>«
for at annullere denne funktion.
3 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.

Afslutning af indstillingerne
1 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.
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BILLED- /LYDINDSTILLINGER----------------------------------------------------------Lydindstillinger
1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3 Vælg menupunktet »Lyd« med »<« eller »>«
og tryk på »V« for at bekræfte.
– »Lyd«-menuen er aktiv.
Indstillinger > Lyd

Billede

Lyd

Kilde

TV

Netværk

Timer

Forældre

User

Nat Mode

Fra

Bluetooth

Fra

Vælg Bluetooth-enhed

----

Avanceret
Gendan fabriksindstillinger for lyd
Skift område

BACK

Tilbage

1 Vælg linjen »Avanceret« fra lydmenuen
med »V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
2 Vælg linjen »Nattilstand« med »V« eller
»Λ«.
3 Aktiver ( »Til«) eller deaktiver nattilstanden
ved at trykke på »<« eller »>«.

Tirsdag
xx xxx xxxx

Rum Lyd

Nattilstand
Nat Mode forhindrer lydudsving og øget volumen.

EXIT Afslut

Bemærk:
7
I de følgende afsnit forklares yderligere
funktioner.

Rumlyd
1 Vælg linjen »Rumlyd« med »V« eller »Λ«.
2 Tryk på »<« eller »>« for at vælge den
ønskede mulighed.

DTS Premium Sound™
DTS Premium Sound er en avanceret surround
sound løsning, der præcist udtrækker og placerer lydsignaler til en intens surround-oplevelse
over fjernsynets indbyggede højttalere. For at
fuldende lydoplevelsen er efterbehandling og
psykoakustiske teknikker implementeret for at
give 3D-lydgengivelse til at matche videoindhold, til forbedring af bas og dialog, og til at
levere jævn og ensartet lydstyrke på tværs af
indhold.
DTS Premium Sound-teknologi understøttes i
Film, Natural, Tale og Musik indstillinger.

Bemærk:
7 »Nattilstand«

vises i menuen, hvis »DTS« er
valgt i »Rumlyd«.
7 Andre

indstillinger er tilgængelige under
»Avanceret«. Vælg linjen »Avanceret« med
»V« eller »Λ«, og tryk på »OK» for at
bekræfte.

Aktivering/deaktivering af bluetooth
og registrering af en ekstern bluetoothenhed
Bluetooth gør det muligt at sende tv-apparatets
lydsignaler trådløst til en registreret Bluetoothenhed (eksempelvis en subwoofer).
Signaltransmission er kun muligt fra tv-apparatet
til en Bluetooth-aktiveret enhed.
1 Tænd den relevante subwoofer og påbegynd registreringen på subwooferen (se
brugervejledningen til subwooferen).
2 Vælg linjen »Bluetooth« med »V« eller »Λ«
og t swænd med »<« eller »>« (»On«).
– Nu søges der efter subwooferen. Efter
kort tid vises subwooferen i menuen.
3 Når subwooferen er blevet fundet, bekræftes med »OK« .
– Navnet på subwooferen vises i menuen
»Lyd«.

1 Vælg linjen »Rumlyd« med »V« eller »Λ«.
2 Vælg muligheden »Musik«, »Film«,
»Naturlig« eller »Tale« ved at trykke på »<«
eller »>«.
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For DTS-patenter se http://patents.dts.com. Produceret
under licens fra DTS Licensing Limited. DTS,
symbolet, DTS og symbolet sammen og DTS Premium
Sound er registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende DTS, Inc. i USA og/eller andre lande. © DTS,
Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

BILLED- /LYDINDSTILLINGER----------------------------------------------------------Bemærk:
7 For at logge subwoofer af, skal du vælge
punktet »Bluetooth-enhed« med »V« eller
»Λ« og trykke på »OK« for at bekræfte.
Log subwoofer af med »« (rød).
4 Afslut indstillingerne med »EXIT«.

Valg af placering
Oplysningerne om hvordan tv-apparatet skal
placeres er vigtige for de automatiske lydindstillinger.
1 Vælg linjen »Avanceret« fra lydmenuen
med »V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
2 Vælg linjen »Tv-placering« med »V« eller
»Λ«.
3 Foretag det obligatoriske valg »Stativ« eller
»Vægmonteret« med »<« eller »>«.

Stereo/dobbelt kanal
Hvis apparatet modtager to kanalprogrammer,
f.eks. en film med original lyd på lydkanal B
(display:«Dual II«) og eftersynkroniseret version
på lydkanal A (display: »Dual I«), kan du vælge
den ønskede lydkanal.
1 Vælg linjen »Avanceret« fra lydmenuen
med »V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
2 Vælg linjen »Lydtype« med »V« eller »Λ«
og juster indstillingen med »<« eller »>«.

Equalizer
Med equalizer kan du indstille din egen lydopsætning.
Equalizer vises i menuen, når  »Rum lyd« er
valgt som »User«.

4 Vælg det næste frekvensbånd med »V«
eller »Λ« for at gentage justeringsproceduren.
5 For at gemme indstillinger, tryk på »BACK
<«.

Automatisk lydstyrke
Tv-kanalerne udsendes med forskellige lydstyrker. Funktionen automatisk lydstyrkebegrænsning (automatic volume limiting (AVL)) betyder,
at lydstyrken holdes på samme niveau ,når du
skifter mellem kanalerne.
1 Vælg linjen »Avanceret« fra lydmenuen
med »V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
2 Vælg linjen »AVL« med »V« eller »Λ« og
vælg derefter »On« med »<« eller »>«.
Bemærk:
7 AVL-punktet er aktivt i menuen, når  »Rum
lyd« er valgt som »User« eller »Standard
tilstand«.

Gendan fabriksindstillinger
1 I menuen »Lyd« vælg linjen »Gendan fabriksindstillinger for lyd« med »V« eller »Λ«
og tryk på »OK« for at bekræfte.
2 Vælg trykknappen »Ja« med »<« eller »>«
for at bekræfte sikkerhedsforespørgslen;
eller
vælg trykknappen »Nej« med »<« eller »>«
for at annullere denne funktion.
3 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.

Afslutning af indstillingerne
1 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.

1 Vælg linjen »Avanceret« fra lydmenuen
med »V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
2 Vælg linjen »Equalizer« med »V « eller
»Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
– »Equalizer« menuen åbnes.
3 Den er aktiv i »120 Hz« frekvensbånd.
Indstil den ønskede værdi med <« eller »>«.
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TV BETJENING – GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER-At tænde og slukke

Valg af stationer fra lister

1 Sæt tv'et på standby med knappen »O/I«.

Du kan vælge stationer fra forskellige lister,
(f.eks. ALLE, FAV1-FAV4).
1 Tryk på »FAV« for at hente favoritlistemenuen.
– Menuen »Favorit« vises.

2 Tryk på »8«, »1…0« eller »P+« eller »P-«
for at sætte tv-apparatet i standby-tilstand.
3 Tryk på »8« for at sætte tv-apparatet på
standby.
4 Sæt tv'et på standby med knappen »O/I«.

2 Vælg favoritliste med »V « eller »Λ« og
gem dit valg med »OK«.

Valg af kanaler

3 Vælg kanal med »<« eller »>« og tryk på
»OK« for at bekræfte.

1 Brug »1…0« til direkte valg af kanaler.
2 Vælg kanaler trinvis med »P+« eller »P-«.
3 Åbn kanallisten ved at trykke på »OK«,
vælg kanallisten ved at trykke på »<« eller
»>« og bekræft med »OK«, luk derefter
kanallisten med »EXIT«.
Bemærk:
Skift til radiokanaler ved at hente kanallisten
med »OK«, tryk på »« (blå), brug »V«
eller »Λ« til at vælge muligheden »Radio«.
Vælg radiokanaler med »<« eller »>« og
bekræft med »OK«.
7 Skift tilbage til tv-kanallister igen ved at
hente kanallisterne med »OK« , tryk på
»« (blå), med »V« eller »Λ« for at
vælge muligheden »Digital« og bekræft med
»OK«.
7 For

at spare energien kan du slukke for
skærmen i “Radio mode” (se “PRAKTISKE
FUNKTIONER” på side 70).
7 

4 Tryk på »EXIT« for at lukke kanallisten.

Valg af AV-kanaler
1 Åbn menuen »Signalkilde« med »

«.

2 Vælg den ønskede placering af AV-kanalen
med »<« eller »>« og bekræft med »OK«.
3 Use »1…0« for at skifte tilbage til tvkanalen.
Bemærk:
AV-forudindstillingsbeskrivelser kan ændres.
Se afsnittet »Indstillinger« på side 27.

7 

Regulering af lydstyrken
1 Juster lydstyrken med »– o +«.

Dæmpning
1 Brug »p« til at slukke for lyden (mute) og til
at tænde for den igen.

Informationsvisning
Oplysninger om hvert eneste tv-program vises
automatisk, hver gang du skifter kanal.
1 Vis information ved at trykke på »?« gentagne gange.
– Visningen forsvinder automatisk efter kort
tid.
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TV BETJENING – GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER-Audio-sprog

PIP-tilstand

Du kan vælge forskellige sprog, når du ser digitale kanaler. Det afhænger af det program, der
udsendes.
1 Tryk på »
« for at åbne valgmenuen.

PIP (picture in a picture) gør det muligt for dig at
se et indsat billede fra en anden billedkilde på
den aktuelle kanal.
Hvis du gerne vil benytte PIP-funktionen med
digitale satellitprogrammer (DVB-S), skal du
tilslutte et andet satellitkabel til indgangen
SATELLITE SUB.
Tv-kanalen kan kun skiftes i hovedbilledet.

2 Vælg sprog med »V« eller »Λ« og tryk på
»OK« for at bekræfte.
3 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingerne.

Undertekster
Du kan vælge forskellige undertekster, når du
ser digitale kanaler. Det afhænger af det program, der udsendes.
1 Tryk på » « for at åbne valgmenuen.
2 Vælg sprog med »V« eller »Λ« og tryk på
»OK« for at bekræfte.
3 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingerne.

Zap-funktion
Denne funktion giver dig mulighed for at gemme
den tv-kanal, du aktuelt ser, og skifte til andre
kanaler (zappe).
1 Vælg den kanal, du gerne vil gemme zaphukommelsen med »1…0« eller »P+«, »P-«
(eksempelvis kanal1, BBC 1) og gem valget
med »BACK <«.
2 Skift kanaler med »1…0« eller »Λ« »V«.
3 Du kan nu bruge »BACK <« til at skifte
mellem den gemte kanal (i eksemplet,
BBC1) og den kanal, du så før.
4 Tryk på »EXIT« for at forlade zap-funktionen.

Visning af det indsatte billede
1 Tryk på »6 PIP« for at vise det indsatte
billede.
Sådan skiftes mellem det indsatte og
hovedbilledet
1 Tryk på »BACK <« for at skifte mellem det
indsatte og hovedbilledet.
Valg af tv-program
1 Tryk på »P+« eller »P-« for at bladre frem i
kanalerne.
Sådan vælger du placering af det indsatte billede
1 Tryk på »>« eller »<« for at skifte placering
for det indsatte billede.
Sådan ændres størrelsen af det indsatte
billede
1 Tryk på »V« eller »Λ« for at ændre størrelsen af det indsatte billede.
Aslut PIP-tilstand
1 Tryk på »EXIT« for at skjule det indsatte
billede.
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TV BETJENING – EKSTRA FUNKTIONER--------------------------Du kan finde de følgende indstillinger i menuen
»Værktøjer«.

Sleep timer
I menuen »Sleep timer« kan du indtaste en slukketid for tv-apparatet. Når denne tid er udløbet,
skifter tv-apparatet til standby-modus.
1 Åbn værktøjsmenuen med »TOOLS«.
2 Vælg linjen »Sleep Timer« med »V« eller
»Λ«.
3 Vælg slukketid med »<« eller »>«.
Bemærk:
7
Sæt funktionen til »Fra« med »<« eller »>«
for at slukke det.
4 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingerne.

Zoom-funktion
Med denne funktion kan du forstørre billedet på
tv-apparatet.
1 Åbn værktøjsmenuen med »TOOLS«.
2 Vælg linjen »Zoom« med »V« eller »Λ«.
3 Vælg zoom-indstillinger med »<« eller »>«
og tryk på »OK« for at bekræfte.
– Billedet forstørres og centrum-fokuseres.
4 For at navigere i det forstørrede billede, tryk
på »« (rød) og flyt skærmbilledet med »<«,
»>«, »V« eller »Λ«.
5 For at komme tilbage til zoom-menu, tryk på
»BACK <«.
6 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingerne.
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Ændring af billedformat
Tv-apparatet skifter automatisk til formatet 16:9,
hvis dette format detekteres via Euro-AV-stikket.
1 Åbn værktøjsmenuen med »TOOLS«.
2 Vælg linjen »Billedformat« med »V« eller
»Λ«.
3 Vælg billedformat med »<« eller »>« og
tryk på »OK« for at bekræfte.
4 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingerne.
Bemærk:
 Du kan vælge mellem følgende billedformater.

7

»Auto« -format
Billedformatet skifter automatisk til »16:9« for
16:9 -programmer.
Billedformatet skifter automatisk til »4:3« for 4:3
-programmer.
»16:9« og »14:9«-formater
Under programmer i 4:3 format, strækkes billedet horisontalt hvis »16:9« eller »14:9« vælges.
Billedets geometri strækkes horisontalt.
Med aktuelle 16:9 signalkilder (fra en set-top
box på Euro-AV-stikket) udfylder billedet skærmen helt med den korrekte geometri.
»4:3« -format
Billedet vises i 4:3 -format.
»LetterBox« -format
Letterbox-indstillingen er særlig velegnet til
programmer i 16:9.
De sorte rammer, der normalt ses øverst og
nederst på skærmen, elimineres, 4:3-billeder
fylder skærmen.
De transmitterede billeder forstørres, men er en
smule beskåret øverst og nederst. Billedgeometrien forbliver uændret.

TV BETJENING – EKSTRA FUNKTIONER--------------------------»Undertekst« -format
Hvis du ikke kan læse underteksterne der vises
nederst på skærmen, så vælg »Undertekster«.
»Panorama« -format
Denne indstilling er velegnet til film med et stort
bredde/højde-forhold.
Under programmer i 4:3 format, strækkes
billedet horisontalt hvis funktionen »Panorama«
vælges. Billedets geometri strækkes horisontalt.
»Overscan« -format
Når denne modus vælges, afkortes højdefineret
billede fra HDMI og komponent ikke, og det
vises i den originale størrelse. Dette er kun aktivt
i HDMI modus og ved opløsninger ved eller
over 720 p.

Lydindstillinger
1 Åbn værktøjsmenuen med »TOOLS«.
2 Vælg linjen »Indstillet lyd« med »V« eller
»Λ«.
3 Vælg lydindstillingen ved at trykke på »<«
eller »>«.
– Du kan ændre lydindstillingen »User« – se
afsnittet “Equalizer” på side  31.
4 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingerne.

Billedindstillinger
1 Åbn værktøjsmenuen med »TOOLS«.
2 Vælg linjen »Billedtilstand« med »V« eller
»Λ«.
3 Vælg billedindstillingen ved at trykke på
»<« eller »>«.
4 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingerne.
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ELEKTRONISK TV-GUIDE----------------------------------------------------------------------Elektroniske programguide et overblik over
alle programmer, der vil blive udsendt den
kommende uge (kun for digitale stationer).
1 Tryk på »GUIDE« for at få vist elektronisk
tv-guide.
– Der vises en meddelelse.
Bemærk:
7 Ikke

alle stationer har en detaljeret tv-guide.
7 Mange

tv-stationer sender det daglige
program, men ingen detaljerede
beskrivelser.
7 Der

findes tv-stationer, der overhovedet
ingen informationer sender.
2 Vælg trykknappen »Fortsæt« med »V« og
tryk på »OK« for at bekræfte.
– Programmerne på de første 5 kanaler (i
kanalredigeringsrækkefølge) vises.
3 Vælg kanalen med »V« eller »Λ«.
– Information om det aktuelle program vises
i den valgte tv-kanal.
Bemærk:
7 Tryk på »P+« eller »P-« for at skifte mellem
kanalerne i intervaller af 5n.
4 Skift til informationer om det aktuelle
program med »OK«.
Bemærk:
 For at få vist et lille billede af programmet,
vælg knappen »Vis« med »>« og bekræft
med »OK«.
7 
Det valgte program kan optages (hvis et
eksternt datamedie er tilsluttet). For at gøre
dette skal du vælge knappen »Optag«
med »>« og bekræft med »OK«. Bekræft
visningen med »OK«.
7 
For at tilføje det valgte program til
påmindelsestimeren, vælg knappen »Indstil
påmindelse« med »>« og bekræft med
»OK«. Bekræft visningen med »OK«.
5 Gå tilbage til programoversigten med
»BACK <«.
6 Tryk på »>« for at vælge oplysninger om
det næste program og »<« for at skifte
tilbage til informationerne om det aktuelle
program.
7
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Bemærk:
 For yderligere muligheder henviser vi til
vejledningen på skærmen.
7 Tryk på »EXIT« for at lukke kanallisten.
7

Sådan ændrer du skriftstørrelse
i kanalguiden  
1 Tryk på »<« for at komme til overblikket og
tryk derefter på »V« for at vælge »Indstillinger« og bekræft med »OK«.
2 Vælg »Profiler« med »V« eller »Λ« og
bekræft med »OK«.
3 Vælg »Tilgængelighed« med »V« eller
»Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
4 Vælg den ønskede størrelse med »V« eller
»Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
5 Forlad indstillingerne ved at trykke på
»BACK <« to gange.
6 Vend tilbage til “programoversigten” ved at
trykke på »Λ« for at vælge »TV-kanaler« og
tryk på »OK« for at bekræfte.

HBBTV-TILSTAND-------------------------------------------------------------------------------------------Hvad er HbbTV?
HbbTV giver næste generation interaktivt tekst-tv
med moderne struktur, indhold og high definition
(HD) billede og videoer.
For at modtage HbbTV udsendelse skal tv-apparatet være tilsluttet internettet.
Funktionen er kun tilgængelig i lande, der tilbyder denne service.
Når du skifter til en tv-kanal, der tilbyder HbbTV,
vises en meddelelse.

DANSK

37

HBBTV-TILSTAND-------------------------------------------------------------------------------------------Bruge HbbTV

Deaktivere og aktivere HbbTV

Når du skifter til et tv-program, der understøtter HbbTV, bliver beskeden om HbbTV er tilgængelig vis på skærmen.
1 Tryk på »« (rød) for at åbne HbbTV.
– Information om service vil fremkomme på
skærmen. Desuden vises farvede knapper,
der skal bruges til at gennemse menuer.

Denne indstilling tillader at slukke Hbb tvfunktionen, således at advarsler ikke vises på
kanaler med Hbb tv-funktion.
1 Åbn menuen med »MENU«.

Bemærk:
Udvalget af emneområder og udvælgelsen
af de enkelte områder er afhængig af  
programudbyderen.
7 Numeriske

knapper »1« til »0« anvendes til
yderligere funktioner.
2 Tryk på »« (grøn), »« (gul) eller
»« (blå) eller »V«, »Λ«, »<« eller »>«
og bekræft med »OK« for at vælge det
ønskede emnefelt.

3 Vælg menupunktet »Kilde« med »<« eller
»>« og tryk på »V« for at bekræfte.
– »Lyd«-menuen er aktiv.

7 

3 Vælg den mulig, du ønske med »V«, »Λ«,
»<« eller »>« i det valgte emnefelt og
bekræft med »OK«.
4 Tryk på »« (rød) for at lukke HbbTV.
Bemærk:
7 
Hvis navigation i HbbTV-tilstanden ikke
fungerer, kan du afslutte funktionen ved at
trykke på »EXIT«.

Ekstra funktioner til videoindekser
1 Start afspilning med »8«.
2 Sæt afspilning på pause med »!«.
3 Genoptag afspilning med »8«.
4 Spol tilbage med »3« spol frem med »4«.
5 Stop afspilning med »7«.

2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.

4 Vælg linjen »Avanceret« med »V« eller
»Λ«, og tryk på »OK» for at bekræfte.
5 Vælg linjen »Hbb TV« med »V« eller »Λ«.
6 Vælg mulighed »Fra« med »<« eller »>«.
Bemærk:
7 
For at aktivere HbbTV, skal du vælge i trin.
6 valgmulighed »Til«.
7 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.

Deaktivere og aktivere digital
tekst-tv
Hvis du deaktiverer digital tekst-tv, kan kun normal tekst-tv vælges, men de øvrige funktioner
interaktiv tjeneste HbbTV er stadig tilgængelige.
1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3 Vælg menupunktet »Kilde« med »<« eller
»>« og tryk på »V« for at bekræfte.
– »Lyd«-menuen er aktiv.
4 Vælg linjen »Avanceret« med »V« eller
»Λ«, og tryk på »OK» for at bekræfte.
5 Vælg linjen »Digital tekst-tv« med »V« eller
»Λ«.
6 Vælg mulighed »Fra« med »<« eller »>«.
Bemærk:
7 For at aktivere digital tekst-tv igen, skal du
vælge »Til« i trin 6.
7 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.
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TEKST-TV-TILSTAND-------------------------------------------------------------------------------------Tilstanden TOP tekst eller FLOF
tekst
Bemærk:
7 
Hvis du kun vil bruge denne "normale"
videotekst, skal du deaktivere digital videotekst. Se side 38.
1 Tryk på »TXT« for at gå til tekst-tv.
2 Du kan vælge tekst-tv-sider direkte med
»1...0« eller trinvis med »V« eller »Λ«.
Tryk på »?« for at vende tilbage til side
100.
Bemærk:
Nederst på skærmen, vil du se en informationslinje der består af et rødt, grønt og,
afhængig af stationen, gult og blåt tekstfelt.
Din fjernbetjening har taster med tilsvarende farver.
3 Tryk på »« (rød) for gå en side tilbage.
7 

4 Tryk på »« (grøn) for at gå en side frem.
5 Tryk på »« (gul) for at foretage et valg.
6 Tryk på »« (blå) for at vælge et emne.
7 Tryk på »TXT« for at afslutte tekst-tv.

Normal teksttilstand

Yderligere funktioner
Sådan springer du ventetiden over
Du kan skifte til tv-kanalen mens der søges efter
en side.
1 Indtast tekst-tv's sidenummer med »1…0« og
tryk derefter på »6«.
– Så snart siden er fundet, vises sidenummeret.
2 Tryk på »6« for at skifte til tekst-tv-siden.

Øgning af tegnstørrelsen
1 Tryk på »5« gentagne gange, for at
forstørre tegnstørrelsen på tekst-tv-siden.
Sidestop
En side kan bestå af adskillige undersider, som
automatisk gennemrulles af den transmitterende
station.
1 Stop undersiderne med »3«.
2 Tryk på »3« for at forlade funktionen.

Direkte hentning af en underside
Hvis den valgte tekst-tv-side indeholder yderligere sider, vises både nummeret på den aktuelle
underside og det totale antal sider.

1 Tryk på »TXT« for at gå til tekst-tv.

1 Hent undersiden med »

2 Vælg siderne i tekst-tv direkte med »1...0«.
Tryk på »?« for at vende tilbage til side
100.

2 Tryk på »« (rød) eller »« (grøn) for at
vælge underside.

3 Tryk på »P-« for gå en side tilbage.

Fremvisning af svar
Visse tekst-tv-sider indeholder ”skjulte svar” eller
informationer der kan hentes.
1 Vis information med »4«.

4 Tryk på »P+« for gå en side frem.
5 Tryk på »TXT« for at afslutte tekst-tv.

3 Tryk på »

«.

« for at forlade funktionen.

2 Skjul informationer med »4«.

Opdeling af skærm (Opdel skærm)
Med denne funktion kan du se tv-kanalen til
venstre og tekst-tv-siden til højre.
1 Tryk på »7« for at aktivere funktionen til
opdeling af skærmen.
– Tv-kanalen og tekst-tv-siden vises ved siden
af hinanden på skærmen.
2 Tryk på »7« for at deaktivere funktionen.

DANSK

39

-USB-OPTAGELSE----------------------------------------------------------------------------------------------I- nformationer-om-optagelse-ogafspilning-af-tv-programmer

- ulige-begrænsninger-i-brug-afM
eksterne-datamedier

Optagelse og afspilning af tv-programmer
kan kun udføres med digitale tv-stationer
(DVB-S, DVB-T og DVB-C).
7 De digitale tv-kanaler (DVB-S, DVB-T og
DVB-C), du har mulighed for at optage og
afspille, afhænger også af tv-stationer.
7 Både optagelse og afspilning af programmer, og tidsskift-funktionen kan kun gennemføres med et eksternt datamedie (harddisk
eller stik).
7 Optagelser kan udføres med de fleste
datamedier tilgængelige på markedet. Vi
kan dog ikke garantere, at alle datamedier
er egnede til denne operation.
7 Hvis du optager et program på et eksterne
datamedie, kan du kun se det på dit tvapparat.
Du kan ikke se programmet på andre
enheder.
7 Hvis du sender apparatet til reparation og
hardware skal udskiftes, er det muligt at du
ikke vil være i stand til at optage programmer på dit reparerede tv-apparat.
7 Grundig er ikke ansvarlig for nogen tab af
data gemt på en ekstern enhed.
7 Det anbefales at afspille filerne gemt på
DTV med PVR-afspiller.

Afhængig af tv-stationen kan du opleve forskellige begrænsninger af visse funktioner fra nogle
tv-kanaler.
GRUNDIG-har-ingen-indflydelse-pådisse-begrænsninger.
7 Optagelse af programmer på eksterne
datamedier kan være deaktiveret af tvstationen.
Hvis »URI* er beskyttet! PVR-funktion
er blokeret« bliver vist på skærmen, vil
optagelse eller tidsskift være begrænset
(kun en optagelse er mulig) eller deaktiveret
(optagelse ikke mulig) af tv-stationen.
*URI = User right information.
7 Hvis du optager og gemmer et program i et
arkiv på et eksternt datamedie, kan afspilning være begrænset.
Tv-stationen kan tillade at se programmet en
gang eller flere gange, men programmet
vil også kun være tilgængelig i en bestemt
periode.
7 Tv-stationer med børnebeskyttelse kræver et
PIN-nummer, før optagelsen starter. Hvis autorisationen ikke bliver givet, vil optagelsen
ikke starte.
7 Kopiering af programmer fra en digital tvkanal til video- eller DVD-optager ved brug
af SCART/S-VHS/COMPONENT stik
(analog lyd/billedsignal) kan også være
begrænset af tv-stationen. For at kunne gøre
det skal din enhed understøtte kopieringsfunktionen.

7
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USB-OPTAGELSE----------------------------------------------------------------------------------------------T- ilslutning-af-eksternt-datamedie
Bemærk:
7 Før du tilslutter Skype-kameraet anbefaler vi
at sætte tv-apparatet i standby.
7 Før de eksterne datamedie frakobles, skal
tv-apparatet først sættes på standby, ellers
kan filerne blive beskadiget.
7 Der er tre USB-indgange i tv-apparatet, dvs.
USB1, USB2 og USB3.
USB1--og-USB2--indgangene er beregnet
til USB-enheder, der kræver ekstra strøm
(f.eks. ekstern harddisk).

Bemærk:
Stikket USB3 på tv-apparatet understøtter
500 mA strøm i henhold til USB-standarden.
Enheder, såsom ekstern harddisk, osv.,
som forbruger mere strøm, kan kun tilsluttes
USB1--og-USB2--interface på tv-apparatet.
7 Hvis du bruger et strømkabel til den
eksterne harddisk, du har koblet til USB1-og-USB2- USB-kilden, skal strømkablet til
harddisken også kobles fra, når TV'et er
slukket.
7 Du må ikke koble USB-enheden fra tv'et,
mens tv'et er i færd med at læse en fil fra
USB-enheden.

7

AV/ S-VHS

SERVICE

Optic Out

LAN

USB3

HDMI3

HDMI4
(ARC)

SATELLITE
(MAIN)

13/18V max.500mA

(SUB)

ANT-IN
5 V max.50mA

MAIN

1- Sæt den eksterne harddisk til USB1-ellerUSB2 USB-interface på tv-apparatet;
eller
sæt et hukommelsesstik i USB3-indgangen
på tv-apparatet.
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USB-OPTAGELSE----------------------------------------------------------------------------------------------Indstillinger for USB-optagelse
Sådan vælges menuen
1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menuen »Optag« med »V«, »Λ«,
»<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
– »Medieafspiller« menuen vises på skærmen.
3 Vælg linjen »PVR« med »V « eller »Λ« og
tryk på »OK« for at bekræfte.
– indholdet vises på skærmen.
4 Åbn Medieindstillingerne med »TOOLS«.
Media Player > PVR

Tirsdag
xx xxx xxxx

Auto visning
Slide Show Time

Auto Fit
Til

BACK

Tilbage

5 Vælg linjen »Disk Management« med »V «
eller »Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
Bemærk:
7
I de følgende afsnit forklares yderligere
funktioner.

Tilslutning af eksternt datamedie
1 I menuen »Disk Management« vælges linjen
»Sikker fjernelse af disk« med »V « eller
»Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
Bemærk:
Disken kan nu fjernes fra stikket.

2 Vælg det eksterne datamedie med »V«
eller »Λ«.
3 Skift tilbage med »BACK <« eller tryk på
»EXIT« for at afslutte indstillingen.

Vælge en partition på det eksterne
datamedie
Hvis der er flere partitioner på det eksterne
datamedie, skal du vælge en af dem.

2 Vælg den ønskede partition med »V« eller
»Λ«.

5

Disk Management

7 

1 I menuen »Disk Management« vælges linjen
»Disk« med »V « eller »Λ« og tryk på
»OK« for at bekræfte.

1 I menuen »Disk Management« vælges linjen
»Partition« med »V « eller »Λ« og tryk på
»OK« for at bekræfte.

Kanal_1_201548_154649.ts
Medieindstillinger

Billed-modus

Vælge et eksternt datamedie
Hvis der er flere eksterne datamedier tilsluttet
tv-apparatet, skal du vælge en af dem.

3 Skift tilbage med »BACK <« eller tryk på
»EXIT« for at afslutte indstillingen.

Teste et eksternt datamedie
Du kan teste det eksterne datamedie for at se,
om det egner sig for de påkrævede funktioner.
1 I menuen »Disk Management« vælges linjen
»Disk« med »V« eller »Λ«. Hvis der er
flere eksterne datamedier, skal du vælge det
ønskede med »V« eller »Λ«.
2 Vælg linjen »Partition« med »V« eller
»Λ«. Hvis der er flere partitioner, vælg den
ønskede med »V« eller »Λ«.
3 Vælg linjen »Kontroller disk« med »V « eller
»Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
– Diskinformationerne vises.
4 Skift tilbage med »BACK <« eller tryk på
»EXIT« for at afslutte indstillingen.
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USB-OPTAGELSE----------------------------------------------------------------------------------------------Formatering af partitionen
1 I menuen »Disk Management« vælges linjen
»Formater partition« med »V « eller »Λ«
og tryk på »OK« for at bekræfte.
2 Vælg trykknappen »Ja« med »<« eller »>«
for at bekræfte sikkerhedsforespørgslen;
eller
vælg trykknappen »Nej« med »<« eller »>«
for at annullere denne funktion.
3 Skift tilbage med »BACK <« tryk på
»EXIT« for at afslutte indstillingen.

Skifte til konstant optagelse
Når den konstante optagelse-funktionen er
aktiveret, starter tv-apparatet optagelsen af det
aktuelle program til tidsforskydning-hukommelse.
Gennemsnitlig optagelsestid for denne hukommelse er 60 minutter.
1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3 Vælg menupunktet »Tv« med »<« eller »>«
og tryk på »V« for at bekræfte.
4 Vælg linjen »Avanceret« med »V « eller
»Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
5 Vælg linjen »Permanent tidsforskydning«
med »V« eller »Λ«.
6 Tryk på »<« or »>« for at aktivere funktionen.
7 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.

Tidsskift – ″ Pausere” programmer
Du kan sætte det viste program på pause.
Denne funktion er meget nyttig. For eksempel,
hvis telefonen ringer, når du ser en film, kan du
pausere filmen og genoptage den efter opkaldet uden at gå glip af noget.
Den sidste scene, der var frosset, vises, og
tidsforskydning er registreret i det eksterne
datamedie.
In Tidsskift-tilstand kan du kun optage så
meget, som der er fri hukommelsesplads på det
eksterne datamedie.
Du kan optage den aktuelle udsendelse i ca. 60
minutter.
Bemærk:
7 Brug en ekstern USB-harddisk til uforstyrret
"Permanent tidsforskydning".
1 Tryk på »!« under udsendelsen.
– Tv-billedet pauseres, og forsinkelse vises
på skærmen.
2 Tryk på »8« for at genoptage udsendelsen.
– Systemet fortsætter med at optage udsendelsen mens du ser den.
Bemærk:
Følgende funktioner kan bruges i tidsskifttilstanden.
– Hurtig tilbage, tryk på »3« gentagne
gange i henhold til hastigheden;
– Hurtig frem, tryk på »4« gentagne gange
i henhold til hastigheden;
– Tryk på »!« for at pausere.
3 Tryk på »7« for at afslutte tidsskift-funktionen.
– Meddelelsen »Live udsendelse« vises.
– Scenen i “tidsskifthukommelse” bliver
slettet.
7 
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USB-OPTAGELSE----------------------------------------------------------------------------------------------Optagelse af programmer
Du kan optage tv-programmer, mens du ser et
andet tv-program. Data for disse programmer
er optaget på et eksternt datamedie og arkivet
administreres via tv-apparatet.
Bemærk:
7 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.
Du skal have en hukommelse på 44 MB op til
110 MB for 1 minuts optagelse.
Andre optagelser i arkivet kan ses, mens programmet optages.
Det er ikke muligt at skifte tv-programmer mellem
DVB-T og DVB-C.

One-touch programoptagelse
1 Vælg kanalen med »1…0« eller »P+«,
»P–« og tryk på »
« for at påbegynde
optagelsen.
– Optagelsesinformationer vises: Optagersymbolet, kanalnavn, programtid, og
optagelsestid.
– Disse oplysninger vises kortvarigt.
2 Tryk på »7« for at afslutte optagelsen.
3 Vælg trykknappen »Ja« med »<« eller »>«
for at bekræfte sikkerhedsforespørgslen;
eller
vælg trykknappen »Nej« med »<« eller »>«
for at fortsætte optagelsen.
Bemærk:
Når optagelsen er færdig, bliver det gemt
automatisk på det eksterne datamedie.
7 Hvis

du fjerne det eksterne datamedie under optagelse, bliver optagelsen annulleret
automatisk og ingen data optages på det
eksterne datamedie.
7 
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Optagelse af et program fra
kanallisten
1 Tryk på »OK« for at åbne kanallisten.
2 Vælg kanal med »<« eller »>« og tryk på
»OK« for at bekræfte.
3 Tryk på »EXIT« for at lukke kanallisten.
« for at starte optagelsen.
4 Tryk på »
– Optagelsesinformationer vises: Optagersymbolet, kanalnavn, programtid, og
optagelsestid.
– Disse oplysninger vil forsvinde efter kort
tid. Optager-symbolet og optagelsestid vil
blive vist i højre, nederste hjørne af skærmen.
5 Tryk på »7« for at afslutte optagelsen.
6 Vælg trykknappen »Ja« med »<« eller »>«
for at bekræfte sikkerhedsforespørgslen;
eller
vælg trykknappen »Nej« med »<« eller »>«
for at fortsætte optagelsen.

USB-OPTAGELSE----------------------------------------------------------------------------------------------Programindstilling for optagelse
...med elektronisk programguide
Elektronisk programguide-data kan bruges til
optagelse.
Der kan i alt indstilles 25 EPG-påmindelser og/
eller optagere.
1 Tryk på »GUIDE« for at åbne den elektroniske programguide.
2 Vælg det foretrukne tv-program med »V«
eller »Λ«.
– Information om det aktuelle program vises
på skærmen.
3 Tryk på »<« eller »>« for at vælge det tvprogram, du gerne vil optage.
4 Tryk på »OK« for at tilføje udsendelser til
timeren.
– Information om det program, der skal
optages, vises på skærmen.
5 Vælg linjen »Optag« med »>« og tryk på
»OK« for at bekræfte.
– Optagelsesdata vises på skærmen.
6 Tryk på »OK« for at bekræfte.
7 Tryk på »EXIT« for at afslutte menuen.
Bemærk:
Hvis data for optagelsen skal ændres, åbn
menuen med »MENU«. Vælg menupunktet
»Skemaliste« med »V«, »Λ«, »<« eller
»>« og bekræft med »OK«. Tryk på »«
(grøn), skift dataene og gem dem med
»« (blå).
Bemærk:
7 En advarsel vises før timeroptagelsen starter
og tæller ned til 10 sekunder, så du kan
skifte til kanalen. Efter de 10 sekunder vises
den kanal, der skal optages, automatisk.
7 Hvis timeroptagelsen starter under afspilningen, stopper afspilningen. Hvis du ikke har
valgt »Ja« i advarselsprompten, vil optagelsen starte automatisk efter nedtællingen.
7 

Bemærkning kun til UPC-kunder: Dele af
forrige eller næste filer kan være inkluderet
i optagelsen når programmet optages pga.
mulige fejl i programguiden. I disse tilfælde
skal du huske, at det højeste familiebeskyttelsesniveau vil gælde for hele optagelsen,
hvis et eller flere af disse programmer har et
familiebeskyttelsesniveau.

7

Indstil sporings-/opfølgningstid
Med denne funktion kan du ændre den
optagelsestid, der er fastsat af den elektroniske
tv-guide.
Hvis du tror, at et program vil starte et par minutter tidligere eller slutte flere minutter senere, kan
du "tilføje" op til 60 minutter til denne tid
1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menupunktet »Skemaliste« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3 Aktiver menuen »Ekstratid« med »«
(blå).
4 Skift starttiden med »<« eller »>«.
5 Brug »V« til at skifte til rækken »Slut« og
skift sluttiden med »<« eller »>«.
6 Vælg trykknappen »Gem« med »V« og tryk
på »OK« for at bekræfte.
7 Tryk på »EXIT« for at afslutte menuen.
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USB-OPTAGELSE----------------------------------------------------------------------------------------------... ved at indtaste informationen manuelt
Der kan forudindstilles 25 tv-programmer til
timer-optagelse eller som en påmindelse.
1 Tryk på »GUIDE« for at åbne den elektroniske programguide.
2 Tryk på »<« for at få vist den øverste menu.
– »TV Listing« valgmulighed er markeret.
3 Vælg linjen »Indstil optagelse« med »V«
eller »Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
– Menuen »Indstil optagelse« vises, og
»Kanal« er markeret.
Bemærk:
7 Hvis

du vil bruge påmindelsesfunktionen,
vælg linjen »Manuel påmindelse«
4 Tryk på »OK«, vælg den kanal, du vil
optage med »V« eller »Λ« og tryk på
»OK« for at bekræfte.
Tryk på »V« for at gå videre til det næste
punkt.
5 Tryk på »OK«, vælg den dato, hvor du vil
optage med »V« eller »Λ« og tryk på
»OK« for at bekræfte.
Tryk på »V« for at gå videre til det næste
punkt.
6 Tryk på »OK«, indtast starttidspunktet med
»V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
fortsætte.
Tryk på »>« for at gå videre til det næste
punkt.
7 Tryk på »OK«, indtast starttidspunktet med
»V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
fortsætte.
Tryk på »V« for at gå videre til det næste
punkt.
8 Tryk på »OK«, vælg »Tilstand« (»En gang«,
»Hver dag« eller »Ugentligt«) med »V«
eller »Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
9 Vælg »Gem optagelse« med »V« og
bekræft med »OK«.
– Optagelsestids område vises.
10 Tryk på »OK« for at bekræfte.
– Optagelsestimeren er programmeret.
11 Tryk på »EXIT« for at afslutte menuen.
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Bemærk:
7 En advarsel vises før timeroptagelsen starter
og tæller ned til 10 sekunder, så du kan
skifte til kanalen. Efter de 10 sekunder vises
den kanal, der skal optages, automatisk.
7 Hvis timeroptagelsen starter under afspilningen, stopper afspilningen. Hvis du ikke har
valgt »Ja« i advarselsprompten, vil optagelsen starte automatisk efter nedtællingen.

Redigering af timeren
1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menupunktet »Skemaliste« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3 Vælg titlen på det program, der skal ændres
med »V« eller »Λ« og tryk på »« (grøn)
for at redigere titlen.
4 Med »V« eller »Λ« vælges de punkter, du
gerne vil redigere, og du ændrer dem med
»1…0« og »<« eller »>«.
5 Tryk på »« (blå) for at gemme indstillingen.
– Timeren er blevet ændret.
6 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.

Sletning af en timer
1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menupunktet »Skemaliste« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3 Vælg programmet, der skal slettes, med
»V« eller »Λ« og slet timeren med »«
(gul).
4 Vælg trykknappen »Ja« med »<« eller »>«
for at bekræfte sikkerhedsforespørgslen;
eller
vælg trykknappen »Nej« med »<« eller »>«
for at annullere processen.
5 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.

USB-OPTAGELSE----------------------------------------------------------------------------------------------Afspilning

4 Tryk på »7« for at stoppe afspilningen.

De optagne programmer - uanset om de startes
manuelt eller ved hjælp af timerfunktionen- er
gemt på det eksterne datamedie. Du kan se
et arkiv på et eksternt datamedie fra menuen
»Optagelser« – »Media Player«.

6 Vælg trykknappen »OK« med »<« eller »>«
for at bekræfte sikkerhedsforespørgslen;

Valg af en udsendelse fra listen med optagne filer
1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menuen »Optag« med »V«, »Λ«,
»<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
– »Medieafspiller« menuen vises på skærmen.
3 Vælg muligheden »PVR« med »V« eller
»Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
– Optagede filer vises på skærmen.
4 Vælg den udsendelse, du vil afspille med
»V« eller »Λ« og påbegynd afspilning
med »8«.
5 Tryk på »7« for at afslutte afspilning.
– Fjernsynet vender tilbage til medieafspiller-menuen.

Fremad/baglæns billedsøgning
1 Tryk på »4« gentagne gange for at vælge
afspilningshastighed (2x, 4x, 8x, 16x eller
32x);
eller
tryk på »3« gentagne gange for at vælge
afspilningshastighed (2x, 4x, 8x, 16x eller
32x).

Afspilning under en optagelse
Du kan enten se det aktuelle program der
optages, eller et tidligere optaget program mens
optagelsen finder sted.
1 Vælg kanalen med »1…0« eller »P+«,
»P–« og tryk på »
« for at påbegynde
optagelsen.

5 Tryk på »7« for at stoppe optagelsen.

eller
vælg trykknappen »Nej« med »<« eller »>«
for at annullere processen.

Slette programmer fra optaget
filmenu
Du kan slette optagede programmer fra listen
over optagede filer.
1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menuen »Optag« med »V«, »Λ«,
»<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
– »Medieafspiller« menuen vises på skærmen.
3 Vælg muligheden »PVR« med »V« eller
»Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
– Optagede filer vises på skærmen.
4 Vælg de udsendelser, der skal slettes med
»<« eller »>«.
5 »Tryk på »« (rød) for at slette udsendelsen.
6 Vælg trykknappen »OK« med »<« eller »>«
for at bekræfte sikkerhedsforespørgslen;
eller
vælg trykknappen »Nej« med »<« eller »>«
for at annullere processen.
Bemærk:
De filer der optages og afspilles på dette
tidspunkt, kan ikke slettes fra menuen
»Optagede filer«.
7 Tryk på »EXIT« for at afslutte menuen.
7 

2 For at få vist PVR-indhold, tryk på knappen
»« (rød).
3 Vælg det program, du vil se med »V« eller
»Λ« og påbegynd afspilning med »8«.
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USB - BETJENING-------------------------------------------------------------------------------------------Filformater til USB-brug
Dit tv-apparatet kan bruges via USB-indgangen
med følgende filformater:

Videodata
Særlige codecs til videokompression og dekompression giver mere hukommelsesplads uden at
gå på kompromis med billedkvaliteten.
Dit tv-apparat afspiller videofiler i formater
XVID, H.264/MPEG-4 AVC (L4.1, 4 reference
billeder), MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, MJPEG
og MOV.
Følgende filtypenavne understøttes også: “.avi”,
“mkv”, “.mp4”, “.ts”, “.mov”, “.mpg”, “.dat”,
“.vob”,”.divx”. Foruden fildata kan disse filer
også indeholde lydfiler komprimeret ved hjælp
af MP3, AAC eller Dolby Digital.
Formatoplysninger (kodeks) er integreret i filindholdet og kan variere afhængigt af filendelsen.
Filer af typen “.avi”, “.mkv” eller “.divx”, der
indeholder divx-kodeks, afspilles ikke.

Lyddata
Dit tv-apparat kan afspille lyddata i formater
MP3, AAC.
MP3 er en forkortelse af MPEG-1 Level 3 og er
baseret på MPEG-1 standard, der blev udviklet
af MPEG (Motion Picture Expert Group).
AAC står for Advanced Audio Coding og blev
også udviklet af MPEG. AAC giver højere lydkvalitet med same dataområde (bit rate).
WMA (Windows Media Audio) er en komprimeret standard for lyddata udviklet af Microsoft
til lyddata.
Disse formater gør lydfiler i stand til at blive
gemt på lagringsenheder med en lydkvalitet
tilsvarende lydkvaliteten på en cd.
Filtypenavne, der understøttes af enheden,
er: “.mp3”, “.mp2”, “.wma”, “.m4a”, “.aac”,
".wav"
MP3-filer kan organiseres i mapper og undermapper, ligesom filer på en computer.

Billeddata
Dit tv-apparat kan vise billeder i formater JPEG,
PNG og BMP.
JPEG står for Joint Picture Experts Group. Denne
proces var designet til at komprimere billedfiler.
PNG og BMP standarder er beregnet til at
komprimere billeddata uden tab.
Billedfiler kan gemmes på et datamedie sammen med andre filtyper.
Disse filer kan organiseres i mapper og undermapper.

For DTS-patenter se http://patents.dts.com. Produceret
under licens fra DTS Licensing Limited. DTS,
symbolet, DTS og symbolet sammen og DTS Premium
Sound er registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende DTS, Inc. i USA og/eller andre lande. ©
DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
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USB---BETJENING-------------------------------------------------------------------------------------------T- ilslutning-af-eksternt-datamedie
SERVICE

AV/ S-VHS

Vi anbefaler, at du sætter tv-apparatet i standby
med »8«, før du tilslutter et eksternt datamedie.
Tilslut enheden og tænd for tv-apparatet igen.
Før datamediet tilsluttes, skal tv-apparatet
først sættes på standby, ellers kan filerne blive
beskadiget.
Bemærk:
7 Stikket USB3 på tv-apparatet understøtter
500 mA strøm i henhold til USB-standarden.
Enheder, såsom ekstern harddisk, osv.,
som forbruger mere strøm, kan kun tilsluttes
USB1--eller-USB2-grænsefladen på tvapparatet.
7 For at gøre enheder, der understøtter USB
3.0 mere effektive, anbefaler vis at slutte
dem til USB1--grænsefladen.
7 Hvis du bruger et strømkabel til den
eksterne harddisk, du har koblet til USB1-or-USB2--grænsefladen, skal strømkablet
til harddisken også kobles fra, når Tv'et er
slukket.
7 Du må ikke koble USB-enheden fra fra tv'et,
mens tv'et er i færd med at læse en fil fra
USB-enheden.
7 En tovejs dataoverførsel som defineret for
ITE- (Information Technology Equipment)
enheder i EN 55022/EN 55024 er ikke
muligt.
7 USB-overførsel er ikke i sig selv en driftstilstand. Det er kun en ekstra funktion.

Optic Out

LAN

USB3

HDMI3

HDMI4
(ARC)

SATELLITE
(MAIN)

13/18V max.500mA

(SUB)

ANT-IN
5 V max.50mA

MAIN

1 Tilslut USB1--eller-USB2-grænsefladen på
tv-apparatet og det tilsvarende stik på den
eksterne enhed (ekstern harddisk, digital
kamera, kortlæser eller MP3-afspiller) ved
hjælp af et USB-kabel;
eller
sæt et hukommelsesstik i USB3--indgangen
på tv-apparatet.

F- jernelse-af-det-eksterne-data
medie
Før du fjerner det eksterne datamedie, skal du
logge datamediet af.
1- Åbn menuen med »MENU«.
2- Vælg menupunktet »Media Center« med
»V«, »Λ«, »<« eller »>« og tryk på press
»OK« for at bekræfte.
– »Medieafspiller« menuen vises på skærmen.
3- Vælg navnet på datamediet med »V« eller
»Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
4- Vælg »Medieindstillingerne« med
»TOOLS«.
5- Vælg linjen »Disk Management« med »V «
eller »Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
6- Vælg linjen »Sikker fjernelse af disk« med
»V « eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
7- Datamediet kan nu fjernes fra stikket.
8- Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.

DANSK

49

USB - BETJENING-------------------------------------------------------------------------------------------Filbrowseren

Indstillinger i USB-setup menuen

Filbrowseren viser de data for video, lyd og
billede, som det eksterne datamedie tilbyder.
Hvis et datamedie indeholder andre filformater,
kan du deaktivere data  (videofil, lydfil, billedfil),
du ikke har brug for til afspilningen, ved hjælp
af en filterfunktion.

Sådan vælges menuen
1 Åbn menuen med »MENU«.

Filbrowserens hovedmenu

3

2

All

Film

Tirsdag
xx xxx xxxx

Musik

Bemærk:
I de følgende afsnit forklares yderligere
funktioner.

Foto

7

Moive
Musik
Foto

Valg af display-tilstand
1 Vælg linjen »Visningstilstand« med »V«
eller »Λ«.

Moive.avi
Movie.str
Music.mp3
Picture.jpg
Vælg alt

3 Vælg navnet på datamediet med »V« eller
»Λ« og tryk på »OK«for at bekræfte.
4 Vælg »Medieindstillingerne« med
»TOOLS«.

1

Media Player > DISK1

2 Vælg menupunktet »Media Center« med
»V«, »Λ«, »<« eller »>« og tryk på press
»OK« for at bekræfte.

VÆRKTØJER

Medieindstillinger

Spil

Navigation mellem punkter

4

5

1 Eksempel.
2 Datatype.
3 Navnet på datamediet.
4 Mapper på datamediet.
5 Menunavigation.

Filtertype

BACK

Tilbage

2 Tryk på »<« eller »>« for at vælge funktionen.
3 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.

Skifte til automatisk forhåndsvisning
Hvis automatisk forhåndsvisning er aktiveret, kan
du se den valgte fil i filbrowserens hovedmenu.
1 Vælg linjen »Auto. forhåndsvisning« med
»V« eller »Λ«.
2 Tryk på »<« eller »>« for at aktivere funktionen.
3 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.
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USB - BETJENING-------------------------------------------------------------------------------------------Valg af varighed af diasvisning i diasshow
1 Vælg linjen »Diasshowinterval« med »V«
eller »Λ«.
2 Vælg tiden (3, 5, 10 sekunder) med »<«
eller »>«.
3 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.

Indstillinger for undertekster
Hvis filmen har undertekster, kan du aktivere
dem og deaktivere dem samt ændre størrelsen
og farven.
1 Brug »V« eller »Λ« for at vælge »Automatisk valg af undertekster«, »Størrelse af
undertekster«, eller »Farve på undertekster«.
2 Juster med »<« eller »>«.
3 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.
Bemærk:
Disse justeringer kan kun udføres for
eksterne undertekstfiler. Disse justeringer
kan ikke udføres for undertekster, der kommer med filmen.

7 

Afspilning - Generelle funktioner
1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menupunktet »Media Center« med
»V«, »Λ«, »<« eller »>« og tryk på press
»OK« for at bekræfte.
– »Medieafspiller« menuen vises på skærmen.
Bemærk:
Hvis indholdet af det eksterne datamedie
ikke vises på skærmen, tryk på »« (gul)
for at genindlæse.
3 Vælg navnet på datamediet med »V« eller
»Λ« og tryk på »OK«for at bekræfte.
– »Medieafspiller« menuen for det valgte
eksterne datamedie vises på skærmen.
7

4 Vælg den ønskede type (All, Film, Musik
eller Foto) med »<« eller »>« og tryk på
»OK« for at bekræfte
5 Vælg mappe med »V« eller »Λ« og tryk
på »OK« for at åbne den.
– En liste med underkataloger vises.
Bemærk:
7 Gå

tilbage til forrige mappe med
»BACK <«.
6 Vælg nummeret eller billedet med »V«
eller »Λ«, og tryk på »8« for at begynde
afspilning.
Bemærk:
Under afspilning af billeddata tryk på »?«
for at se oplysninger om opløsning og
størrelse.
7 Under afspilning af MP3- eller WMA-data,
vises informationer om albummet, nummeret
og sangeren i venstre side af menuen.
7 Under afspilning af billeddata tryk på »?«
for at aktivere et kontrolpanel.
7 Tryk på »!« for at sætte afspilning på
pause.
7 

8 Tryk på »8« for at genoptage afspilning.
9 Tryk på »7« for at afslutte afspilning.
– Filbrowseren vises.
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USB - BETJENING-------------------------------------------------------------------------------------------Bemærk:
7 Det

er muligt, at visse filer, som understøttes
i USB-tilstand, ikke kan fungere på grund
af problemer, der kan opstå, afhængigt
af hvordan sådanne filer bliver dannet
(komprimering), selvom de indeholder den
understøttede filtype.
7 Hvis

der er mere end en audiokilde (audiostream) til de videofiler, der afspilles, kan
du skifte mellem audiokilderne med »
«,
mens filen afspilles i fuld skærm-modus.
7 De

film, du vil se fra filmfilen, understøtter
kun undertekster med .srt, .sub, .ass, .ssa,
.smi format. Navnene på undertekst- og
filmfilerne skal være ens. Ellers kan underteksterne ikke vises.

Yderligere afspilningsfunktioner
Afhængig af de filformater der bruges, er
følgende yderligere funktioner mulige.

Vælg patition på HD-filer
(kun understøttede videofiler)
1 Under afspilning, vælg det næste afsnit med
»>«.
2 Under afspilning, vælg det forrige afsnit
med »>«.

Vælg titler på HD-filer
(kun understøttede videofiler)
1 Under afspilning, vælg den næste titel med
»Λ«.
2 Under afspilning, vælg den forrige titel med
»V«.

Afspilning af udvalgte numre
Afspil kun markerede spor.
1 Vælg det nummer du ønsker med »V« eller
»Λ« og fremhæv det med »« (gul).
2 Vælg det nummer du ønsker med »V« eller
»Λ« og fremhæv det med »« (gul).
3 Start afspilning med »8«.
4 Tryk på »7« for at afslutte afspilning.
Bemærk:
For at fjerne fremhævningen, vælges nummeret med »V« eller »Λ« og markeringen
fjernes med »« (gul).

7 

Vælge et nummer eller et billede i trin
(SKIP)
1 Vælg næste nummer/billede under afspilningen med »6«.
2 Vælg forrige nummer/billede med »5«.
– Afspilningen af det nummer eller billede,
du har valgt, begynder.
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USB - BETJENING-------------------------------------------------------------------------------------------Flyt til ønsket tid
(kun videofiler)
1 Tryk på »OK« under afspilning.
2 Indtast det tidspunkt, du vil flytte til, med
»1...0« og bekræft med »OK«.

Fremad søgning
(kun for video- og lydfiler)
Du kan vælge forskellige hastigheder (2-gange,
4-gange, 8-gange, 16 gange og 32-gange
fremad og baglæns).
1 Under afspilning kan du vælge afspilningshastighed ved at trykke på »3« eller »4«.
2 Tryk på »8« for at genoptage afspilning.

Rotation af billedvisning
(kun billedfiler)
Billederne kan roteres 90°.
1 Under afspilning, aktiver kontrolpanelet med
»OK«.
2 Brug »<« eller »>« for at vælge »
tryk på »OK«.
– Billedet roteres 90° med uret.

Ændring af billedet til startskærmbilledet og radio-pauseskærmen
Du kan ændre startskærmbilledet og radiopauseskærmen
1 I fil-browser menuen, vælg billedet du
ønsker at indstille med »V« og »Λ«, og
tryk »« (rød).
2 Vælg » startskærmbillede« for ændre billedet for startskærmbilledet;
eller
1] Vælg »Radio-pauseskærmsbillede« for at
ændre billedet for radio-pauseskærmen og
tryk »OK« for at bekræfte.
Bemærkninger:
Det valgte billede skal være i JPG-format
med en opløsning på 1920x1080 pixels
og dets filstørrelse må ikke være større end
5 Mb.
7 For

at gendanne billederne, se afsnittet om
Gendan de Valgte Billeder, på side 7.
7 

« og

Gentagelsesfunktioner
Valgmuligheder:
–  »En«, det valgte nummer gentages én
gang;
– »Sekvens«, valgte numre gentages efter
hinanden;
– »Random«, valgte numre gentages i
blandet rækkefølge;
– »Ingen«, gentagelse slukkes.
1 Tryk på »8« for at starte afspilningen.
2 Under afspilning, aktiver kontrolpanelet med
»OK«.
3 Vælg » « med »<« eller »>« og tryk på
»OK« gentagne gange.
– Gentag-funktionen ændres.
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MULTIMEDIESERVERTILSTAND-----------------------------------------------------Afspilning af video-, musik- og
billedfiler med hjemmenetværksforbindelse
Med DLNA-menuen på dit tv kan du nemt åbne
video-, musik- og billedfiler på serveren; og takket være DMR-funktion kan du automatisk starte
og stoppe medieafspilning på enheder med
DMC-funktion.
Bemærk:
7 Du

kan dele dine video-, musik- og billedfiler gennem enheder såsom pc, mobiltelefon
eller NAS (Network Attached Storage), der
fungerer som DMS (Digital Media Server)
kompatibel med DLNA.
7 Hvis

både DMS-enheden og tv-apparatet
er sluttet til det trådløse netværk, kan der
opstå forsinkelser og billedfrysning under
afspilning af video.
7 TV

kan også fungere med DMS software,
der kan installeres på en computer, men
der er ikke garanti for, at det vil køre i fuld
overensstemmelse med software uden et
DMS-certifikat.
7 Udfør

de følgende trin til et prøve af DMSopsætning.
Åbn Windows Media Player11 på en computer med Windows operativsystem. I fanen
»Bibliotek« vælg »Mediedeling«, markér
boksen »Del mine medier« i det vindue,
der åbnes, og vælg »OK«. Det nye vindue
viser IP-numre for de tilsluttede enheder. For
at tv'et kan registrere computeren, skal du
vælge dit tv's IP-nummer. Hvis IP ikke er på
listen, kan du fra menuerne »Mediedeling«
»Indstillinger« vælge »Tillad nye enheder
og computere automatisk« i pop opmenuen. Efter afslutningen af processen kan
tv'et kun vise de understøttede filformater i
biblioteket.
For ikke at støde på nogen problemer med
mediedeling, skal du kontrollere firewallindstillinger for dit modem og computer.
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Vælg Digital Media Server
1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menupunktet »Media Center« med
»>« eller »<« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
– »Medieafspiller« menuen vises på skærmen.
Bemærk:
Hvis ingen DMS-enhed vises, undersøg
netværksforbindelsen. Se side 84 eller 87.
3 Vælg en DMS-enhed med »V« eller »Λ«
og tryk på »OK« for at bekræfte.
– indholdet af DMS-enhed vises på skærmen.
7 

Media Player > PC1
All

Film

Tirsdag
xx xxx xxxx

Musik

Foto

Moive
Musik
Foto

Vælg alt

+ Playlist

VÆRKTØJER

Medieindstillinger

Spil

Navigation mellem punkter

Filtertype

BACK

Tilbage

Bemærk:
7 Fil- og mappestruktur på DMS-enheden
i menuen kan variere afhængig af den
brugte Digital Media Server-software.
7 Undertekster understøttes ikke på videofiler,
der afspilles fra DMS-enheden.
7 Videofiler, der afspilles gennem DMSenhed, understøtter følgende formater, som
har DLNA-certifikat:»MPEG_PS_NTSC«,
»MPEG_PS_PAL«, »MPEG_TS_SD_EU« og
»MPEG_TS_EU_ISO«.
7 I videoer med høj bithastighed, kan der
opstå lag-problem.
7 Mapper, der er ukendte for DLNA-applikation, kan ikke afspilles på tv‹et. Problemet
kan løses ved at installere codec på din
computer.

MULTIMEDIE SERVER TILSTAND--------------------------------------------------Lydfiler, der afspilles gennem DMS-enhed,
understøtter følgende formater, som har DLNA-certifikat:»AAC_ADTS_320«, »LPCM«,
»MP3«, »WMABASE« og »WMAFULL«.
7 Billedfiler,

der afspilles gennem DMSenhed, understøtter følgende formater, som
har DLNA-certifikat: »JPEG_LRG«, »JPEG_
MED« og »JPEG_SM«.
7 

Afspilning
1 Vælg indholdsmappen på DMS-enheden
med »V« eller »Λ« og tryk på »OK«.
– Alle titler vises på skærmen.
2 Vælg den ønskede titel med »V« eller »Λ«.
3 Tryk på »8« for at starte afspilningen.

Andre afspilningsfunktioner
1 Tryk på »!« for at sætte afspilning på
pause.
2 Tryk på »8« for at genoptage afspilning.
3 Tryk på »5« eller »6« indtil du kommer til
den ønskede fil.
4 Tryk på »7« for at stoppe afspilningen.
5 Skift tilbage til indholdet med
»BACK <«.
6 Du afslutter DLNA-funktionen ved at trykke
på »EXIT«.
7 Vælg trykknappen »Ja« med »<« eller »>«
for at bekræfte sikkerhedsforespørgslen;
eller
vælg trykknappen »Nej« med »<« eller »>«
for at annullere processen.
Bemærk:
Du kan også vælge følgende afspilningsfunktioner fra menuen:
– » « vælger gentag-funktioner;
– »5« vælger forrige titel;
– »3« billedsøgning forrige;
– »8« starter afspilning;
– »!« sætter afspilning på pause;
– »7« stopper afspilning;
– »4« billedsøgning næste;
– »6« vælger næste titel.

7 
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SMART INTER@CTIVE TV 4.0+--------------------------------------------------------Vilkår og betingelser samt
fortrolighed
Aftaler om vilkår og betingelser
samt fortrolighed
Aftaler om vilkår og betingelser samt fortrolighed er aftaler, som skal accepteres for at få
adgang til brug af alle funktioner i Smart Inter@
active.
Hvis Aftaler om vilkår og betingelser samt fortrolighed accepteres, kan alle funktioner i Smart
Inter@ctive benyttes, og de nødvendige data om
brugen af tv indsamles.
Hvis Aftaler om vilkår og betingelser samt
fortrolighed ikke accepteres, vil der ikke være
adgang til applikationsportalen, softwareopdatering via internet, applikationer og webbrowser
til Smart Inter@ctive. Der indsamles ingen data
om brug af tv. DLNA- og LiveShare-funktionerne
kan benyttes.

Første brug og funktioner
Når du har tændt tv’et, vises siden “Information”, så snart tv’et har forbundet til internettet
første gang. På denne side vil du få oplyst, at
du skal læse og acceptere indholdet i Vilkår og
betingelser samt fortrolighed for at benytte funktionerne i Smart Inter@active. Her skal du vælge
“Next” (Næste).
7 
Hvis du forlader denne side (ved at slukke
for tv’et med Exit-knappen på fjernbetjeningen) uden at vælge “Next” (Næste), vises
siden “Information” igen, når tv’et tændes og
forbinder til internettet næste gang. Dette skyldes, at Aftaler om vilkår og betingelser samt
fortrolighed ikke er læst og accepteret.
7 
Hvis du vælger Next (Næste), føres du til en
side, hvor du kan gennemlæse indholdet i
Vilkår og betingelser samt fortrolighed.
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 rugeren kan se indholdet i Vilkår og betinB
gelser samt fortrolighed. Der er to muligheder
i forbindelse med begge indholdsenheder:
“Accept” (Acceptér) og “Decline” (Afvis). Du
kan ikke acceptere eller afvise dem enkeltvis.
7 
Hvis du vælger “Accept” (Acceptér), kan du
fortsætte med at bruge tv’et.
7 
Hvis du vælger “Decline” (Afvis):
7 
Informationssiden vises igen, når der
tændes for tv’et, og det forbinder til internettet næste gang, hvor samme trin skal
gennemgås.
Hvis indholdet i Vilkår og betingelser samt fortrolighed er opdateret, vises siden “Information”, så
snart der tændes for tv’et, og det har forbundet
til internettet første gang efter opdateringen. På
denne side vil du få oplyst, at indholdet i Vilkår
og betingelser samt fortrolighed er opdateret. Det
forventes endvidere, at du accepterer indholdet
i de nye Vilkår og betingelser samt fortrolighed.
Her skal du vælge Next (Næste), og den efterfølgende procedure er som beskrevet ovenfor.
7

Visning af Vilkår og betingelser
samt fortrolighed som accepteret af brugeren og fjernelse af
accepten
Du kan genlæse indholdet i Vilkår og betingelser samt fortrolighed, som du allerede har
accepteret, og du kan fjerne din accept. Dette
gøres på følgende måde:
7 
Gå til siden Settings (Indstillinger) i applikationsportalen eller til Settings (Indstillinger) på
tv’ets menu for at få adgang til de aftaler om
Vilkår og betingelser samt fortrolighed, du har
accepteret.
7 
Her vises de seneste versioner af Vilkår og
betingelser samt fortrolighed, som du har
accepteret.
7 
Du kan genlæse indholdet i Vilkår og betingelser samt fortrolighed, som du allerede
har accepteret og få vist funktionen “Remove
Acceptance” (Fjern accept). Hvis du vælger
“Remove Acceptance” (Fjern accept):
7
Informationssiden vises igen, når der tændes
for tv’et, og det forbinder til internettet næste
gang, hvor samme trin skal gennemgås.

SMART INTER@CTIVE TV 4.0+--------------------------------------------------------Internetapplikationer til SMART
Inter@ctive TV 4.0+
Dit SMART Inter@ctive TV 4.0+ får internettjenester og websider fra interaktive apps.
Disse applikationer er designet til brug på dit
fjernsyn.
Med SMART Inter@ctive TV 4.0+-funktionen kan
du køre mange lokale og globale internetapplikationer. Disse applikationer omfatter mange
typer såsom video, billede, musik, spil, sociale
netværksapplikationer, nyheder og sportsapplikationer, vejrudsigtsapplikationer.
Bemærk:
7 Tilgængeligheden

af inter@ctive-applikationer til SMART Inter@ctive TV 4.0+ kan
variere alt efter land.
7 SMART

Inter@ctive TV 4.0+ kan ikke
downloade og gemme filer permanent, kan
ikke indlæse filer til en webside, og kan ikke
installere add-ons, undtaget login-sider for
nogle applikationer.
7 Grundig

er ikke ansvarlig for indholdet
og kvaliteten af indholdet, der tilbydes af
indholdsudgivere.
7 Lokale

og globale internetapplikationer leveret gennem dit SMART Inter@ctive TV 4.0+
kommer med dit tv inden for rammerne af
særlige tidsbegrænsede aftaler indgået
med applikationsejere. Applikationsejere
kan opdatere, ændre, begrænse eller helt
fjerne disse applikationer efter eget skøn.
Grundig kan ikke holdes ansvarlig for disse
ændringer.
7 Grundig

forbeholder sig retten til at
foretage alle ændringer, såsom modifikationer, begrænsninger, udvidelser, overførsel og fjernelse af internetapplikationer, der
tilbydes gennem dit SMART Inter@ctive TV
4.0+.

Under loginprocessen kan det i nogle applikationer være nødvendigt at bliver sluttet
til denne applikations websted. Emnesider
kan indeholde links, der ikke er relateret
til loginprocessen. Når disse links åbnes,
kan tv’et have adgang til den åbne side og
vise indhold, der ikke understøttes af dit tv.
Når du åbner et websted, kan dit tv ikke
kontrollere disse ikke-understøttede indhold
eller kan ikke være ansvarligt for det.

7 

USB-tastatur og -mus
Du kan tilslutte et tastatur eller en mus til begge
indgange USB1, USB2 eller indgang USB3 til
brug på internettet. Tastatur og mus, der kræver
særlige drivere, understøttes ikke

Sådan kommer du i gang med
Smart Inter@ctive TV
1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menupunkt »Applikations Center« (Applikationscenter) med »<« eller »>« og tryk
på »OK« for at bekræfte.
– Menuen »Application Portal« (Applikationsportal) vises.
Bemærk:
 Hvis du trykker på »@«, når der ikke er en
menu åben, kan du få adgang til menuen
»Application Portal« (Applikationsportal).
7 
Hvis du forsøger at starte Inter@ctiveapplikationer uden tilsluttet kabelbaseret
eller trådløs adapter, vil der blive vist en
advarsel herom på skærmen. Hvis din
kabelbaserede eller trådløse adapter er
tilsluttet, men du ikke kan modtage IP, eller
internet ikke er tilsluttet, kan Inter@ctive applikationerne ikke startes. I sådanne tilfælde
skal du kontrollere indstillinger for netværksforbindelse.
7
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SMART INTER@CTIVE TV 4.0+--------------------------------------------------------Sådan vælges internetapplikationer
1 Vælg »Application Store« (Applikationsbutik) i menuen, eller tryk på »@«.
– »Application Portal« (Applikationsportal)
vises.
Smart Inter@ctive TV

Favoritter

Alle applikationer

Indtast søgeord

Med

abc...

abc...

abc...

abc...

abc...

abc...

abc...

abc...

abc...

abc...

abc...

abc...

abc...

abc...

abc...

abc...

abc...

abc...

abc...

abc...

abc...

Mest populære

abc...

Nye applikationer

abc...

Navigation

abc...

Vælg

Indstillinger

Afslut

2 Vælg den ønskede applikation med »V«,
»Λ«, »<« og »>« og tryk »OK« for at
bekræfte.
– Applikationens hovedmenu vises efter et
kort øjeblik.
Bemærk:
Hvis du forsøger at starte en applikation
uden tilsluttet kabelbaseret eller trådløs
forbindelse, vil en relateret advarsel blive
vist på skærmen.
7 Applikationerne

starter ikke, hvis du ikke har
adgang til internettet, eller ikke kan hente
IP, selvom dit kabel er sluttet til tv’et, eller
du er tilsluttet et trådløst netværk. I sådanne
tilfælde skal du kontrollere indstillinger for
netværksforbindelse.
7 
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Sådan vises alle applikationer
Applikationer, der vises på SMART Inter@ctive
TV 4.0+-startsiden, er blot nogle få af de applikationer, der kan køre på tv’et. Du kan få vist
og vælge andre applikationer i »All Applications« (Alle applikationer).
1 Vælg »Application Store« (Applikationsbutik) i menuen, eller tryk på »@«.
– »Application Portal« (Applikationsportal)
vises.
2 Vælg »All Applications« (Alle Applikationer)
med »V«, »Λ«, »<« eller »>« og tryk
»OK« for at bekræfte.
– Menuen »All Applications« (Alle Applikationer) vises.

Sådan tilføjes applikationer til favoritter
Du kan tilføje ofte brugte applikationer til dine
favoritter og samle dem under overskriften »Favorites« (Favoritter).
1 Brug »V«, »Λ«, »<« eller »>« til at vælge
den applikation, du vil tilføje til dine favoritter, og tryk på »FAV«.
– Den valgte applikation føjes til dine
favoritter.
Bemærk:
For at fjerne en applikation fra favoritterne
skal du trykke på »FAV«.

7 

SMART INTER@CTIVE TV 4.0+--------------------------------------------------------Hovedskærmbillede for Application Portal
Applikationer.
SMART Inter@ctive TV

2 Alle Applikationer.
3 Favoritter
4 Søgelinje.
5 Afslut.

Foretrukne

Bemærkelsesværdig

abc...

3

1

Indtast søgeindstillinger

4

Alle Applikationer

2

abc...

abc...

abc...

abc...

abc...

abc...

abc...

abc...

abc...

abc...

abc...

abc...

abc...

abc...

abc...

abc...

abc...

abc...

abc...

abc...

abc...

Mest Populære

abc...

Nye Applikationer

abc...

Navigation

Vælg

Indstillinger

Juridisk notifikation

5

Afslut

Navigation i hovedskærmbilledet for applikationsportalen
1 På portalens websted vælges den ønskede
applikation med »V«, »Λ«, »<« og »>«,
og tryk derefter på »OK« for at bekræfte.
– Applikationens hovedmenu vises efter et
kort øjeblik.
2 Brug af applikation afhænger mest af
applikationens egen struktur. Følg bemærkningerne på skærmen.
Bemærk:
 I menuen Settings (Indstillinger) kan du
ændre landet for applikationsportalen og
få applikationer for det valgte land vist
på siden »All Applications« (Alle applikationer).

7
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-WEBBROWSER---------------------------------------------------------------------------------------------------Webbrowser-menu
3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

14

15

http://www.grundig.de
grundig.

2

16

1
Zoom ud

Zoom ind

Side op

Side ned

Navigation

Procesmenu

Værktøjslinje

1- Menuknapper.

-Webbrowser-applikationer

2- Aktiv fane.

Webbrowser giver dig mulighed for at navigere
i internettet.
1- Åbn menuen med »MENU«.

3- Forrige side.
4- Næste side.
5- Genopfrisk.
6- Ny fane.
7- Adresselinje.

2- Vælg menupunktet »Webbrowser« med
»V«, »Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK«
for at bekræfte.
– Webbrowser vises på skærmen.

9- Foretrukne.

3- Vælg URL-indtastningsområde med »Λ«
eller »V« og tryk på »OK« for at bekræfte.
– Skærmtastatur vises på skærmen.

10- Hjemmeside

4- Indtast adressen og bekræft med »OK«.

8- Søg på siden.

11- Indstillinger
12- Historik.
13- Søg på internettet.
14- Zoom.
15- Luk webbrowser.
16- Luk fane.
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Bemærk:
Yderligere funktioner bliver forklaret på
skærmen.
7 Du kan tilslutte et tastatur eller en mus til
stikkene USB1, USB2 eller USB3 til brug
på internettet. Tastatur, der kræver særlig
driver, understøttes ikke.
7

SPROGINDSTILLINGER--------------------------------------------------------------------------i øverste del af menuen.

1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.

4 Tryk på »BACK <« for at gå et menuniveau tilbage, eller tryk på »EXIT« for at
afslutte indstillingen.

3 Vælg menupunktet »Tv« med »<« eller »>«
og tryk på »V« for at bekræfte.
– »TV«-menuen er aktiv.

Ændring af sprog i undertekster

Indstillinger > TV

Billede

Tirsdag
xx xxx xxxx

Lyd

Kilde

TV

Netværk

Timer

Forældre

1 Vælg linjen »Sprog og tastatur« med »V «
eller »Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.

Sprog og tastatur
Indstillinger for tilgængelighed
Tilbehør

2 Vælg linjen »Undertekstsprog« med »V «
eller »Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.

Avanceret
Om

Skift område

(kun for digitale tv-kanaler)
Du kan deaktivere undertekster, vælge sprog
i undertekster, og tildele et sekundært sprog i
undertekster.

Vælg

BACK

Tilbage

EXIT Afslut

Bemærk:
7
I de følgende afsnit forklares yderligere
funktioner.

Ændring af menusproget
1 Vælg linjen »Sprog og tastatur« med »V «
eller »Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
2 Vælg linjen »Menusprog« med »V « eller
»Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
3 Vælg menusprog med »V« eller »Λ« og
tryk på »OK« for at bekræfte.
4 Tryk på »BACK <« for at gå et menuniveau tilbage, eller tryk på »EXIT« for at
afslutte indstillingen.

Ændring af audio-sprog
(kun for digitale tv-kanaler)
Du kan definere et primært og et sekundært
lydsprog.
1 Vælg linjen »Sprog og tastatur« med »V «
eller »Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
2 Vælg linjen »Audio-sprog« med »V « eller
»Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.

3 Vælg undertekstsproget med »V« eller
»Λ« og tryk på »« (rød) for at indstille det
som primært undertekstsproget eller »«
(grøn) for at indstille det som sekundært
undertekstsproget.
– Primært og sekundært sprog fremkommer
i øverste del af menuen.
4 Tryk på »BACK <« for at gå et menuniveau tilbage, eller tryk på »EXIT« for at
afslutte indstillingen.

Ændring af tastatursprogDu kan vælge sproget for tastaturet, der er
sluttet til tv-apparatet.
1 Vælg linjen »Sprog og tastatur« med »V «
eller »Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
2 Vælg linjen »Tastatursprog« med »V « eller
»Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
3 Vælg tastatursprog med »V« eller »Λ« og
tryk på »OK« for at bekræfte.
4 Tryk på »BACK <« for at gå et menuniveau tilbage, eller tryk på »EXIT« for at
afslutte indstillingen.

3 Vælg audio-sproget med »V« eller »Λ«
og tryk på »« (rød) for at indstille det som
primært audio-sprog eller »« (grøn) for at
indstille det som sekundært audio-sprog.
– Primært og sekundært sprog fremkommer
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TILGÆNGELIGE FUNKTIONER------------------------------------------------------1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3 Vælg menupunktet »Tv« med »<« eller »>«
og tryk på »V« for at bekræfte.
– »TV«-menuen er aktiv.
4 Vælg linjen »Indst. for tilgængelighed« med
»V « eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
Indstillinger > TV > Indst. for tilgængelighed

Billede

Lyd

Kilde

Pr.
19. marts 2015

TV

Netværk

Timer

Fra

Audio beskrivelse

Skift område

Vælg

20

BACK

Tilbage

EXIT Afslut

Bemærk:
7
I de følgende afsnit forklares yderligere
funktioner.

Underteksttilstand
(kun for digitale tv-kanaler)
Undertekster for døve eller hørehæmmede kan
aktiveres og deaktiveres.
1 I menuen »Indst. for tilgængelighed« brug
»V« eller »Λ« til at vælge »Underteksttilstand«.
2 Vælg den foretrukne funktion »fra«, »Hørehæmmet« eller »Basis« med »<« eller »>«.
3 Tryk på »BACK <« for at gå et menuniveau tilbage, eller tryk på »EXIT« for at
afslutte indstillingen.
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1 I menuen »Indst. for tilgængelighed« brug
»V« eller »Λ« til at vælge »Audio-beskrivelse«.

3 Vælg linjen »Audio-beskrivelse, volumen«
med »V« eller »Λ« og brug »<« eller »>«
for at justere lydstyrken.

Blandet

Audio-beskrivelse, volumen

Audio beskrivelse er en ekstra lydkanal til folk
som er svagsynede. Aktiviteterne, omgivelserne,
sceneskift eller scenens udseende og skuespillernes gestikuleren og ansigtsudtryk beskrives.
Denne lyd transmitteres samtidig med den
normale lyd når du ser digitale tv-stationer. Det
afhænger af det program, der udsendes.

2 Vælg »Blandet« eller »Hovedtelefon« med
»<« eller »>«.

Forældre

Undertekst-tilstand

Audio-beskrivelse (audio-undertekster)

4 Tryk på »BACK <« for at gå et menuniveau tilbage, eller tryk på »EXIT« for at
afslutte indstillingen.

AVANCEREDE INDSTILLINGER------------------------------------------------------1 Åbn menuen med knappen »MENU«.

Gemme logovisning

2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.

Denne funktion er beregnet til introduktion i
butikker. Når »Til« er valgt, vises logoer på
skærmen.
1 I menuen »Avanceret« brug »V« eller »Λ«
til at vælge linjen »Shop logo-visning«.

3 Vælg menupunktet »Tv« med »<« eller »>«
og tryk på »V« for at bekræfte.
– »TV«-menuen er aktiv.
4 Vælg linjen »Avanceret« med »V« eller
»Λ«, og tryk på »OK» for at bekræfte.
Indstillinger > TV > Avanceret

Billede

Lyd

Tirsdag
xx xxx xxxx

Kilde

TV

Netværk

Timer

Forældre

Auto sleep

Bemærk:
7Sæt funktionen til »Nej« med »
<« eller »>«
for at slukke det.
3 Tryk på »BACK <« for at gå et menuniveau tilbage, eller tryk på »EXIT« for at
afslutte indstillingen.

4 timer

Vis logovisning

Medium

Strømbesparende tilstand

Fra

Permanent tidsforskydning

Fra

Skift tilstand

Effekt for lysstyrke på LED

Nej

LED-baggrundsbelysning for strøm

Skift område

2 Vælg »Ja« med »<« eller »>«.

BACK

Tilbage

EXIT Afslut

Bemærk:
7
I de følgende afsnit forklares yderligere
funktioner.

Auto sleep
Denne funktion vil sætte fjernsynet til standby i
4 timer afhængig af din opsætning, medmindre
fjernsynet modtager et signal eller der trykkes
på en tast eller, i henhold til europæiske regler,
fjernbetjeningen forbliver uberørt i 5 minutter.
1 I menuen »Avanceret« brug »V« eller »Λ«
til at vælge »Auto sleep«.

Du kan justere effekt (standby) på LED lysstyrken
i driftstilstand af tv.
1 I menuen »Avanceret« brug »V« eller »Λ«
til at vælge »Effekt for lysstyrke på LED«.
2 B
 rug »<« eller »>« for at indstille lysstyrken
til »Høj«, »Mellem« eller »Lav«.
3 Tryk på »BACK <« for at gå et menuniveau tilbage, eller tryk på »EXIT« for at
afslutte indstillingen.

2 Vælg slukketid med »<« eller »>«.
Bemærk:
7
Sæt funktionen til »Fra« med »<« eller »>«
for at slukke det.
3 Tryk på »BACK <« for at gå et menuniveau tilbage, eller tryk på »EXIT« for at
afslutte indstillingen.
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AVANCEREDE INDSTILLINGER------------------------------------------------------Power gem-tilstand
Det sikrer automatisk slukning af skærmen i
antenne, kabel, satellit og radiokanaler samt
USB-tilstand, når der afspilles lydfiler.
1 I menuen »Avanceret« brug »V« eller »Λ«
til at vælge »Strømbesparelsestilstand«.
2 T ryk »<« eller »>« for at indstille slukningstiden for visning som »10 sekunder«, »30
sekunder«, »60 sekunder«.
3 Tryk på »BACK <« for at gå et menuniveau tilbage, eller tryk på »EXIT« for at
afslutte indstillingen.
Bemærk:
7 Hvis

skærmen lukkes mens du hører musik
i USB-tilstand, tryk på »MENU« og vælg
»Fra« med »<« eller »>« for at lukke
funktionen.

Tænd/sluk for vejroplysninger
Afhængig af hvor du befinder dig, så indhenter
dit TV vejrudsigt via internettet, og viser den i
øverste højre hjørne af menuen. Denne notifikation kan aktiveres eller deaktiveres.
1 Vælg »Vejrudsigt« i menuen »Avanceret«
med »V« eller »Λ«.
2 Vælg »On« eller »Off « med »<« eller »>«.
3 Tryk »BACK <« for at gå et menuniveau
BACK eller tryk »EXIT« for at afslutte
indstillingen.

Hjælp
Informationer til hjælp omkring relevante funktioner vises, hvis du vælger en af mulighederne i
menuen, og venter et stykke tid. Denne notifikation kan aktiveres eller deaktiveres.
1 Vælg »Hjælp« i menuen »Avanceret« med
»V« eller »Λ«.
2 Vælg »On« eller »Off « med »<« eller »>«.
3 Tryk »BACK <« for at gå et menuniveau
BACK eller tryk »EXIT« for at afslutte
indstillingen.
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TIMER-FUNKTIONER----------------------------------------------------------------------------------1 Åbn menuen med knappen »MENU«.

Tænd timer (automatisk tændt)

2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.

I menuen »Tænd Timer« kan du indtaste en
tændetid for tv-apparatet.
Tv-apparatet tænder med den forudindstillede
lydstyrke og den ønskede kanal når den indstillede tid i standby-tilstand er udløbet.

3 Vælg menupunktet »Timer« med »<« eller
»>« og tryk på »V« for at bekræfte.
– »Timer«-menuen er aktiv.
Indstillinger > Timer

Tirsdag
xx xxx xxxx

Billede

Lyd

Kilde

TV

Netværk

Timer

2 Vælg linjen »Modus« med »V« eller »Λ«
og brug »<« eller »>« til at vælge, hvornår
tv'et bør tænde.

Forældre

Sleep timer

Fra

Auto Tænd

3 Vælg linjen »Signalkilde« med »V« eller
»Λ« og brug »<« eller »>« til at vælge
signalkilde.

Auto Af
Avanceret

Skift område

1 Vælg linjen »Automatisk tændt« med »V «
eller »Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.

Skift tilstand

BACK Tilbage

EXIT Afslut

Bemærk:
7
I de følgende afsnit forklares yderligere
funktioner.

Sleep timer
I menuen »Sleep timer« kan du indtaste en slukketid for tv-apparatet. Når denne tid er udløbet,
skifter tv-apparatet til standby-modus.
1 Vælg linjen »Sleep Timer« med »V« eller
»Λ«.
2 Vælg slukketid med »<« eller »>«.
Bemærk:
7 For at slukke funktionen, brug »
<« eller »>«
for at sætte slukketiden »Fra«.
3 Tryk på »BACK <« for at gå et menuniveau tilbage, eller tryk på »EXIT« for at
afslutte indstillingen.

4 Vælg linjen »Servicetype« med »V« eller
»Λ« og brug »<« eller »>« til at vælge den
foretrukne tjeneste (ATV, DTV eller Radio)
5 Vælg linjen »Kanalindtastning« med »V«
eller »Λ« og brug »<« eller »>« til at
vælge den foretrukne kanal.
Bemærk:
Linjen »Kanal« er kun aktiv hvis den aktuelt
benyttede inputkilde er blevet indstillet. Hvis
der ikke foretages nogen indtastning, vil
den første kanal fra den valgte inputkilde
blive anvendt.

7 

6 Vælg linjen »Volume« med »V« eller
»Λ« og brug »<« eller »>« til at indstille
lydstyrken.
7 Vælg linjen »Indst. time« med »V« eller
»Λ« og indtast tidspunkt med »1…0«.
8 Tryk på »« (blå) for at gemme indstillingen.
9 Tryk på »BACK <« for at gå et menuniveau tilbage, eller tryk på »EXIT« for at
afslutte indstillingen.
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TIMER-FUNKTIONER----------------------------------------------------------------------------------Sluk timer (automatisk slukket)
I menuen »Auto Af« kan du indtaste en slukketid
for tv-apparatet. Tv-apparatet skifter til standby,
når den indtastede tid er udløbet.
1 Vælg linjen »Auto Af« med »V « eller »Λ«
og tryk på »OK« for at bekræfte.
2 Vælg linjen »Modus« med »V« eller »Λ«
og brug »<« eller »>« til at vælge, hvornår
tv'et bør slukke.
3 Vælg linjen »Indst. time« med »V« eller
»Λ« og indtast tidspunkt med »1…0«.
4 Tryk på » « (blå) for at gemme indstillingen.
5 Tryk på »BACK <« for at gå et menuniveau tilbage, eller tryk på »EXIT« for at
afslutte indstillingen.
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FORÆLDREKONTROLINDSTILLINGER--------------------------------1 Åbn menuen med knappen »MENU«.
2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3 Vælg menupunktet »Forældre« med »>«
eller »<« og tryk på »OK« for at bekræfte.
– Menuen »Forældre« vises.
Indstillinger > Forældre

Billede

Tirsdag
xx xxx xxxx

Soiund

Kilde

TV

Netværk

Timer

Forældre

Forældrevejledning

Fra

Menulås

Fra

Num Lock

Fra

Skift PIN

Skift område

Skift tilstand

BACK

Tilbage

EXIT Afslut

Bemærk:
7
I de følgende afsnit forklares yderligere
funktioner.

Forældrevejledning
Der findes film med indhold eller scener der er
uegnede for børn.
Visse programmer indeholder informationer,
der identificerer dette indhold eller disse scener
og som har fået et adgangsniveau fra 4 til 18.
Du kan vælge et af af de adgangsniveauer og
dermed tilladelse til afspilning.
1 I menuen »Forældre« bruges »V« eller
»Λ« til at vælge linjen »Forældrevejledning« og derefter trykkes på »<« eller »>«
for at bekræfte.
2 Indtast PIN-koden »1234« med »1...0« i
adgangskodefeltet.

Bemærk:
Når tv'et er i gennemgang buffer-tilstand,
er forældrenes vurdering af programmet i
den direkte udsendelse anvendt til indholdet,
der ses (snarere end den faktiske forældrevurderingen af indholdet, der ses). Som
følge heraf vil et forældrevurderet indhold
overvåget i forbindelse med revisionen af
buffer-tilstand ikke nødvendigvis vises som
forældrebedømt og omvendt. Det betyder,
at hvis forældrebedømt program starter i
live udsendelse, vil PIN-pop op-meddelelse
vises i gennemgang buffer, eller PIN-pop up
besked vil blive fjernet fra buffer, så snart et
program uden forældrenes vurdering starter
i direkte udsendelse."

7

Låsning af menuer
Ved at bruge denne funktion kan du låse
menuerne »Automatisk Kanalsøgning«, »Manuel
kanalsøgning« og »Kanalredigering«, som kun
kan åbnes efter indtastning af PIN-koden.
1 I menuen »Forældre« bruges »V« eller »Λ«
til at vælge linjen »Menulås« og derefter
trykkes på »<« eller »>« for at bekræfte.
2 Indtast PIN-koden »1234« med »1...0« i
adgangskodefeltet.
3 Aktiver låsen med »<« eller »>« (»Til«).
Bemærk:
7 For at deaktivere menulåsen brug »
<« eller
»>« for at vælge indstillingen (»Fra«).
4 Tryk på »BACK <« for at gå et menuniveau tilbage, eller tryk på »EXIT« for at
afslutte indstillingen.

3 Vælg adgangsniveau med »<« eller »>«.
4 Tryk på »BACK <« for at gå et menuniveau tilbage, eller tryk på »EXIT« for at
afslutte indstillingen.
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FORÆLDREKONTROLINDSTILLINGER--------------------------------Blokering af multifunktionsknap

Blokering af en tv-kanal

Hvis tastaturlåsen er aktiveret, vil multifunktionsknappen på tv-apparatet ikke fungere.

Du kan blokere enkelte tv-kanaler, som er
uegnede for børn, med en personlig PIN-kode.

1 I menuen »Forældre« bruges »V« eller
»Λ« til at vælge linjen »Num Lock« og
derefter trykkes på »<« eller »>« for at
bekræfte.

1 Åbn menuen med knappen »MENU«.

2 Indtast PIN-koden »1234« med »1...0« i
adgangskodefeltet.

3 Vælg menupunktet »Kilde« med »>« eller
»>« og tryk på »OK« for at bekræfte.

3 Aktiver (Til) eller deaktiver (Fra) panellåsen
med »<« eller »>« .
4 Tryk på »BACK <« for at gå et menuniveau tilbage, eller tryk på »EXIT« for at
afslutte indstillingen.

Ændring af PIN-koden
I stedet for standardkoden »1234«, kan du
indtaste en personlig kode.
Noter din personlige kode ned.
1 I menuen »Forældre« bruges »V« eller
»Λ« til at vælge linjen »Skift PIN« og efterfølgende trykkes på »OK« for at bekræfte.
2 Indtast den aktuelle PIN-kode »1234« med
»1...0«.
3 Indtast din nye firecifrede personlige PINkode med »1...0«.
4 Indtast din nye personlige PIN-kode igen
med »1...0«.
5 Tryk på »BACK <« for at gå et menuniveau tilbage, eller tryk på »EXIT« for at
afslutte indstillingen.
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2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.

4 Vælg linjen »Kanalredigering« med »V «
eller »Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
5 Vælg kanalen, der skal blokeres med »V«,
»Λ«, »<« eller »>«, og fremhæv ved at
trykke på »OK«.
– Kanalen er markeret med »✔«.
6 Åbn menuen »Værktøjer« med » « (gul).
7 Vælg linjen »Kanal låst« med »V « eller
»Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
8 Indtast PIN-koden »1234« med »1...0«  i
adgangskodefeltet.
9 Bekræft indtastningen med »OK«.
– Kanalen er markeret med » «.
Bemærk:
7 Du fjerner låsen ved at vælge kanalen igen
med »V«, »Λ«, »<« eller »>«, aktiver
menuen »Værktøjer« med »« (gul), vælg
linjen »Aflås kanal« med »V« eller »Λ«,
og tryk på »OK« for at  bekræfte.
10 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.

FORÆLDREKONTROLINDSTILLINGER--------------------------------Sådan ser du en blokeret tvkanal
Du kan se en tv-kanal, der er blokeret med
PIN-koden, ved at vælge kanalen og indtaste
PIN-koden.
1 Vælg den blokerede kanal med »1…0«
eller »P+«, »P–«.
2 Indtast PIN-koden »1234« med »1...0«  i
adgangskodefeltet.
– Blokeret kanal kan ses.
Bemærk:
Kanalen blokeres igen, når du skifter til en
anden kanal.

7 

Nulstilling af PIN-koden
Brug denne funktion, hvis du glemmer din PINkode.
1 I menuen »Forældre« bruges »V« eller
»Λ« til at vælge linjen »Skift PIN« og efterfølgende trykkes på »OK« for at bekræfte.
2 Indtast PIN-koden »2 3 5 6«« med »1...0«.
3 Indtast din nye firecifrede personlige PINkode med »1...0«.
4 Indtast din nye personlige PIN-kode igen
med »1...0«.
5 Tryk på »BACK <« for at gå et menuniveau tilbage, eller tryk på »EXIT« for at
afslutte indstillingen.
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INDSTILLING AF DATO OG KLOKKESLÆT--------------------1 Åbn menuen med knappen »MENU«.

manuel søgning

2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.

Du kan selv indstille den lokale tidsforskel hvis
tiden ikke registreres, eller ikke er den samme
som din lokaltid.

3 Vælg menupunktet »Timer« med »>« eller
»>« og tryk på »OK« for at bekræfte.
– Menuen »Timer« vises.

1 I menuen »Avanceret« brug »V« eller »Λ«
til at vælge »Justering af tid«.

4 Vælg linjen »Avanceret« med »V« eller
»Λ«, og tryk på »OK» for at bekræfte.
Indstillinger > Timer

Tirsdag
xx xxx xxxx

Billede

Lyd

Kilde

TV

Netværk

Timer

3 Vælg linjen »Tidszone« med »V « eller »Λ«
og tryk på »OK« for at bekræfte.
– Menuen til valg af tidszone vises.

Forældre

Sleep timer

Fra

4 Justér tidszonen med »V« eller »Λ« og tryk
på »OK« for at bekræfte.

Auto Tænd
Auto Af
Dato & Klokkeslæt

Dato-/tidsindst.
Tidsjustering
Skift område

Vælg

AUTO
BACK

Tilbage

EXIT Afslut

Bemærk:
7
I de følgende afsnit forklares yderligere
funktioner.

Auto tuning
Tv-apparatet registrerer automatisk den lokale
forskel til Greenwich Mean Time (den valgte
kanal giver et tidssignal).
1 I menuen »Avanceret« bruges »V« eller
»Λ« til at vælge linjen »Dato-/tidsindst.«
og efterfølgende trykkes på »OK« for at
bekræfte.
2 Vælg linjen »Modus« med »V« og vælg
derefter muligheden »AUTO« med »<« eller
»>«.
– Indstillinger af dato og klokkesæt opdateres automatisk;
3 Tryk på »BACK <« for at gå et menuniveau tilbage, eller tryk på »EXIT« for at
afslutte indstillingen.
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2 Vælg muligheden »Manual« med »<« eller
»>«.
– Linjerne »Tidszone« og »Daglys lagring«
er aktive.

5 Vælg linjen »Daglys lagring« med »V« eller
»Λ« og brug derefter muligheden »AUTO«,
»Fra« eller »Til« med »<« eller »>«.
6 Tryk på »BACK <« for at gå et menuniveau tilbage, eller tryk på »EXIT« for at
afslutte indstillingen.
Bemærk:
Hvis optionen »AUTO« er valgt i linjen
»Justering af tid«, vil tv-apparatet automatisk
tilpasse tiden til tidssignalet fra den respektive tv-station. Forskellige kanaler kan dog
bruge tidsgrundlag, der er forskellige fra
dem i dit land, f.eks. udenlandske tv-stationer. I sådanne tilfælde kan påmindelser og
planlagte optagelser blive annulleret på
grund af tidsforskellen.

7 

ENHEDENS SOFTWARE--------------------------------------------------------------------------for at installere den.
– Den nye software indlæses.

1 Åbn menuen med knappen »MENU«.
2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3 Vælg menupunktet »Tv« med »>« eller »<«
og tryk på »OK« for at bekræfte.
4 Vælg linjen »Om« med »V « eller »Λ« og
tryk på »OK« for at bekræfte.
Indstillinger > TV > Avanceret

Billede

Lyd

Tirsdag
xx xxx xxxx

Kilde

TV

Netværk

Timer

Softwareopdatering (Internet)

Forældre

Produktinfo
Tv-navn

(kun for digitale tv-kanaler)

Smart Inter@ctive 4...

Softwareopdateringer
Gendan Fabriksindstillinger
Nulstil kanalhistorik
Land
Skift område

Andet
Vælg

BACK

Tilbage

Advarsel:
Tv-apparatet vil genstarte efter opdateringen. Sluk ikke for tv-apparatet under
opdateringen.
Bemærk:
7 For automatisk kontrol af softwareopdateringer, vælg fra menuen »Kilde« ➡ »Avanceret« i linjen »OAD« med »V« eller »Λ«.
Brug »<« eller »>« til at vælge »Til«.
7 

EXIT Afslut

Bemærk:
7
I de følgende afsnit forklares yderligere
funktioner.

Produktoplysninger
1 I menuen »Om« bruges »V« eller »Λ« til at
vælge linjen »Produktinfo« og efterfølgende
trykkes på »OK« for at bekræfte.
– Oplysninger om produktets softwareversion vises på skærmen.
2 Tryk på »BACK <« for at gå et menuniveau tilbage, eller tryk på »EXIT« for at
afslutte indstillingen.

Softwareopdatering (OAD)
(kun for digitale tv-kanaler)
1 I menuen »Om« bruges »V« eller »Λ« til
at vælge linjen »Softwareopdateringer«
og efterfølgende trykkes på »OK« for at
bekræfte.
2 V
 ælg muligheden »OAD« med »V« eller
»Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
– Søgning efter ny software starter.
Bemærk:
 Hvis ingen ny software er tilgængelig,
slukkes menuen automatisk.
3 Hvis der er ny software, tryk på »« (grøn)

1 I menuen »Om« bruges »V« eller »Λ« til
at vælge linjen »Softwareopdateringer«
og efterfølgende trykkes på »OK« for at
bekræfte.
2 V
 ælg muligheden »Internet« med »V« eller
»Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
– Søgning efter ny software starter.
Bemærk:
 Hvis ingen ny software er tilgængelig,
slukkes menuen automatisk.
3 Hvis der er ny software, tryk på »« (grøn)
for at installere den.
– Den nye software indlæses,
7

Advarsel:
Tv-apparatet vil genstarte efter opdateringen. Sluk ikke for tv-apparatet under
opdateringen.

7 

Softwareopdatering (USB)
1 Sæt en hukommelsesenhed i et af USBstikkene i siden af tv-apparatet.
2 I menuen »Om« bruges »V« eller »Λ« til
at vælge linjen »Softwareopdateringer«
og efterfølgende trykkes på »OK« for at
bekræfte.
3 V
 ælg muligheden »USB« med »V« eller
»Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
– Softwaren på USB-stikket er installeret.

7
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TILBEHØR-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Du kan tilslutte forskelligt tilbehør til dit tv for at
bruge med video-talk, volumenkontrol, motionkontrol eller et tastatur og mus til at bruge i din
webbrowser. Få vist status for det tilsluttede
tilbehør fra denne menu for at udføre forskellige
justeringer.
1 Åbn menuen med knappen »MENU«.
2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3 Vælg menupunktet »Tv« med »<« eller »>«
og tryk på »V« for at bekræfte.
4 Vælg linjen »Tilbehør« med »V « eller »Λ«
og tryk på »OK« for at bekræfte.
5 Vælg den nødvendige linje med »V« eller
»Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
Vælg den ønskede funktion med »<« eller
»>«.
6 Tryk på »BACK <« for at gå et menuniveau tilbage, eller tryk på »EXIT« for at
afslutte indstillingen.
Bemærk:
Tilbehør sælges separat. De har følger ikke
med dit tv. Kontakt din forhandler, hvor du
har købt dit tv, for at få flere oplysninger
om køb.
7 
Visning af status og indstillinger er afhængigt af det anvendte tilbehør.
7 

72 DANSK

NULSTILLINGSFUNKTIONER---------------------------------------------------------1 Åbn menuen med knappen »MENU«.
2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3 Vælg menupunktet »Tv« med »>« eller »<«
og tryk på »OK« for at bekræfte.
4 Vælg linjen »Om« med »V « eller »Λ« og
tryk på »OK« for at bekræfte.
Indstillinger > TV > Om

Billede

Tirsdag
xx xxx xxxx

Lyd

Kilde

TV

Netværk

Timer

Sletning af kanalhistorik
Med denne funktion kan du slette kanalhistorik
gemt i hovedmenuen.
1 I menuen »Om« bruges »V« eller »Λ« til at
vælge linjen »Nulstil kanalhistorik« og efterfølgende trykkes på »OK« for at bekræfte.
– Advarselsskærmen vises.
2 Vælg trykknappen »Ja« med »<« eller »>«
for at bekræfte sikkerhedsforespørgslen;

Forældre

eller

Produktinfo
Tv-navn

Smart Inter@ctive 4...

vælg trykknappen »Nej« med »<« eller »>«
for at annullere denne funktion.

Softwareopdateringer
Gendan Fabriksindstillinger
Nulstil kanalhistorik
Land
Skift område

let om første installation og søgning efter
tv-stationer på side 20.

Andet
Vælg

BACK

Tilbage

EXIT

Afslut

Bemærk:
7
I de følgende afsnit forklares yderligere
funktioner.

Indstilling af tv-apparatet til dets
oprindelige indstillinger
Denne funktion giver dig mulighed for at slette
stationslisten og alle brugerdefinerede indstillinger.
1 I menuen »Om« bruges »V« eller »Λ« til at
vælge linjen »Gendan fabriksindstillinger«
og efterfølgende trykkes på »OK« for at
bekræfte.
– Advarselsskærmen vises.
Bemærk:
7 Hvis

de indlæste applikationer også skal
slettes, vælg linjen »Gem de installerede applikationer« ved at trykke på »Λ« og fjerne
den lille markering med »OK«.
2 Vælg trykknappen »Ja« med »<« eller »>«
for at bekræfte sikkerhedsforespørgslen;

3 Tryk på »BACK <« for at gå et menuniveau tilbage, eller tryk på »EXIT« for at
afslutte indstillingen.

Gendannelse af valgte billeder
Denne funktion gør det muligt at returnere et
modificeret billede for startskærmbilledet og/
eller radio-pauseskærmen til fabriksindstillingerne.
1 Vælg »Gendan Valgte Billede« i menuen
»Om« med »V« eller »Λ« og tryk »OK«
for at bekræfte.
– En advarselsskærm vises.
2 Vælg »Ja« for at bekræfte sikkerhedsspørgsmålet;
eller
Vælg »Nej« for at annullere og tryk »OK«
for at bekræfte.

eller
vælg trykknappen »Nej« med »<« eller »>«
for at annullere processen.
– I kort tid vises »Installationsguide«.
3 Fortsæt indstillingerne som beskrevet i kapit-
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BRUG AF EKSTERNT UDSTYR---------------------------------------------------------DIGI LINK
Fjernsynet er udstyret med DIGI
LINK-funktionen. Denne egenskab bruger CEC (Consumer
Electronic Control = Forbruger
elektronisk control) protokol.
CEC gør det muligt at lave en HDMI forbindelse på HDMI mellem fjernsynet og en DVD
afspiller, STB eller videooptager og  styre disse
enheder med fjernsynets fjernbetjening.
Denne funktion skal også understøttes af det
udstyr, du tilslutter.
Dit fjernsyn understøtter følgende funktioner. Læs
brugervejledninger for de eksterne enheder for
detaljerede oplysninger om denne funktion.

Digi Link-funktioner i tv-apparatet
Sådan tændes ekstern enhed fra
standby
Når du tænder for det eksterne udstyr (f.eks.
DVD afspiller) fra standby, tænder fjernsynet
også fra standby og skifter til HDMI kilden, hvor
det eksterne udstyr er tilsluttet.
Afhængigt af funktionerne i den eksterne enhed,
kan den eksterne enhed (f.eks. AV-modtager)
være tændt mens fjernsynet forbliver i standby.
Valg af HDMI-kilden fra fjernsynet
Når du tænder for det eksterne udstyr (f.eks.
DVD afspiller), tænder fjernsynet også og skifter
til HDMI kilden, hvor det eksterne udstyr er
tilsluttet.
Sådan vælges menusproget
Når du vælger menusprog for fjernsynet, vil
menusproget for det eksterne udstyr også ændre sig (hvis DVD-afspilleren understøtter denne
funktion).
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Sådan slukkes ekstern enhed fra
standby
Hvis du sætter dit tv-apparatet på standby, vil
den eksterne enhed (f.eks. DVD afspiller) også
skifte til standby, hvis den er tændt.
DIGI LINK er altid aktiv på dit tv-apparat.
Læs brugermanualen for det eksterne udstyr for
at se, hvordan denne funktion aktiveres.
Søge og vælge den aktive eksterne
enhed
Du kan tilslutte dette fjernsyn til op til 11 enheder, der understøtter DIGILINK.
1 Åbn værktøjsmenuen med »TOOLS«.
2 Vælg linjen »Digilink« med »V « eller »Λ«
og tryk på »OK« for at bekræfte.
– Der søges efter tilsluttede enheder, og de,
der er fundet, vises i menuen »Enhedsliste«.
3 Start enhedssøgning med »« (blå).
– Fundne enheder vil blive vist i menuen.
4 Vælg den enhed du vil styre med »V« eller
»Λ« og marker den med »OK«.
– Hvis den valgte enhed tilsluttes en anden
kilde end den aktuelle kilde, vil fjernsynet
automatisk skifte over til den relevante
kilde.

BRUG AF EKSTERNT UDSTYR---------------------------------------------------------Udstyrskontrol
Du kan indstille måden, fjernsynets fjernbetjening skal kontrollere det eksterne udstyr.

Sådan sættes enheden på standby
Denne mulighed sætter den eksterne enhed på
standby.

« og brug »<« eller »>« til at
1 Tryk på »
vælge mellem »HDMI1« til »HDMI4«, og
tryk på »OK« for at bekræfte.

« og brug »<« eller »>« til at
1 Tryk på »
vælge mellem »HDMI1« til »HDMI4«, og
tryk på »OK« for at bekræfte.

2 Åbn menuen med »MENU«.

2 Åbn menuen med »MENU«.

3 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.

3 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.

4 Vælg menupunktet »Kilde« med »>« eller
»<« og tryk på »OK« for at bekræfte.
Indstillinger > Kilde

Tirsdag
xx xxx xxxx

Billede

Lyd

Kilde

TV

Netværk

Timer

Udstyr

----

Ekstern opførsel

Ingen

4 Vælg menupunktet »Kilde« med »>« eller
»<« og tryk på »OK« for at bekræfte.
5 Vælg linjen »Sæt enheden i standby« med
»V « eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
– Den tilsluttede eksterne enhed er slukket.

Sat enheden i standby
4K Udvidet support

Skift område

Vælg

Til

BACK

Tilbage

5 Vælg linjen »Ekstern opførsel« med »V«
eller »Λ«.
6 Vælg betjeningstypen (»Passere gennem«,
»Deck« or »Zap«) med »<« eller »>«.
Bemærk:
7 »Passere

gennem« er inkluderet i menuen
som en valgmulighed, som kan vælges i
hver enhedstype. »Deck Control« og »Tuner
Control« skifter afhængig af den tilsluttede
eksterne enhed.
7 Prøv

dig frem for at bestemme funktioner
for fjernbetjeningsknapper for den valgte
kontroltype.
7 Læs

brugermanualen for DIGILINK kompatibelt eksternt udstyr for funktionerne.
7 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.
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BRUG-AF-EKSTERNT-UDSTYR----------------------------------------------------------High-Definition

-Tilslutningsmuligheder
Hvilke tv-stik du tilslutter dit eksterne udstyr
til, afhænger af de stik det eksterne udstyr
er udstyret med og de signaler der er
tilgængelige.
7 Bemærk, at sammen med mange eksterne
enheder skal videosignalets opløsning
tilpasses til tv-apparatets indgangsstik (se
brugervejledningen til det eksterne udstyr)
Du kan finde ud af hvilke værdier du skal
indstille ved at se retningslinjerne i afsnittet
om tilslutningsmuligheder.
7 Tilslut ikke andet udstyr mens apparatet er
tændt. Sluk også for det andet udstyr, før
det tilsluttes.
7 Sæt kun apparatets stik i stikkontakten efter
du har tilsluttet det eksterne udstyr.
7

CI

Dit tv-apparat kan afspille high-definition tvsignaler (HDTV).
Du kan tilslutte signalkilderne (HDTV set-top box
eller HD-DVD-afspiller) til HDMI-stikket (digitalt
HDTV-signal).
Dette sikrer, at du kan se digitale HDTV-programmer, selvom de er kopi-beskyttede (HDCP
High Bandwidth Digital Content Protection).

SERVICE

AV / S-VHS

AV/ S-VHS

SERVICE

Optic Out

Optic Out
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LAN

USB3

LAN

USB3

HDMI3

HDMI3

HDMI4
(ARC)

SATELLITE
(MAIN)

13/18V max.500mA

(SUB)

ANT-IN
5 V max.50mA

HDMI4
(ARC)

SATELLITE
13/18V max.500mA

(MAIN)

(SUB)

ANT-IN

5V max.50mA

BRUG AF EKSTERNT UDSTYR---------------------------------------------------------Tilslutning af et eksternt udstyr
Med et digitalt audio/video-signal
7 Egnede enheder: Digital sattelitmodtager,
spilkonsol, Blu-ray, DVD-afspiller/-optager,
set-top box, notebook, pc.
7 Videosignal: digitalt billede; definition: standard 576p; HDTV 720p, 1080i, 1080p.
7 Lydsignal: digital lyd (stereo, multikanal komprimering, ikke-komprimeret).
7 Kanalposition »HDMI1«, »HDMI2«,
»HDMI3« eller »HDMI4«.
1 Tilslut HDMI1- (MHL), HDMI2-, HDMI3
eller HDMI4- (ARC)-stik til tv-apparatet og
det tilsvarende HDMI-stik til den eksterne
enhed ved hjælp af et standard HDMI-kabel
(digital video- og lydsignal).

Sådan fjernes kompatibilitetsproblemer med Ultra HD (4K)
Når der foretages tilslutning til en ældre HDMIafspiller (som eksempelvis en Blu-ray-afspiller) er
lyden muligvis ikke tilgængelig. Dette skyldes, at
der er et kompatibilitetsproblem mellem HDMIafspilleren og tv-apparatet grundet forskellige
HDMI-standarder.
1 Tryk på »MENU« for at åbne menuen.

Med et analogt videosignal (progressiv)
7 Egnede enheder: DVD-afspiller/-optager,
spillekonsol.
7 Videosignal: YUV; definition: standard 576p;
HDTV 720p, 1080i, 1080p.
7 Lydsignal: stereo, analog.
7 Kanalposition »Component«.
1 Tilslut SCART / S-VHS /COMPONENT
-stikkene på tv-apparatet og de tilsvarende
stik på den eksterne enhed ved hjælp af
Scart-YUV-omformeren (video-/lydsignal).

Brug af Euro/AV-stikket
7 Egnede enheder: Digital satellitmodtager,
DVD-afspiller/-optager, set-top box, spilkonsol,
videooptager, dekoder.
7 Videosignal:

CVBS/RGB.
7 Lydsignal: stereo, analog.
7 Kanalposition »SCART«.
1 Tilslut SCART / S-VHS /COMPONENT
på tv-apparatet og de tilsvarende stik på
den eksterne enhed ved hjælp af et EURO/
AV-kabel (video- og lydsignal).

2 Vælg »Indstillinger« med »V«, »Λ«, »<«
eller »>« og bekræft med »OK«.

3 Vælg »Kilde« med »>« eller »<« og bekræft
med »V«.
– »Kilde«-menuen er aktiv.

4 Vælg linjen »Avanceret 4K-understøttelse«
med »V« eller »Λ«.
5 Sluk funktionen »Avanceret 4K-understøttelse« med »<« eller »>« (»Fra«).
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BRUG AF EKSTERNT UDSTYR---------------------------------------------------------Vælge Scart lydstyrkejustering
1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3 Vælg menupunktet »Lyd« med »<« eller »>«
og tryk på »V« for at bekræfte.
4 Vælg linjen »Avanceret« med »V« eller
»Λ«, og tryk på »OK» for at bekræfte.
5 Vælg linjen »Scart udgang« med »V« eller
»Λ«.
6 Vælg »Fast« eller »Justerbar« med »<« eller
»>«.
Bemærk:
7 »Scart

Volume« aktiveres, når »Justerbar« er
valgt i menuen.
7 Vælg linjen »Scart volumen« med »V« eller
»Λ« og juster lydstyrken med »<« eller
»>«.
8 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.

Med S-Video-signal
7 Egnede

enheder: DVD-afspiller/-optager,
videooptager, kamera, notebook, PC’er.
7 Videosignal:

Y/C.
7 Lydsignal:

stereo, analog.
7 Kanalposition

»S-VIDEO«.
1 Tilslut SCART/S-VHS/COMPONENT-stikket på tv-apparatet og de tilsvarende stik på
den eksterne enhed ved hjælp af et EURO/
AV-kabel (video- og lydsignal).

Brug af DVD-afspiller, DVDoptager, videooptager eller
set-top-box
1 Tænd for videooptageren, DVD-afspilleren
eller set-top boxen og vælg den funktion, du
vil bruge.
« og brug »<« eller »>« til at
2 Tryk på »
vælge indgangssignal (»SCART«, »S-VHS«,
»HDMI1 (MHL)«, »HDMI2«, »HDMI3«,
»HDMI4 (ARC)« eller »COMPONENT«) og
tryk på »OK« for at bekræfte.

Hovedtelefon
Tilslutning af hovedtelefoner
1 Sæt hovedtelefonens jackstik (3,5 mm ø
jackstik) i hovedtelefonstikket på højre side
af tv-apparatet.
Valg af lydstyrken i hovedtelefoner
1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3 Vælg menupunktet »Lyd« med »<« eller »>«
og tryk på »V« for at bekræfte.
4 Vælg linjen »Avanceret« med »V« eller
»Λ«, og tryk på »OK» for at bekræfte.
5 Vælg linjen »Hovedtelefoner volumen« med
»V« eller »Λ«.
6 Juster lydstyrken med »<« eller »>«.
7 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.
Bemærk:
Uafbrudt anvendelse af hovedtelefoner ved
høj lydstyrke kan medføre høreskade hos
brugeren.

7 
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BRUG AF EKSTERNT UDSTYR---------------------------------------------------------Hi-fi-system
Tilslutning af digital multi-kanal
forstærker/AV-modtager
1 Tilslut HDMI4 (ARC) (HDMI 1.4 Audio
Return Channel) -stikket til det tilsvarende stik
på HDMI ARC-kompatibel digital multi-kanal
forstærker/AV-modtager med et standard
HDMI-kabel (digital lydsignal);
eller
2 Tilslut Optic Outstikket på tv-apparatet til
de tilsvarende stik på AV-modtageren ved
hjælp af et standard optisk digital kabel
(digital lydsignal).
Vigtigt:
Undgå at bruge et HDMI-kabel, der er
længere end 5 m, til HDMI ARC tilslutning.

7 

Anvend apparatet med HDMI ARC funktion og aktivér HDMI ARC
1 Tænd for multi-kanal forstærkeren eller
AV-modtageren. Hvis en Blu-ray afspiller
er tilsluttet AV-modtageren, skal afspilleren
også være tændt.
2 Åbn værktøjsmenuen med »TOOLS«.
3 Vælg linjen »Digilink« med »V « eller »Λ«
og tryk på »OK« for at bekræfte.
– Den lydkildeenhed, der er tilsluttet
HDMI4 (ARC)-kilden i  »Enhedslisten«,
skal være vist i listen.
4 Start enhedssøgning med »« (blå).
– Den lydkildeenhed, der er tilsluttet
HDMI4 (ARC) skal være vist i listen.

Bemærk:
7
Hvis lydsystemet også har en afspilningsfunktion (f.eks. hjemmeteater med DVDafspiller), vil begge enheder blive vist på
HDMI CEC -listen. Den første enhed er
afspilleren, og den anden enhed er lydafspilleren.
7
Hvis en Blu-ray afspiller er tilsluttet AV-modtageren, skal disken fjernes fra afspilleren
under registreringen.
6 Åbn menuen med »MENU«.
7 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
8 Vælg menupunktet »Lyd« med »<« eller »>«
og tryk på »V« for at bekræfte.
9 Vælg linjen »Avanceret« med »V« eller
»Λ«, og tryk på »OK» for at bekræfte.
10 Vælg linjen »ARC« med »V« eller »Λ«.
11 Tryk på »<« eller »>« for at vælge »Til«.
Bemærk:
7De indre højttalere i tv-apparatet slukkes
automatisk.
7Lydstyrken på AV-modtageren kan justeres
med tv'ets fjernbetjening.
7 For at slukke for HDMI ARC-funktionen,
vælg »Fra« med »<« eller »>«.
7ARC-funktionen bliver deaktiveret, når
tv-apparatet slukkes, og de indre højttalere
aktiveres igen.
12 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.

5 Vælg enhed med »V« eller »Λ« og tryk på
»OK« for at bekræfte.

Dolby , Dolby lyd , og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories
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BRUG AF EKSTERNT UDSTYR---------------------------------------------------------Afspilning af lydsignaler via
HiFi-systemet
1 Tilslut stikket U på tv-apparatet to det tilsvarende stik på hi-fi-systemet / AV-modtageren,
ved hjælp af et adapterkabel.
Bemærk:
Når denne funktion er aktiveret, sender hi-fisystemet / AV-modtageren (sluttet til stikket
U) lydsignaler.

7 

2 Åbn menuen med »MENU«.
3 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
4 Vælg menupunktet »Lyd« med »<« eller »>«
og tryk på »OK« for at bekræfte.
– Menuen »Lyd« vises.
5 Vælg linjen »Avanceret« med »V« eller
»Λ«, og tryk på »OK» for at bekræfte.
6 Vælg linjen »Audio Out« med »V« eller
»Λ«.
7 Vælg »Fast« eller »Justerbar« med »<« eller
»>«.
Bemærk:
7 Hvis

du vælger »Justerbar«, kan lydstyrken
ændres i menuen » Audio Out Volumen«.
7 Hvis

lyd skal kun være output via HiFi-systemet/AV-modtageren, vælg »Fra« i linjen
»Tv-Speaker« med »<« eller »>«.
8 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.
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BRUG-AF-EKSTERNT-UDSTYR----------------------------------------------------------Kabelbaseret-skærmdeling-(MHL)

MAIN

SUB

AV/ S-VHS

SERVICE

MAIN

SUB

Optic Out

LAN

USB3

HDMI3

HDMI4
(ARC)

SATELLITE
(MAIN)

13/18V max.500mA

(SUB)

ANT-IN
5 V max.50mA

Dit tv-apparat understøtter MHL-forbindelse
(Mobile High Definition Connection) takket
være et MHL-kabel eller en MHL-adapter.
7 Med MHL-forbindelsen kan du dele skærmen
på mobilenheden med tv-apparatet ved at
tilslutte din mobil enhed til fjernsynet ved brug
af et MHL-kabel.
7 MHL kan kun bruges via HDMI1-(MHL)-stikket og kun med en mobilenhed, der understøtter MHL-funktionen.
7

T- ilslutning-af-en-mobil-enhed
1- Forbind HDMI1-(MHL)-stikket på tvapparatet med det tilsvarende stik på den
mobile enhed ved hjælp af et MHL-kabel
eller HDMI-adapter.
- alg-af-kanalposition-til-en-mobil-enhed
V
1- Tryk på »
« and use »<« eller »>« for at
vælge inputsignalet »HDMI1«, og tryk på
»OK«.
– Skærmbillede på din mobile enhed vises
på tv-apparatet.
Bemærk:
For at finde ud, om din mobile enhed understøtter MHL-forbindelse skal du besøge
producentens hjemmeside.

7
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BRUG-AF-EKSTERNT-UDSTYR----------------------------------------------------------Trådløs-skærmdeling-(Liveshare)

-Hvad-er-LIVESHARE?
7

eller
– Vælg »Share Screen« (Del skærm), og
tryk på »OK« for at bekræfte. Der vil
blive søgt på enheder på netværket, som
understøtter Miracast, og som kan modtage
skærme, og du vil se en liste med resultater.
Vælg den ønskede enhed med »Connect«
(Forbind), og tryk på »OK« for at bekræfte.

Miracast er en trådløs teknologi, som gør
Android-enheder i stand til at dele billeder
med hinanden. Denne teknologi er understøttet af dit tv med navnet Liveshare.

- kærmdeling-med-LiveshareS
forbindelse
1- Åbn menuen med »MENU«.
2- Brug »V«, »Λ«, »<« eller »>« til at vælge
»Screen Share« (Skærmdeling), og tryk på
»OK« for at bekræfte.
– Ud over at dele billeder med tv’et kan du
endvidere dele din skærm med enheder eller
et andet Grundig Smart-tv, alt efter hvilken
tilstand dit tv er i, og hvilken softwareversion
der er på det. I dette tilfælde skal du vælge
»Receive Screen« (Modtag skærm) for at
dele skærmen fra en anden enhed til dit tv
og vælge »Share Screen« (Del skærm) for at
dele skærmen til en anden enhed fra dit tv.
3- Du kan bruge din bærbare computer eller
din mobile enhed til at åbne Miracastapplikationen og vælge dit tv.
– Vælg »Receive Screen« (Modtag skærm),
og tryk på »OK« for at bekræfte. Du kan
bruge din bærbare computer eller din
mobile enhed til at åbne Miracast-applikationen og vælge dit tv.
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4- En Liveshare-session, der er åbnet ved at
vælge »Receive Screen« (Modtag skærm),
kan afsluttes ved at vælge Exit (Afslut) på
tv’et eller ved at afbryde enheden.
eller
En Liveshare-session, der er åbnet ved at
vælge »Share Screen« (Del skærm), kan
afsluttes ved at vælge Disconnect (Afbryd)
i Liveshare-menuen eller afslutte Miracastapplikationen på enheden.
Bemærk
Besøg webstedet for producenten af din
bærbare computer/din mobile enhed for at
se, om den understøtter Miracast.

7

BRUG MED COMMON INTERFACE-------------------------------------------

AV/ S-VHS

SERVICE

Optic Out

LAN

USB3

HDMI3

HDMI4
(ARC)

SATELLITE
(MAIN)

13/18V max.500mA

(SUB)

ANT-IN
5 V max.50mA

MAIN

SUB

Hvad er common interface?
Common Interface (CI) er et interface for
DVB-modtagere.
7 Kodede stationer kan kun ses med et CAmodul, der passer til kodningssystemet og det
tilsvarende smart card.
7 Tv-apparatet

er udstyret med et Common
Interface-slot hvori der kan indsætte CA-moduler fra forskellige udbydere.
7 Du kan indsætte en udbyders smart card i CAmodulet for at aktivere de krypterede kanaler,
du ønsker at se.
7

Isætning af CA-modulet
Bemærk:
7 Sluk

for apparatet, før du sætter CA-modulet i CI1 eller CI2.
1 Sæt et smart card i CA-modulet.
2 Sæt CA-modulet med dit smart card i CI1
eller CI2 på tv-apparatet.
Bemærk:
Gå til undermenuen »CA-modul« for at
se hvilket CA-modul der er i Common
Interface-slottet.
7 
Når du første gang indsætter et CA-modul
i CI-slot på tv-apparatet, skal du vente et
øjeblik indtil tv-apparatet har registreret
CA-modulet.
7 

Adgangskontrol for CA-module
og smart card
1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3 Vælg menupunktet »Kilde« med »<« eller
»>« og tryk på »V« for at bekræfte.
4 Vælg linjen »Avanceret« med »V« eller
»Λ«, og tryk på »OK» for at bekræfte.
5 Vælg linjen »CA–Modul 1« eller »CA–
Modul 2« med »V« eller »Λ« og tryk på
»OK« for at bekræfte.
Bemærk:
7 I
 denne menu vises brugsvejledninger og
- efter du har indtastet din PIN-kode - gives
adgang til betalings-tv-udbyderens kanaler.
7 De

resterende indstillinger beskrives i vejledningerne til dit CA-modul og smart card.
7 CA-modulet

understøttes ikke i visse lande
og regioner. Kontakt din autoriserede
forhandler.
6 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.
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-OPSÆTNING-AF-NETVÆRK--------------------------------------------------------------Kabelbaseret-netværk
-Kabelbaseret-netværksforbindelse
1- Slut det eksterne modem til LAN med et Cat
5-kabel.

SERVICE

AV/ S-VHS

For at bruge funktionerne til SMART inter@ctive
skal du tilslutte tv’et til dit hjemmenetværk med
internetadgang og logge på.
Du kan åbne flere applikationer på Grundig
My Apps-portalen. Disse applikationer omfatter
mange typer såsom video, billede, musik, spil,
sociale netværksapplikationer, nyheder og sportsapplikationer, vejrudsigtsapplikationer.
Dit TV understøtter fjernbetjeningsfunktioner til
Apple iPhones og Android-baserede telefoner
kontrol. Afhængigt af din telefons funktioner,
kan du styre dit TV med din telefon ved at
downloade den gratis »GRUNDIG TV Remote«
applikation fra Apples App Store eller Google
Play (Android Market).

Optic Out

LAN

USB3

HDMI3

HDMI4
(ARC)

SATELLITE
(MAIN)

13/18V max.500mA

(SUB)

ANT-IN
5 V max.50mA

MAIN

SUB

-Netværksforbindelser
Du kan etablere en kabelbaseret eller trådløs
forbindelse mellem dit tv og det lokale netværk.
Hvis du vil bruge en kabelbaseret netværksforbindelse, start med vejledningen her:
Hvis du vil bruge en trådløs netværksforbindelse, følg vejledningen i afsnittet "Trådløs
netværksforbindelse" på side 87.
Bemærk:
7 Følgende afsnit beskriver tilslutning til
hjemmenetværket, hvis du ikke udførte det
under den første opsætning.
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Bemærk:
Tilslutningskabler følger ikke med.

7

OPSÆTNING AF NETVÆRK-------------------------------------------------------------Indstillinger for kabelbaseret
netværk
Der er to måder at indstille et kabelbaseret
netværket.
A Automatisk forbindelse,
Alle data vedrørende forbindelsesindstillinger (»IP-Adresse«, »Netmaske«,
»Gateway« og »DNS«) skaffes fra modem
automatisk.
B Manuel forbindelse,
alle data for forbindelsesindstillinger (»IP
Adresse«, »Netmaske«, »Gateway« og
»DNS«) skal konfigureres manuelt.

Automatisk opkobling
De fleste hjemmenetværk er dynamiske. Hvis du
ha et dynamisk netværk, skal du bruge et DSLmodem, der understøtter DHPC. Modemmer
og routere, der understøtter DHPC, modtager
»DNS« -værdier nødvendige til »IP Adresse«,
»Netmask«, »Gateway« og internetadgang
automatisk, og derfor skal du ikke indtaste disse
værdier manuelt.

6 Vælg linjen »Netværkskonfiguration« med
»V« eller »Λ« og brug »<« eller »>« til at
vælge »AUTO«.
7 Tryk på »« (rød) for at vælge »Tilslut« for at
etablere modemopkobling.
– »Forbinder ... Vent venligst« vises på skærmen, og når forbindelsen er etableret,
vises »Tilslutning til gateway: Succes«
vises på skærmen.
8 Tryk på »« (grøn) for at kontrollere indstillingerne og om forbindelse til det lokale
netværk og internetopkobling er blevet
etableret.
– »Tester ... Vent venligst« vises på skærmen,
og når forbindelsen er etableret, vises
»Tilslutning til gateway: Succes«, »Internetforbindelse: Succes« vises på skærmen.
9 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingerne.
Bemærk:
Hvis du ikke har et dynamisk netværk, følg
vejledning i afsnittet om manuel forbindelse.

7

1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3 Vælg menupunktet »Netværk« med »<«
eller »>« og tryk på »V« for at bekræfte.
– »Netværk«-menuen er aktiv.
Indstillinger > Netværk

Billede

Tirsdag
xx xxx xxxx

Lyd

Kilde

TV

Netværk

Timer

Forældre

Skift tilslutningstype

Wired

Netværkskonfiguration

AUTO

Wake-on-LAN

Fra

Avanceret

Tilslut

Test forbindelse

Skift område

Vælg

BACK

Zurück

4 Vælg linjen »Skift tilslutningstype« med »V «
eller »Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
5 Vælg muligheden »Kabelbaseret« med »V«
eller »Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
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OPSÆTNING AF NETVÆRK-------------------------------------------------------------Manuel opkobling
Nogle netværk kræver statisk IP-adresse. Hvis dit
netværk kræver en statisk IP-adresse, skal du indtaste »IP Adresse«, »Netmask«, »Gateway« og
»DNS« -værdierne manuelt. Du kan få dine »IP
Adresse«, »Netmask«, »Gateway« og »DNS«
-værdier (IPS) fra din internetudbyder.
1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3 Vælg menupunktet »Netværk« med »<«
eller »>« og tryk på »V« for at bekræfte.
– »Netværk«-menuen er aktiv.
4 Vælg linjen »Skift tilslutningstype« med »V «
eller »Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
5 Vælg muligheden »Kabelbaseret« med »V«
eller »Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
6 Vælg linjen »Netværkskonfiguration« med
»V« eller »Λ« og brug »<« eller »>« til at
vælge »Manuel«.
– »IP Adresse«, »DNS«, »Netmask« og
»Gateway« og funktioner er aktive.
Indstillinger > Netværk

Billede

Tirsdag
xx xxx xxxx

Lyd

Kilde

TV

Netværk

Timer

Skift tilslutningstype

Wired

Netværkskonfiguration

Manual

Wake-on-LAN

Fra

IP Adresse

192 . 168 . 000 . 200

DNS

192 . 168 . 000 . 254

Netmask
Tilslut

Test forbindelse

255 . 255 . 255 . 200
Skift område

Indgangsindstilling

BACK

Tilbage

7 Vælg linjen »IP-adresse« med »V«.
Indtast IP-adresse med »1…0«.
8 Vælg linjen »DNS« med »V«.
Indtast IP-adresse med »1…0«.
9 Vælg linjen »Netmask« med »V«.
Indtast netmaske med »1…0«.
10 Vælg linjen »Gateway« med »V«.
Indtast gateway-adresse med »1…0«.
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EXIT

Afslut

11 Tryk på »« (rød) for at vælge »Tilslut« for at
etablere modemopkobling.
– »Forbinder ... Vent venligst« vises på skærmen, og når forbindelsen er etableret,
vises »Tilslutning til gateway: Succes« på
skærmen.
12 Tryk på »« (grøn) for at kontrollere indstillingerne og om forbindelse til det lokale
netværk og internetopkobling er blevet
etableret.
– »Tester ... Vent venligst« vises på skærmen,
og når forbindelsen er etableret, vises
»Tilslutning til gateway: Succes«, »Internetforbindelse: Succes« på skærmen.
13 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingerne.

OPSÆTNING AF NETVÆRK-------------------------------------------------------------Trådløst netværk
Trådløs netværksforbindelse

Modtagelsesstyrke i trådløs forbindelse kan
variere afhængig af modemtypen og afstanden
mellem modemmet og fjernsynet.

7 

Indstillinger for trådløse netværk

AV/ S-VHS

SERVICE

Optic Out

LAN

USB3

HDMI3

HDMI4
(ARC)

SATELLITE
(MAIN)

13/18V max.500mA

(SUB)

ANT-IN
5 V max.50mA

MAIN

SUB

1 Fjernsynet indeholder en indbygget trådløs
WiFi adapter for at tilslutte til trådløst
netværk.

Der er flere måder at tilslutte dit tv til hjemmenetværket.
A Automatisk forbindelse,
alle data vedrørende forbindelsesindstillinger (»IP-Adresse«, »Netmaske«,
»Gateway« og »DNS«) skaffes fra modem
automatisk.
Afhængig af ruteren kan du bruge følgende
muligheder:
– “ WPS-PBC” (Trykknappen Configuration);
– Tilslutning med et WPS PIN;
– Tilslutning ved at indtaste adgangskoden
til netværket.
B Manuel forbindelse,
alle forbindelsesindstillinger (»IP Adresse«,
»Netmaske«, »Gateway« og »DNS«) skal
konfigureres manuelt.

Bemærk:
Trådløs LAN-adapter understøtter IEEE
802.11B/G og N -kommunikationsprotokoller. Vi anbefaler at bruge IEEE 802.11Nprotokol til at opnå de bedste resultater i
trådløs HD-videoafspilning.
7 Hvis

du bruger et modem, der understøtter IEEE
802.11B/G, kan afspilningskvaliteten være
dårlig sammenlignet med et modem, der understøtter IEEE 802.11N, idet IEEE 802.11B/G
-protokollens dataoverførselshastighed er
lavere.
7 Bemærk

venligst, at kvaliteten af videoafspilning i en DLNA applikation på et
trådløst lokalt netværk og i en SMART Inter@ctive TV 4.0+ applikation på et netværk
med internetforbindelse afhænger af antallet af netværksbrugere, lige som det gælder
for alle trådløse netværksforbindelser.
7 Det

anbefales at slukke udstyret, der ikke
er i brug i hjemmenetværket, for at undgå
unødvendig netværkstrafik.
7 Placering

af modem eller trådløs router på
et ophøjet sted vil øge modtagelsesstyrken
af den trådløse forbindelse.
7 
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OPSÆTNING AF NETVÆRK-------------------------------------------------------------Tekniske krav
De fleste hjemmenetværk er dynamiske. Hvis du
ha et dynamisk netværk, skal du bruge et DSLmodem, der understøtter DHPC. Modemmer
og routere, der understøtter DHPC, modtager
»DNS« -værdier nødvendige til »IP Adresse«,
»Netmask«, »Gateway« og internetadgang
automatisk, og derfor skal du ikke indtaste disse
værdier manuelt.
Trådløs WPS-netværksforbindelse gennem tryk på en knap
1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3 Vælg menupunktet »Netværk« med »<«
eller »>« og tryk på »V« for at bekræfte.
– »Netværk«-menuen er aktiv.
4 Vælg linjen »Skift tilslutningstype« med »V «
eller »Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
5 Vælg muligheden »Trådløs WPS« med »V«
eller »Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
– WiFi advarselsskærmen vises.
6 Bekræft meddelelsen »Vil du gerne aktivere
WiFi?« vælg »Ja« med »<« eller »>« og
tryk på »OK« for at bekræfte.
7 Vælg linjen »WPS-type« med »Λ« eller
»V« og vælg funktionen »Trykknap« med
»<« eller »>«.
Indstillinger > Netværk

Billede

Tirsdag
xx xxx xxxx

Lyd

Kilde

TV

Netværk

Skift tilslutningstype

Timer

Trådløs WPS
Til

WPS-type

Trådløs WPS netværksforbindelse med
PIN
1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3 Vælg menupunktet »Netværk« med »<«
eller »>« og tryk på »V« for at bekræfte.
– »Netværk«-menuen er aktiv.
4 Vælg linjen »Skift tilslutningstype« med »V «
eller »Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
5 Vælg muligheden »Trådløs WPS« med »<«
eller »>« og tryk på »OK« for at bekræfte.
– WiFi advarselsskærmen vises.
6 Bekræft meddelelsen »Vil du gerne aktivere
WiFi?« vælg »Ja« med »<« eller »>« og
tryk på »OK« for at bekræfte.

Indstillinger > Netværk

Ikke relevant

Netværkskonfiguration

Tirsdag
xx xxx xxxx

Auto

Wake-on-LAN
Test forbindelse

12 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.

Tryk på knappen

Vælg adgangspunkt

Tilslut

11 Tryk på »« (grøn) for at sørge for, at
netværksforbindelsen er etableret med de
aktuelle indstillinger.
– »Tester ... Vent venligst« vises på skærmen,
og når forbindelsen er etableret, vises
»Tilslutning til gateway: Succes«, »Internetforbindelse: Succes« meddelelsen vises
på skærmen.

7 Vælg linjen »WPS-type« med »Λ« eller
»V« og vælg funktionen »PIN« med »<«
eller »>«.

Forældre

WiFi

10 For at fortsætte efter tryk på WPS-knappen
på adgangspunktet, tryk på »<« eller »>
«og tryk på »OK« for at bekræfte.
– Meddelelsen “Tilslutning til gateway: Succes« vises på skærmen.

Fra
Skift område

Indgangsindstilling

BACK

Tilbage

Billede

EXIT Afslut

Lyd

Skift tilslutningstype
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TV

Netværk

Timer

Forældre

Trådløs WPS

WiFi

8 Tryk på »« (rød) for at vælge »Tilslut« for at
etablere modemopkobling.
– »Tryk på WPS-knappen på dit adgangspunkt.« meddelelsen vises.
9 Tryk på WPS-knappen på routeren.

Kilde

Til

WPS-type
Vælg adgangspunkt

PIN
Ikke relevant

Netværkskonfiguration

Auto

Wake-on-LAN
Skift område

Skift tilstand

Fra
BACK

Tilbage

EXIT Afslut

OPSÆTNING AF NETVÆRK-------------------------------------------------------------8 Vælg linjen »Vælg et adgangspunkt« med
»V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
– Nuværende WPS-understøttede trådløse
netværk scannes for at få vist i menuen
»Vælg et adgangspunkt«.
9 Vælg det netværk, som du gerne vil have
forbindelse til med »V« eller »Λ« og tryk
på »OK« for at bekræfte.
– 8-tals PIN-kode vises i den trådløse WPSmenu.
Bemærk:
7 Der

henvises til vejledningen for din router
for at finde, hvordan du indtaster PIN via
en pc.

Automatisk tilslutning ved at indtaste
adgangskoden til netværket
Brug denne metode til at etablere en forbindelse, hvis din router ikke understøtter “WPSPBC” eller WPS PIN indtastning.
1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3 Vælg menupunktet »Netværk« med »<«
eller »>« og tryk på »V« for at bekræfte.
– »Netværk«-menuen er aktiv.
Indstillinger > Netværk

10 Brug en pc for at indtaste pin på routeren
(f.eks. AVM FRITZ!Box: menupunkt WLAN
indstillinger... WPS) og gem.
Bemærk:
7 Den 8-cifrede PIN-kode skal indtastes i
modem grænseflade inden for 2 minutter;
ellers kan forbindelsen mellem tv-apparatet
og modemmet blive afbrudt.
11 Tryk på »« (grøn) for at bekræfte registreringen..
– Meddelelsen “Tilslutning til gateway: Succes” vises.
12 Tryk på »« (grøn) for at kontrollere indstillingerne og om forbindelse til det lokale
netværk og internetopkobling er blevet
etableret.
– »Tester ... Vent venligst« vises på skærmen,
og når forbindelsen er etableret, vises
»Tilslutning til gateway: Succes«, »Internetforbindelse: Success« meddelelser og
adresse vises på skærmen.
13 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.

Billede

Tirsdag
xx xxx xxxx

Lyd

Kilde

TV

Netværk

Timer

Forældre

Skift tilslutningstype

Wired

Netværkskonfiguration

AUTO

Wake-on-LAN

Fra

Avanceret

Tilslut

Test forbindelse

Skift område

Vælg

BACK

Tilbage

4 Vælg linjen »Skift tilslutningstype« med »V «
eller »Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
5 Vælg muligheden »Trådløs« med »V« eller
»Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
– WiFi advarselsskærmen vises.
6 Bekræft meddelelsen »Vil du gerne aktivere
WiFi?« vælg »Ja« med »<« eller »>« og
tryk på »OK« for at bekræfte.
7 Vælg linjen »Netværkskonfiguration«
med »V« eller »Λ« og vælg muligheden
»AUTO« med »<« eller »>«.
8 Vælg linjen »Vælg et adgangspunkt« med
»V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
– »Vælg et adgangspunkt« menuen vises
ved at scanne tilgængeligt trådløst netværk.
9 Vælg det netværk, som du gerne vil have
forbindelse til med »V« eller »Λ« og tryk
på »OK« for at bekræfte.
– Der vises en skærm med adgangskode til
trådløs forbindelse.
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OPSÆTNING AF NETVÆRK-------------------------------------------------------------Bemærk:
7 For

at enheden finder det trådløse modem
på netværket, skal netværkets navn understøtte ASCII-tegn.
10 Vælg det ønskede tegn med »V«, »Λ«,
»<« eller »>« og gå til det næste tegn med
»OK«.
- Ved hjælp af »Shift« ➡ »OK« kan du
skifte mellem store og små bogstaver /tal /
særlige tegn.
– Vælg »Del« for at slette et indtastet bogstav, og tryk på »OK« for at bekræfte.
11 Bekræft adgangskoden med »« (grøn).
– »Forbinder ... Vent venligst« vises på skærmen, og når forbindelsen er etableret,
vises »Tilslutning til gateway: Succes«
meddelelsen vises på skærmen.
12 Tryk på »« (grøn) for at kontrollere indstillingerne og om forbindelse til det lokale
netværk og internetopkobling er blevet
etableret.
– »Tester ... Vent venligst« vises på skærmen,
og når forbindelsen er etableret, vises
»Tilslutning til gateway: Succes«, »Internetforbindelse: Succes« meddelelsen vises
på skærmen.
13 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.
Bemærk:
Hvis du ikke har et dynamisk netværk, følg
vejledning i afsnittet om manuel forbindelse.

Manuel opkobling
Nogle netværk kræver statisk IP-adresse. Hvis dit
netværk kræver en statisk IP-adresse, skal du indtaste »IP Adresse«, »Netmask«, »Gateway« og
»DNS« -værdierne manuelt. Du kan få dine »IP
Adresse«, »Netmask«, »Gateway« og »DNS«
-værdier (IPS) fra din internetudbyder.
1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3 Vælg menupunktet »Netværk« med »<«
eller »>« og tryk på »V« for at bekræfte.
– »Netværk«-menuen er aktiv.
4 Vælg linjen »Skift tilslutningstype« med »V «
eller »Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
5 Vælg muligheden »Trådløs« med »<« eller
»>« og tryk på »OK« for at bekræfte.
– WiFi advarselsskærmen vises.
6 Bekræft meddelelsen »Vil du gerne aktivere
WiFi?« vælg »Ja« med »<« eller »>« og
tryk på »OK« for at bekræfte.
7 Vælg linjen »Netværkskonfiguration«
med »V« eller »Λ« og vælg muligheden
»Manuel« med »<« eller »>«.
– »IP Adresse«, »DNS«, »Netmask« og
»Gateway« og funktioner er aktive.

7

Indstillinger > Netværk

Billede

Tirsdag
xx xxx xxxx

Lyd

Kilde

TV

Netværk

Timer

Skift tilslutningstype

Wired

WiFi

Til

Vælg adgangspunkt

Ikke relevant

Netværkskonfiguration

Manual

Wake-on-LAN

Fra

IP Adresse
Tilslut

Test forbindelse

192 . 168 . 000 . 200
Skift område

Indgangsindstilling

BACK

Tilbage

8 Vælg linjen »IP-adresse« med »V«.
Indtast IP-adresse med »1…0«.
9 Vælg linjen »DNS« med »V«.
Indtast DNS-adresse med »1…0«.
10 Vælg linjen »Netmask« med »V«.
Indtast netmaske med »1…0«.
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OPSÆTNING AF NETVÆRK-------------------------------------------------------------11 Vælg linjen »Gateway« med »V«.
Indtast gateway-adresse med »1…0«.

Ændre tv-navn

12 Vælg linjen »Vælg et adgangspunkt« med
»V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
– »Vælg et adgangspunkt« menuen vises
ved at scanne tilgængeligt trådløst netværk.

1 Åbn menuen med »MENU«.

13 Vælg det netværk, som du gerne vil have
forbindelse til med »V« eller »Λ« og
bekræft med »OK«.
– Der vises en skærm med adgangskode til
trådløs forbindelse.
Bemærk:
7 For

at enheden finder det trådløse modem
på netværket, skal netværkets navn understøtte ASCII-tegn.
14 Vælg det ønskede tegn med »V«, »Λ«,
»<« eller »>« og gå til det næste tegn med
»OK«.
- Ved hjælp af »Shift« ➡ »OK« kan du
skifte mellem store og små bogstaver /tal /
særlige tegn.
– Vælg »Del« for at slette et indtastet bogstav, og tryk på »OK« for at bekræfte.
15 Bekræft adgangskoden med »« (grøn).
– »Forbinder ... Vent venligst« vises på skærmen, og når forbindelsen er etableret,
vises »Tilslutning til gateway: Succes«
meddelelsen vises på skærmen.

Navnet “Inter@ctive TV 4.0” er tildelt på fabrikken for at kunne identificere tv-apparatet på
netværket. Du kan ændre dette navn.
2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3 Vælg menupunktet »Tv« med »V« eller »Λ«
og tryk på »V« for at bekræfte.
– »TV«-menuen er aktiv.
4 Vælg linjen »Om« med »V « eller »Λ« og
tryk på »OK« for at bekræfte.
5 Vælg linjen »TV-navn« med »V « eller »Λ«
og tryk på »OK« for at bekræfte.
6 Slet det aktuelle navn skridt for skridt med
»« (rød).
7 Vælg det ønskede tegn med »V«, »Λ«,
»<« eller »>« og gå til det næste tegn med
»OK«.
- Ved hjælp af »Shift« ➡ »OK« kan du
skifte mellem store og små bogstaver /tal /
særlige tegn.
– Vælg »Del« for at slette et indtastet bogstav, og tryk på »OK« for at bekræfte.
8 Bekræft det nye navn med »« (grøn).
9 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.

16 Tryk på »« (grøn) for at kontrollere indstillingerne og om forbindelse til det lokale
netværk og internetopkobling er blevet
etableret.
– »Tester ... Vent venligst« vises på skærmen,
og når forbindelsen er etableret, vises
»Tilslutning til gateway: Succes«, »Internetforbindelse: Succes« meddelelsen vises
på skærmen.
17 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.
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OPSÆTNING AF NETVÆRK-------------------------------------------------------------Tilslut tv'et til et "skjult" netværk
Selv om SSID (Service Set Identifier) for
routeren ikke er synlig, kan du tilslutte dit tv til
dette netværk.
1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3 Vælg menupunktet »Netværk« med »<«
eller »>« og tryk på »V« for at bekræfte.
– »Netværk«-menuen er aktiv.
4 Vælg linjen »Vælg et adgangspunkt« med
»V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
– »Vælg et adgangspunkt« -menuen vises
på skærmen, og de tilgængelige trådløse
netværk scannes og vises i menuen.
5 Tryk på »« (rød).
– »Tilføj netværk« menu kommer frem.
6 Vælg linjen »Adgangspunktnavn« med
»V « eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
– Der vises en menu til indtastning af SSID.
Bemærk:
7 For

at enheden finder det trådløse modem
på netværket, skal netværkets navn understøtte ASCII-tegn.
7 Vælg det ønskede tegn med »V«, »Λ«,
»<« eller »>« og gå til det næste tegn med
»OK«.
- Ved hjælp af »Shift« ➡ »OK« kan du
skifte mellem store og små bogstaver /tal /
særlige tegn.
– Vælg »Del« for at slette et indtastet bogstav, og tryk på »OK« for at bekræfte.
8 Bekræft SSID ved at trykke på »« (grøn).
9 Vælg linjen »Sikkerhedstype« med »Λ«
eller »V« og vælg muligheden (WPA2)
med »<« eller »>«.
10 Bekræft indstillingen med »« (rød).
– Netværket er nu i menuen »Vælg et
adgangspunkt«.
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11 Vælg netværk med »V« eller »Λ« og tryk
på »OK« for at bekræfte.
– Der vises en skærm med adgangskode til
trådløs forbindelse.
12 Vælg det ønskede tegn med »V«, »Λ«,
»<« eller »>« og gå til det næste tegn med
»OK«.
- Ved hjælp af »Shift« ➡ »OK« kan du
skifte mellem store og små bogstaver /tal /
særlige tegn.
– Vælg »Del« for at slette et indtastet bogstav, og tryk på »OK« for at bekræfte.
13 Bekræft adgangskoden ved at trykke på
»« (green).
– »Forbinder ... Vent venligst« vises på skærmen.
14 Tryk på »« (grøn) for at sørge for, at
netværksforbindelsen er etableret med de
aktuelle indstillinger.
– »Tester ... Vent venligst« vises på skærmen,
og når forbindelsen er etableret, vises
»Tilslutning til gateway: Succes«, »Internetforbindelse: Success« meddelelser og
adresse vises på skærmen.
15 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.

INDSTILLING AF YDERLIGERE KANALER------------------------Automatisk søgning efter digitale kanaler fra en satellitmodtager
Nye satellitkanaler tilføjes eller satellitdata ændres regelmæssigt. Derfor anbefaler vi at køre
automatisk søgning-funktionen en gang imellem.
Alle transpondere scannes for nye kanaler.
2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3 Vælg menupunktet »Kilde« med »<« eller
»>« og tryk på »V« for at bekræfte.
– »Lyd«-menuen er aktiv.
Indstillinger > Kilde

Tirsdag
xx xxx xxxx

Lyd

Kilde

TV

Netværk

Timer

Forældre

Automatisk kanalsøgning
Manuel kanalsøgning
Kanalredigering
Avanceret

Skift område

Vælg

Vælg scanningstilstand.
For at vælge, om du kun vil søge efter gratis
digitale tv-kanaler (Fri), kun kodede digitale
tv-kanaler (Scrambled) eller begge (Fri +
Scrambled), tryk på »V« eller »Λ« og tryk
på »OK« for at vælge og markere eller
fjern markering fra »Fri« og/eller »Scrambled« punkter.

9 Tryk på »« (rød) for at starte søgning.

1 Åbn menuen med »MENU«.

Billede

8

BACK

Tilbage

EXIT Afslut

4 Vælg linjen »Automatisk Kanalsøgning«
med »V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
– Menuen vises på skærmen.
5 Vælg muligheden »Satellit (DVB-S/S2)«
med »V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.

Bemærk:
7 
Når du opdaterer via samme satellitter,
vises en sikkerhedsforespørgsel i begyndelsen af søgningen.
7 
Hvis tidligere gemte kanaler skal blive
stående på kanallisten og de nye kanaler
skal tilføjes listen, tryk på »« (grøn).
7 
Hvis der trykkes på »« (rød), vil de
gemte kanaler blive slettet fra den aktuelle
kanalliste.
– Menuen »Digital søgning« vises på
skærmen, og søgningen efter tv-kanaler
begynder.
– Scanningen afsluttes så snart »Søgninger
er fuldført!« bliver vist på skærmen.
Bemærk:
7 Søgningen kan afsluttes før den er færdig
med »EXIT«.
10 Skift til kanalredigeringen med »« (gul);
eller
tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.

6 Bekræft på knappen »Fortsæt« med »«
(blå).
7 Vælg kanaltypen.
Tryk på »V« eller »Λ« for at vælge, om du
kun vil søge efter digitale kanaler (Digital)
eller kun radiokanaler (Radio), eller begge
(Digital + Radio), og tryk på»OK« for at
vælge, og marker eller fjern markeringen fra
»Digital« og/eller »Radio« punkter.
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INDSTILLING AF YDERLIGERE KANALER------------------------Manuel søgning efter digitale
kanaler fra en satellit på en
transponder
Hvis en kanal ikke kan findes med automatisk
søgning, kan du søge efter den manuelt ved
hjælp af manuel søgning-funktionen. Du skal indtaste alle parametre for kanalen korrekt. Du kan
få de aktuelle oplysninger om transponderen fra
tekst-tv siden, satellit tv-magasiner eller internet.
1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3 Vælg menupunktet »Kilde« med »<« eller
»>« og tryk på »V« for at bekræfte.
– »Lyd«-menuen er aktiv.
4 Vælg linjen »Manuel kanalsøgning« med
»V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
5 Vælg muligheden »Satellit (DVB-S/S2)«
med »V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
6 Foretag det obligatoriske valg for manuel
justering med »V« eller »Λ«.
ServicetypeTryk på »<« eller »>« for at vælge, om
du kun vil søge efter tv-kanaler (DTV), kun
radiostationer (Radio), eller begge (Radio
+ TV).
ScantypePress »<« or »>« for at vælge, om du kun
vil søge efter gratis digitale tv-kanaler (Fri),
kun kodede digitale tv-kanaler (Scrambled)
eller begge
(Fri + Scrambled).
TransponderIndtast transponderfrekvensen med »1...0«
i fem tal.
SymbolrateIndtast transpondersymbolrate med »1...0«
i fem tal.
PolariseringIndstil polariseringen til »Horisontal« eller
»Vertikal« med »<« eller »>«.
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NetværkssøgningVælg netværkssøgning med »<« eller »>«
som »Til« eller »Fra«.
7 Tryk på »« (rød) for at starte søgning.
– Menuen »Digital søgning« vises på
skærmen, og søgningen efter tv-kanaler
begynder.
– Alle de kanaler, der blev fundet på transponderen, vises. De nye kanaler vil blive
tilføjet i bunden af kanaltabellen.
Bemærk:
Søgningen kan afsluttes før den er færdig
med »EXIT«.

7 

8 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.

INDSTILLING AF YDERLIGERE KANALER------------------------Automatisk antenneindstilling
og søgning efter digitale kanaler fra en satellitmodtager
Bemærk:
7
Nedenstående beskrivelse af LNB-indstillinger forudsætter indgående kendskab til
satellitsystemer. Kontakt din specialforhandler.
1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3 Vælg menupunktet »Kilde« med »<« eller
»>« og tryk på »V« for at bekræfte.
– »Lyd«-menuen er aktiv.
4 Vælg linjen »Automatisk Kanalsøgning«
med »V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
5 Vælg muligheden »Satellit (DVB-S/S2)«
med »V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
6 Vælg linjen »Antenneindstillinger« med »V«
eller »Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
– »Antenneindstillinger« -menuen vises på
skærmen.
7 Foretag det obligatoriske valg for antenneindstillinger med »V« eller »Λ«.
Satellit
Tryk på »OK« og vælg derefter satellit med
»V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
LNB-typeTryk på »OK« vælg derefter LNB-typen med
»<« eller »>«, indtast de nødvendige data
og bekræft med »« (grøn).
LNB-powerSæt LNB-power til »Fra« eller til »13/18V«
eller »14/19V« afhængig af LNB-typen ved
hjælp af »<« eller »>«.
LNB-valgEr kun nødvendigt for »DiSEqC 1.0« eller
»DiSEqC 1.1«, og vi henviser til afsnittet
“Automatisk antenneindstilling for DiSEqC
1.0/1.1 og søgning efter digitale kanaler fra

en satellitmodtager”.
8 Forlad antenneindstillingerne med »«
(blå).
9 Vælg kanaltypen.
Tryk på »V« eller »Λ« for at vælge, om du
vil kun søge efter digitale kanaler (Digital)
eller kun radiokanaler (Radio), eller begge
(Digital + Radio), og tryk på»OK« for at
vælge, og marker eller fjern markeringen fra
»Digital« og/eller »Radio« punkter.
10 Vælg scanningstilstand.
For at vælge, om du kun vil søge efter gratis
digitale tv-kanaler (Fri), kun kodede digitale
tv-kanaler (Scrambled) eller begge (Fri +
Scrambled), tryk på »V« eller »Λ« og tryk
på »OK« for at vælge og markere eller
fjern markering fra »Fri« og/eller »Scrambled« punkter.
11 Tryk på »« (rød) for at starte søgning.
Bemærk:
7 
Når du opdaterer via samme satellitter,
vises en sikkerhedsforespørgsel i begyndelsen af søgningen.
7 
Hvis tidligere gemte kanaler skal blive
stående på kanallisten og de nye kanaler
skal tilføjes listen, tryk på »« (grøn).
7 
Hvis der trykkes på »« (rød), vil de
gemte kanaler blive slettet fra den aktuelle
kanalliste.
– Menuen »Digital søgning« vises på
skærmen, og søgningen efter tv-kanaler
begynder.
– Scanningen afsluttes så snart »Søgninger
er fuldført!« bliver vist på skærmen.
Bemærk:
7 Søgningen

kan afsluttes før den er færdig
med »EXIT«.
12 Skift til kanalredigeringen med »« (gul);
eller
tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.
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INDSTILLING AF YDERLIGERE KANALER------------------------Automatisk antenneindstilling,
SCR-systemindstilling og søgning efter digitale kanaler fra en
satellitmodtager
Bemærk:
7 Dit

tv understøtter SCR-system (Single Channel Router – EN 50494).
7
Nedenstående beskrivelse af LNB-indstillinger forudsætter indgående kendskab til
satellitsystemer. Kontakt din specialforhandler.
1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3 Vælg menupunktet »Kilde« med »<« eller
»>« og tryk på »V« for at bekræfte.
– »Lyd«-menuen er aktiv.
4 Vælg linjen »Automatisk Kanalsøgning«
med »V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
5 Vælg muligheden »Satellit (DVB-S/S2)«
med »V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
6 Vælg linjen »Antenneindstillinger« med »V«
eller »Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
– »Antenneindstillinger« -menuen vises på
skærmen.
7 Foretag det obligatoriske valg for antenneindstillinger med »V« eller »Λ«.
Satellit
Tryk på »OK« og vælg derefter satellit med
»V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
LNB typeHvis dit antennesystem er udstyret med
et single-cable-multiswitch, skal du bruge
muligheden »Grundig SCR«. Tryk på »OK«
og vælg muligheden »Grundig SCR« med
»<« eller »>«.
Vælg linjen »Høj LNB-frekvens« med »V«
og indtast frekvens med »1...0« i fem tal.
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Vælg linjen »Lav LNB-frekvens« med »V«
og indtast frekvens med »1...0« i fem tal.
Bekræft indstillingen med »« (grøn).
LNB-valgAfhængigt af antallet af LNB'er, skal du
vælge med »<« eller »>«.
»1/2« hvis der kun anvendes 1 LNB. Hvis
der anvendes to LNBér, skal du vælge den
nødvendige LNB (»1/2« eller »2/2«).
BrugerbåndVælg nummeret på det anvendte antennestik
med »<« eller »>«.
UB -frekvens (MHz)
Indtast den ønskede frekvens for det valgte
antennestik med »1...0«.
Brugerbånd
Vælg nummeret på det andet anvendte
antennestik med »<« eller »>«.
UB -frekvens (MHz) (sub)Indtast den ønskede frekvens for det andet
valgte antennestik med »1...0«.
Bemærk:
7Brug den installation/det udstyr, der understøtter din SCR-kontakt.
7Andre brugere/modtagere, der er sluttet til
systemet, kan blive påvirket, hvis det angivne
brugerbånd-nummer og -frekvens ændres
under installation.
7Brugerbånd og frekvens er angivet på den
anvendte SCR-kontakt; og hver bruger/modtager anvender et bestemt brugerbånd og
brugerbånd-frekvens.
7 Med SCR satellitsystem kan automatisk
søgning foretaget af flere brugere/modtagere på samme tid skabe problemer.
8 Forlad antenneindstillingerne med »«
(blå).
9 Vælg kanaltypen.
Tryk på »V« eller »Λ« for at vælge, om du
vil kun søge efter digitale kanaler (Digital)
eller kun radiokanaler (Radio), eller begge
(Digital + Radio), og tryk på»OK« for at
vælge, og marker eller fjern markeringen fra
»Digital« og/eller »Radio« punkter.

INDSTILLING AF YDERLIGERE KANALER------------------------10 Vælg scanningstilstand.
For at vælge, om du kun vil søge efter gratis
digitale tv-kanaler (Fri), kun kodede digitale
tv-kanaler (Scrambled) eller begge (Fri +
Scrambled), tryk på »V« eller »Λ« og tryk
på »OK« for at vælge og markere eller
fjern markering fra »Fri« og/eller »Scrambled« punkter.
11 Tryk på »« (rød) for at starte søgning.
Bemærk:
7 
Når du opdaterer via samme satellitter,
vises en sikkerhedsforespørgsel i begyndelsen af søgningen.
7 
Hvis tidligere gemte kanaler skal blive
stående på kanallisten og de nye kanaler
skal tilføjes listen, tryk på »« (grøn).
7 
Hvis der trykkes på »« (rød), vil de
gemte kanaler blive slettet fra den aktuelle
kanalliste.
– Menuen »Digital søgning« vises på
skærmen, og søgningen efter tv-kanaler
begynder.
– Scanningen afsluttes så snart »Søgninger
er fuldført!« bliver vist på skærmen.
Bemærk:
7 Søgningen

kan afsluttes før den er færdig
med »EXIT«.
12 Skift til kanalredigeringen med »« (gul);
eller
tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.

Automatisk antenneindstilling
for DiSEqC 1.0/1.1 og søgning
efter digitale kanaler fra en satellitmodtager
Bemærk:
7Nedenstående beskrivelse af LNB-indstillinger forudsætter indgående kendskab til
satellitsystemer. Kontakt din specialforhandler.
1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3 Vælg menupunktet »Kilde« med »<« eller
»>« og tryk på »V« for at bekræfte.
– »Lyd«-menuen er aktiv.
4 Vælg linjen »Automatisk Kanalsøgning«
med »V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
5 Vælg muligheden »Satellit (DVB-S/S2)«
med »V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
6 Vælg linjen »Antenneindstillinger« med
»V « eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
– »Antenneindstillinger« -menuen vises på
skærmen.
7 Foretag det obligatoriske valg for antenneindstillinger med »V« eller »Λ«.
Satellit
Tryk på »OK« og vælg derefter satellit med
»V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
LNB-type
Tryk på »OK« vælg derefter LNB-typen med
»<« eller »>«, indtast de nødvendige data
og bekræft med »« (grøn).
LNB-power
Sæt LNB-power til »Fra« eller til »13/18V«
eller »14/19V« afhængig af LNB-typen ved
hjælp af »<« eller »>«.
LNB-valg
Se DISEqC- tilstand.
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INDSTILLING AF YDERLIGERE KANALER------------------------DISEqC- tilstandAfhængig af den brugte antennetype, brug
»<« eller »>« til at vælge »Fra«, »DiSEqC
1.0« eller »DiSEqC 1.1.
– »Fra«: For satellitsystemer med enkel
antenne.
–»DiSEqC 1.0« -knappen giver mulighed til
at modtage fra maksimalt antal satellitter
på samme tid.
Fra »LNB-valg« brug »<« eller »>
for at foretage »1/4«, »2/4«, »3/4«
eller »4/4« valg for den satellit, som
svarer til relevante DiSEqC positioner.
– »D
 iSEqC 1.1« -knappen giver mulighed til
at modtage fra maksimalt antal satellitter
på samme tid.
Fra »LNB-valg« brug »<« eller »> for
at foretage valg mellem »1/16« og
»16/16« for den satellit, som svarer til
relevante DiSEqC positioner.
8 Forlad antenneindstillingerne med »«
(blå).
9 Vælg kanaltypen.
Tryk på »V« eller »Λ« for at vælge, om du
vil kun søge efter digitale kanaler (Digital)
eller kun radiokanaler (Radio), eller begge
(Digital + Radio), og tryk på»OK« for at
vælge, og marker eller fjern markeringen fra
»Digital« og/eller »Radio« punkter.
10 Vælg scanningstilstand.
For at vælge, om du kun vil søge efter gratis
digitale tv-kanaler (Fri), kun kodede digitale
tv-kanaler (Scrambled) eller begge (Fri +
Scrambled), tryk på »V« eller »Λ« og tryk
på »OK« for at vælge og markere eller
fjern markering fra »Fri« og/eller »Scrambled« punkter.
11 Tryk på »« (rød) for at starte søgning.
Bemærk:
7 
Når du opdaterer via samme satellitter,
vises en sikkerhedsforespørgsel i begyndelsen af søgningen.
7 
Hvis tidligere gemte kanaler skal blive
stående på kanallisten og de nye kanaler
skal tilføjes listen, tryk på »« (grøn).
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 Hvis der trykkes på »« (rød), vil de
gemte kanaler blive slettet fra den aktuelle
kanalliste.
– Menuen »Digital søgning« vises på
skærmen, og søgningen efter tv-kanaler
begynder.
– Scanningen afsluttes så snart »Søgninger
er fuldført!« bliver vist på skærmen.
Bemærk:
7 Søgningen kan afsluttes før den er færdig
med »EXIT«.
7

12 Skift til kanalredigeringen med »« (gul);
eller
tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.
Bemærk:
 Gentag fremgangsmåden fra punkt 1 for
at indstille den anden eller andre satellitter.
De nye kanaler vil blive tilføjet i bunden af
kanaltabellen.

7

INDSTILLING AF YDERLIGERE KANALER------------------------Opsætning af motorantenne (DiSEqC 1.2)
Bemærk:
7
Nedenstående beskrivelse af LNB-indstillinger forudsætter indgående kendskab til
satellitsystemer. Kontakt din specialforhandler.
Tv-apparatet understøtter DiSEqC 1.2 motordrevne satellitsystemer. Med denne funktion kan
du kontrollere satellitten gennem tv-apparatet.
Juster positionen af satellitantenne i henhold til
hver satellit. Disse indstillinger kan gemmes og
antennen kan flyttes til en forudindstillet position.
1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3 Vælg menupunktet »Kilde« med »<« eller
»>« og tryk på »V« for at bekræfte.
– »Lyd«-menuen er aktiv.
4 Vælg linjen »Manuel kanalsøgning« med
»V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
5 Vælg muligheden »Satellit (DVB-S/S2)«
med »V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
6 Aktiver punktet »Antenneindstillinger« med
»« (blå).
– »Antenneindstillinger« -menuen vises på
skærmen.
7 Vælg »DISEqC- tilstand« med »V« eller
»Λ« og vælg »DiSEqC1.2« med »<« eller
»>«.
– Linjen »DiSEqC 1.2 INDSTIL.« er aktiv.
8 Vælg linjen »DiSEqC 1.2 INDSTIL.« med
»V « eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
– Menuen »DiSEqC 1.2 INDSTIL.« vises på
skærmen.

9 Brug »V« eller »Λ« til at vælge de ønskede punkter.
Flyt tilstand
Indstil flyt-tilstanden med »<« eller »>« til
»Diskret« eller »Konstant«.
– »Diskret«: Flytter antennen mod vest eller
øst efter den bestemte trinstørrelse.
– »Konstant«: Flytter antennen løbende mod
vest eller øst.
Trinstørrelse
Med »<« or »>« skal du vælge antal trin,
antennen skal drejes. »Skridtstørrelse« er aktiv, når »Flyt tilstand« er valgt som »Diskret«.
Flyt motor
Afstemmer antennen med den valgte satellit. Sæt antennen til »Vest« med »<« og til
»Øst« med »>«.
– »Gå til gemt position«: Flytter antennen til
den forudindstillede staellitposition. Der
kan gemmes op til 50 positioner. Vælg
indstillingen med »« (grøn) knappen,
vælg foruddefineret position med »<«
eller »>«, og bekræft med »« (grøn)
knappen. Antenne indstilles til gemt position.
– »Gem position«: Gemmer antennens nuværende position. Vælg indstillingen med
»« (rødn) knappen, vælg optagelsesposition med »<« eller »>«, og bekræft med
»« (grøn) knappen.
Begræns position
– Indstil den begrænset position, antenne vil
kunne bevæge sig, og lad antennen bevæge sig inden for de bestemte grænser.
Med »<« kan du bestemme en grænseposition i »Vest« retning, og med »>« skal du
angive en grænseposition i »Øst« retning.
Nulstil DiSEqC 1.2 Limit
– Nulstiller antennens positionsbegrænsning.
10 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.
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INDSTILLING AF YDERLIGERE KANALER------------------------Automatisk søgning efter digitale kanaler fra en kabeludbyder
1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3 Vælg menupunktet »Kilde« med »<« eller
»>« og tryk på »V« for at bekræfte.
– »Lyd«-menuen er aktiv.
4 Vælg linjen »Automatisk Kanalsøgning«
med »V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
5 Vælg muligheden »Kabel (DVB-C)« med
»V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
– »Automatisk Kanalsøgning« menuen vises
på skærmen.
Indstillinger > Kilde > Automatisk Kanalsøgning

Billede

Fortsæt

Lyd

Kilde

Tirsdag
xx xxx xxxx

TV

Netværk

Timer

Forældre

Scantype

Hurtig

Frekvens

AUTO

Netværks-ID

AUTO

Skift tilstand

BACK

Tilbage

EXIT Afslut

6 Vælg linjen »Scantype« med »Λ« eller »V«
og indstil funktionen »Hurtig« eller »Fuld«
med »<« eller »>«.
– En »Hurtig« scanningsfunktion indstiller
kanalerne i overensstemmelse med kabeloperatørens informationer i transmissionssignalet. Netværks-ID« udfører den
installation der passer til dit netværk. Hvis
du kender netværks-ID'et skal du indtaste
det. Hvis du ikke kendernetværk-ID, vælg
»Auto« for »Frekvens« og »Network ID«.
– Hvis scanning ikke kan udføres med
»Hurtig« funktionen, vælg »Fuld«. Alle
aktuelle kanaler er indstillet og gemt i
»Fuld« scanning. Scanningsprocessen kan
tage lang tid. Dette valg anbefales, hvis
din kabeludbyder ikke understøtter hurtig
scanningsfunktion.
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Bemærk:
7 Du kan gøre søgningen hurtigere. Til dette
har du brug for informationer om frekvens
og netværk-ID. Du kan få disse oplysninger
fra din kabeludbyder eller finde det i fora
på internettet.
7 Bekræft the »Fortsæt« med »« (blå).
Bemærk:
 Vælg, om der skal søges efter digitale
eller analoge tv-kanaler. Dette gøres ved
at trykke »V« eller »Λ« for at vælge muligheden »Digital« eller »Analog« og trykke
»OK« for at fjerne eller angive fluebenet.
8 Tryk på »« (rød) for at starte søgning.
7

Bemærk:
 Når du opdaterer via samme satellitter,
vises en sikkerhedsforespørgsel i begyndelsen af søgningen.
7 
Hvis tidligere gemte kanaler skal blive
stående på kanallisten og de nye kanaler
skal tilføjes listen, tryk på »« (grøn).
7 
Hvis der trykkes på »« (rød), vil de
gemte kanaler blive slettet fra den aktuelle
kanalliste.
– Menuen »Digital søgning« vises på
skærmen, og søgningen efter tv-kanaler
begynder.
– Scanningen afsluttes så snart »Søgninger
er fuldført!« bliver vist på skærmen.
Bemærk:
7 Søgningen kan afsluttes før den er færdig
med »EXIT«.
7

9 Skift til kanalredigeringen med »« (gul);
eller
tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.

INDSTILLING AF YDERLIGERE KANALER------------------------Manuel søgning efter digitale
kanaler fra en kabeludbyder

Automatisk søgning efter digitale terrestriske tv-kanaler

1 Åbn menuen med »MENU«.

1 Åbn menuen med »MENU«.

2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.

2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.

3 Vælg menupunktet »Kilde« med »<« eller
»>« og tryk på »V« for at bekræfte.
– »Lyd«-menuen er aktiv.

3 Vælg menupunktet »Kilde« med »<« eller
»>« og tryk på »V« for at bekræfte.
– »Lyd«-menuen er aktiv.

4 Vælg linjen »Manuel kanalsøgning« med
»V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.

4 Vælg linjen »Avanceret« med »V« eller
»Λ«, og tryk på »OK» for at bekræfte.

5 Vælg muligheden »Kabel (DVB-C)« med
»V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
6 Vælg, om der skal søges efter digitale eller
analoge tv-kanaler.
Gør dette ved at trykke på »V« eller »Λ«
for at vælge muligheden »Digital« eller
»Analog« og bekræft med »OK«.
7 Med »V« skal du vælge »Frekvens (MHz)«
og indtaste frekvensen (4 cifre) med
»1...0«; søgningen vil starte.
– Denne søgning er færdig når de fundne
kanaler vises på listen.
8 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.

5 Vælg linjen »Aktiv antenne« med »V« eller
»Λ«.
Tænd for strømmen til antennen med »<«
eller »>« (»Til«).
Vigtigt:
7 Antennens

strømforsyning (5V ) må kun
tændes hvis antennen reelt er en aktiv
indendørs antenne med en signalforstærker
og den ikke allerede forsynes med strøm
via et netstik (eller lignende forsyning).
Ellers kan du forårsage en kortslutning og
uoprettelig skade på din antenne.
6 Tryk på »BACK <« for at gå et menuniveau tilbage.
7 Vælg linjen »Automatisk Kanalsøgning«
med »Λ« eller »V« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
8 Vælg muligheden »Air (DVB-T/T2)« med
»Λ« eller »V« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
9 Vælg, om der skal søges efter digitale eller
analoge tv-kanaler.
Det gøres ved, at du skal trykke på »Λ«
eller »V«  for at vælge muligheden »Digital« eller »Analog« og bekræft med »OK«.
10 Tryk på »« (rød) for at starte søgning.
Bemærk:
 Når du opdaterer via samme satellitter,
vises en sikkerhedsforespørgsel i begyndelsen af søgningen.
7 
Hvis tidligere gemte kanaler skal blive
stående på kanallisten og de nye kanaler
skal tilføjes listen, tryk på »« (grøn).
7
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INDSTILLING AF YDERLIGERE KANALER------------------------ Hvis der trykkes på »« (rød), vil de
gemte kanaler blive slettet fra den aktuelle
kanalliste.
– Menuen »Digital søgning« vises på
skærmen, og søgningen efter tv-kanaler
begynder.
– Scanningen afsluttes så snart »Søgninger
er fuldført!« bliver vist på skærmen.

7

Bemærk:
7 Søgningen

kan afsluttes før den er færdig
med »EXIT«.
11 Skift til kanalredigeringen med »« (gul);
eller
tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.

Manuel søgning efter digitale
terrestriske tv-kanaler
1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3 Vælg menupunktet »Kilde« med »<« eller
»>« og tryk på »V« for at bekræfte.
– »Lyd«-menuen er aktiv.
4 Vælg linjen »Avanceret« med »V« eller
»Λ«, og tryk på »OK» for at bekræfte.
5 Vælg linjen »Aktiv antenne« med »V« eller
»Λ«.
Tænd for strømmen til antennen med »<«
eller »>« (»Til«).
Vigtigt:
7 Antennens

strømforsyning (5V ) må kun
tændes hvis antennen reelt er en aktiv
indendørs antenne med en signalforstærker
og den ikke allerede forsynes med strøm
via et netstik (eller lignende forsyning).
Ellers kan du forårsage en kortslutning og
uoprettelig skade på din antenne.
6 Tryk på »BACK <« for at gå et menuniveau tilbage.
7 Vælg linjen »Manuel kanalsøgning« med
»Λ« eller »V« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
8 Vælg muligheden »PVR« med »Λ« eller
»V« og tryk på »OK« for at bekræfte.
– »Manuel kanalsøgning« menuen vises på
skærmen.
9 Vælg, om der skal søges efter digitale eller
analoge tv-kanaler.
Det gøres ved, at du skal trykke på »Λ«
eller »V« for at vælge muligheden »Digital«
eller »Analog« og bekræft med »OK«.
10 Indtast frekvens (3 cifre) med »1...0«.
– Søgningen vil starte.
– Denne søgning er færdig når de fundne
kanaler vises på listen.
11 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.
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INDSTILLING AF YDERLIGERE KANALER------------------------Automatisk serviceopdatering
Hvis denne funktion er aktiveret, vil mulige ændringer af netværksoperatorer blive opdateret
automatisk.
Enheden skal være i standby-tilstand.
Denne opdatering påvirker alle typer af modtagelse - terrestrisk, kabel, og satellit.
1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3 Vælg menupunktet »Kilde« med »<« eller
»>« og tryk på »V« for at bekræfte.
– »Lyd«-menuen er aktiv.
4 Vælg linjen »Avanceret« med »V« eller
»Λ«, og tryk på »OK» for at bekræfte.
5 Vælg linjen »Automatisk Service Opdatering« med »V« eller »Λ« og vælg den
automatiske opdatering med »<« eller »>«
(»Til«).
6 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.

Søgning efter analoge tv-kanalerDenne indstilling er kun nødvendig hvis du ikke
kan modtage digitale kanaler og du ikke har udført en analog søgning under første opsætning.
Tv-kanaler kan indstilles direkte eller ved hjælp
af søgning.

Indstilling af alle analoge tv-kanaler
De analoge tv-stationer er vist i kanallisten efter
de digitale tv-stationer.
Bemærk:
7 Sæt antennekablets stik (for analoge tvstationer) i ANT IN-stikket på tv-apparatet.
1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3 Vælg menupunktet »Kilde« med »<« eller
»>« og tryk på »V« for at bekræfte.
– »Lyd«-menuen er aktiv.
4 Vælg linjen »Automatisk Kanalsøgning«
med »V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
5 Vælg muligheden »Luft (DVB-T/T2)« eller
»Kabel (DVB-C)« med »V« eller »Λ« og
bekræft den kilde du modtager analoge
udsendelser fra ved at trykke på »OK«.
6 Vælg muligheden »Digital« med »V«
eller »Λ« og tryk på »OK« for at fjerne
fluebenet.
7 Tryk på »« (rød) for at starte søgning.
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INDSTILLING AF YDERLIGERE KANALER------------------------Bemærk:
7 Efter

starten af scanningen vises en sikkerhedsforespørgsel. Tryk på »« (grøn) for at
bækrafte valget »Ja«.
– Alle kanaler og favoritlister for analoge
kanaler vil blive slettet og oprettet på ny.
– Menuen »Analog søgning« vises på skærmen, og søgningen efter tv-kanaler begynder. Afhængig af antallet af tv-kanaler, der
kan modtages, kan indstillingen foretages
på få minutter.
– Scanningen afsluttes så snart »Søgninger
er fuldført!« bliver vist på skærmen.
Bemærk:
7 Søgningen

kan afsluttes før den er færdig
med  »EXIT«.
8 Tryk på »« (gul) for at skifte til kanalredigeringen;
eller
tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.

Kanalsøgning efter analoge tv-kanaler
ved indtastning af kanalnumre
1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3 Vælg menupunktet »Kilde« med »<« eller
»>« og tryk på »V« for at bekræfte.
– »Lyd«-menuen er aktiv.
4 Vælg linjen »Manuel kanalsøgning« med
»V« eller »Λ« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
5 Vælg muligheden »Luft (DVB-T/T2)« eller
»Kabel (DVB-C)« med »V« eller »Λ« og
bekræft den kilde du modtager analoge
udsendelser fra ved at trykke på »OK«.
6 Vælg muligheden »Analog« med »V« eller
»Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
– Menuen vises på skærmen.
7 Vælg linjen »Prog Nummer« med »V« eller
»Λ« og tryk på »<«, »>« eller »1…0« for
at vælge forudindstillingen.
8 Vælg linjen »Bånd« med »V« eller »Λ«.
Tryk på »<« eller »>« for at vælge »S«
(speciel kanal) eller »C« (kanal).
9 Vælg linjen »Kanalindtastning« med »V«
eller »Λ«. For at indtaste kanalnummer
trinvist, tryk på »<« eller »>« eller indtast
det direkte med »1…0« eller
start en automatisk scanning med »«
(grøn) eller »« (gul).
Bemærk:
Det aktuelle system vises i linjen »System«.
Hvis farven og/eller lyden ikke fungerer
korrekt, så vælg »System« med »V« eller
»Λ«. Vælg den nødvendige indstilling med
»<« eller »>«.
7Vælg »Finindstilling« med »V« eller »Λ« og
indstil med »<« eller »>«.
10 Tryk på »« (blå) for at gemme indstillingen.
7 

Bemærk:
Gentag trin 7 til 10 for at indstille andre
tv-kanaler.

7 
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INDSTILLING AF YDERLIGERE KANALER------------------------11 Tryk på »EXIT« for at afslutte indstillingen.

Søgning efter gemte analoge
tv-kanalerHvis kanalerne er gemt med automatisk kanalsøgning under kanalsøgning efter tv-kanaler,
kan du slette dem. Du kan også ændre eller indtaste navnet på en kanal eller udelade kanaler.

Valg af kanallister
1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3 Vælg menupunktet »Kilde« med »<« eller
»>« og tryk på »V« for at bekræfte.
– »Lyd«-menuen er aktiv.
4 Vælg linjen »Kanalredigering« med »V «
eller »Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
– Menuen »Kanalredigering« vises på skærmen.
Bemærk:
I de følgende afsnit forklares yderligere
funktioner.

7

Sletning af kanaler
1 I menuen »Kanalredigering«, vælg den/de
kanal(er), der skal slettes, med »V«, »Λ«,
»<« eller »>«, og fremhæv tv-kanalen ved
at trykke på »OK«.
– Kanalen er markeret med »✔«.

bekræfte.
5 Tryk på »EXIT« for at lukke menuen.

Indtastning af navne på analoge kanaler (maks. 8 tegn)
1 I menuen »Kanalredigering«, vælg den
kanal, der skal omdøbes, med »V«, »Λ«,
»<« eller »>«, og fremhæv kanalen ved at
trykke på »OK«.
– Kanalen er markeret med »✔«.
2 Åbn menuen »Værktøjer« med »« (gul).
3 Vælg linjen »Omdøb« med »V « eller »Λ«
og tryk på »OK« for at bekræfte.
4 Slet den aktuelle kanal skridt for skridt med
»« (rød).
5 Vælg det ønskede tegn med »V«, »Λ«,
»<« eller »>« og gå til det næste tegn med
»OK«.
- Ved hjælp af »Shift« ➡ »OK« kan du
skifte mellem store og små bogstaver /tal /
særlige tegn.
– Vælg »Del« for at slette et indtastet bogstav, og tryk på »OK« for at bekræfte.
6 Bekræft kanalens navn med »« (grøn).
Bemærk:
Hvis du ønsker at indtaste andre kanalnavne, gentag trin 1 til 6.

7 

Bemærk:
7 
Hvis flere tv-kanaler skal slettes, tryk på »V
«, »Λ«, »<« eller »>« for at vælge disse
kanaler, og marker hver kanal med »OK«.
2 Åbn menuen »Værktøjer« med »« (gul).
3 Vælg linjen »Slet« med »V « eller »Λ« og
tryk på »OK« for at bekræfte.
4 For at bekræfte sletningen, vælges »OK«
med »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte;
eller
for at annullere sletningen vælges »Nej«
med »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
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INDSTILLING AF YDERLIGERE KANALER------------------------Oprettelse af en liste med foretrukne analoge kanaler
Du kan vælge dine foretrukne kanaler og
gemme dem i op til fire lister (FAV1 til FAV4).
1 I menuen »Kanalredigering«, vælg den/
de kanal(er), der skal tilføjes favoritlisten,
med »V«, »Λ«, »<« eller »>«, og fremhæv
kanalen ved at trykke på »OK«.
– Kanalen er markeret med »✔«.
2 Åbn menuen »Værktøjer« med »« (gul).
3 Vælg linjen »Tilføj fav.« med »V« eller »Λ«
og tryk på »OK« for at bekræfte.
–»Tilføj Fav.« menuen vises på skærmen.
4 Vælg den favoritliste, du gerne vil tilføje de
valgte kanaler, med »V « eller »Λ« og
gem dit valg med »OK«.
– Kanalerne er markeret i Kanalredigering
med »❶«, »❷«, »❸« eller »❹«.
– Du kan tilføje den samme kanal til mere
end en liste med foretrukne.
– Hver favoritliste kan indeholde op til 255
kanaler.
Bemærk:
7 Du

kan slette kanaler fra listen med foretrukne. Tryk på »« (gul), vælg favoritlisten med kanalen med »V« eller »Λ«, og
tryk på »OK« for at bekræfte. Vælg den/
de kanal(er, du vil slette, med »V«, »Λ«,
»<« eller »>«, og fremhæv kanalen ved at
trykke på »OK«.
Tryk på »« (gul), og vælg linjen »Fjern fra
Fav.« med »V« eller »Λ«, og bekræft med
»OK«. Den kanal, du har valgt, er nu slettet
fra favoritlisten.
7 Når

en kanal gemt i favoritlisten er slettet,
opdateres kanalrækkefølgen på listen over
favoritkanaler.
5 Tryk på »EXIT« for at lukke menuen.
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Visning af signalinformation
(kun for digitale tv-kanaler)
1 Åbn menuen med »MENU«.
2 Vælg menuen »Indstillinger« med »V«,
»Λ«, »<« eller »>« og tryk på »OK« for at
bekræfte.
3 Vælg menupunktet »Kilde« med »<« eller
»>« og tryk på »V« for at bekræfte.
– »Lyd«-menuen er aktiv.
4 Vælg linjen »Avanceret« med »V« eller
»Λ«, og tryk på »OK» for at bekræfte.
5 Vælg linjen »Signalinformation« med »V «
eller »Λ« og tryk på »OK« for at bekræfte.
– »Signalinformation« menuen vises på
skærmen.
Bemærk:
Signalinformation ændres i henhold til den
aktuelle kilde.
7 
 ignalinformation vises øverst i menuen. Jo
S
store »Frekvens« og »Signalstyrke« linjen
øges mod højre, jo mere signal du har.
7
 Signalniveauet afhænger ikke kun af dit
modtagersystem, men også af den kanal der
aktuelt er aktiv. Husk dette, når du indstiller
din antenne ved hjælp af signalniveauvisningen.
7 

6 Tryk på »EXIT« for at lukke menuen.

INFORMATION-------------------------------------------------------------------------------------------------Specifikation for trådløst LAN-modul
(hvis Wi-Fi er tilgængeligt)
Standard:
IEEE802.11b/g/n
Frekvensområde:
Udgangseffekt (maks.)
2400 MHz til 2483,5 MHz: <20 dBm
Specifikation for trådløst LAN-modul
(hvis Wi-Fi er tilgængeligt)
Standard:
IEEE802.11a/n/ac
Frekvensområde:
Udgangseffekt (maks.)
5150 MHz til 5250 MHz: <23 dBm
5250 MHz til 5350 MHz: <23 dBm
5725 MHz til 5850 MHz: <23 dBm
Specifikation for Bluetooth-modul
(hvis Bluetooth er tilgængeligt)
Frekvensområde:
Udgangseffekt (maks.)
2400 MHz til 2483,5 MHz: <20 dBm

Serviceinformation til forhandlere
Produktet opfylder følgende
EU-direktiver og forordninger:
2014/53/EU-direktiv om
radioudstyr
2009/125/EF: Direktivet og relevant for
miljøvenligt design af produkter, der anvender
energi, samt følgende underdirektiver.
278/2009: Forordning vedrørende krav til
miljøvenligt design til energiforbrug af ikkeladede eksterne strømkilder og gennemsnitlig effektivitet (for modeller med AC/DC-adaptere)..
642/2009: Forordninger angående krav til
miljømæssig design for tv-apparater.
801/2013 om ændringer vedrørende miljøvenlige designkrav for tv-apparater.
2010/30/EF: Direktiv om energimærkning af
energirelaterede produkter samt dens følgende
underdirektiver;
1062/2010: Forordning om energimærkning af
tv-apparater.
2011/65/EF: Direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige materialer på elektriske,
elektroniske husholdnings- og kontorudstyr.
For at modtage en kopi af erklæring om overholdelse (DoC) besøg:
http://www.grundig.com/download/doc . Du
kan få adgang til overensstemmelseserklæringen ved at køre din tv-model på produktmodel
søgning-afsnittet ved at indtaste modelnummeret
på forsiden af brugervejledningen.

Noter for WLAN-modtagelse
Følgende oplysninger gælder kun for enheder,
der er solgt i lande, der håndhæver EU-regler.
Tv-apparatets trådløse system må kun anvendes
i de lande, der angives i tabellen 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.

Til kunder i Italien
Offentlig brug er underlagt tjenesteudbyderens
tilladelse.
Til kunder i Norge;
Radioudstyr er ikke tilladt i et grafisk område
indenfor 20 km i diameter af Ny-Ålesund,
Svalbord.
Til kunder i Tyrkiet
Denne enheds WLAN (Wifi) funktion anvendes
kun indendørs. Udendørs brug er ikke tilladt i
Tyrkiet. Sørg for, at WLAN (Wifi)-funktionen er
slukket, når det anvendes udendørs.
Til kunder i Norge
Dette underafsnit gælder ikke for det geografiske område inden for en radius af 20 km fra
centrum af Ny-Ålesund.
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INFORMATION-------------------------------------------------------------------------------------------------Til kunder i Rusland
SRD (Short Range Device) med FHSS modulation applikationer.
Maksimal 2,5 mW e.i.r.p.
til indsamling af telemetri information til
automatisk sporings- og kildeberegningssystemer, 100 mW e.i.r.p er den maksimalt tilladte
kortdistance-enhed tæthedsværdi tilladt til brug
på udendørsbrug uden nogen begrænsninger
på installationshøjde. Til anvendelser med andre
formål, gælder dette for udendørs anvendelse,
hvor denne værdi ikke overstiger 10 m over
jorden.
Kortrækkende enheds tæthed for indendørsbrug
er maks. 100 e.i.r.p.
Kortrækkende enhed med bredbåndsmodulation med andet DSSS end FHSS.
Den maksimale gennemsnitlige tæthedsværdi for
kortrækkende enhed med bredbåndsmodulation
med DSSS og andre end FHSS er 100 mW eirp
For kun det formål at opstille telemetri-data til
automatisk overvågning og kildeestimeringssystemer er den maksimal kortrækkende enhed, der
må anvendes i udendørs applikationer, 20 mW
/ MHz eller 100 mW e.i.r.p.
Maksimal tæthedsværdi for indendørs brug af
kortrækkende enheder er 10 mW/MHz eller
100 mW e.i.r.p.
Til kunder i Ukraine
Maksimal kortrækkende enheds tæthedsværdi
for indendørs brug, sammen med intern antenne
med 6 dBi forstærkningsfaktor, er 100 mW eirp

Netværksgrænseflader
Dette produkt kan sluttes til ADSL-netværk.

Bortskaffelse af emballagen
Emballagen kan være farlig for børn. Hold emballagen væk fra børns rækkevidde.
Produktets emballage er produceret af genanvendelige materialer. Den skal bortskaffes ved
at klassificere den i overensstemmelse med instruktioner for affald. Smid emballagen ikke væk
sammen med det øvrige husholdningsaffald.

Miljømæssig bemærkning
Dette produkt er fremstillet af
førsteklasses dele og materiale
som kan genbruges.
Derfor bør du ikke bortskaffe
produktet sammen med almindelig husholdningsaffald, når levetiden er slut. Aflever det på en
genbrugsplads for elektriske og elektroniske apparater. Det er vist med dette symbol på produktet, i brugervejledningen og på indpakningen.
Kontakt de lokale myndigheder for at få oplyst,
hvor der findes genbrugspladser.
Hjælp med at beskytte miljøet ved at recirkulere
produkter.

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.
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INFORMATION-------------------------------------------------------------------------------------------------Fejlfinding
Hvis afhjælpningerne nedenfor ikke fungerer, så kontakt en autoriseret GRUNDIG-forhandler. Husk
på, at funktionsfejl også kan forårsages af eksternt udstyr, som f.eks. videooptagere og satellitmodtagere.
Problem

Mulig årsag

Afhjælpning

Skærmen er tændt (sne),
men ingen station

Antennekabel

Er antennekablet tilsluttet?

Ingen tv-station programmeret

Start en stationssøgning

Dårlig billedkontrast

Forkerte billedindstillinger

Juster lysstyrke, kontrast eller farve

Problem ved stationen

Test med en anden station

Interferens i billed og/
eller lyd

Interferens fra andre apparater

Skift apparatets placering

Skyggebilleder, refleksion

Kanalindstilling

Automatisk eller manuel kanalindstilling/ finindstilling

Antenne

Få antennekablet eller systemet
kontrolleret

Farveintensitet på maksimum

Skru op for farven

Ingen farve

Tv-standardindstilling (hvis indstill- Vælg den korrekte farvestandard
ingen er tilgængelig)
Problem ved stationen

Test med en anden kanal

Billede, men ingen lyd

Lydstyrken er sat på minimum

Skru op eller tænd for lyden

Manglende eller fejlagtig
tekst-tv

Problem ved stationen

Test med en anden kanal

Tv-stationen (har ingen tekst-tv)
eller antennesystem

Test en anden kanal for finindstilling og for skyggebilleder

Stationssignal for svagt

Kontrollér antennesystemet

Fjernbetjeningen virker ikke Ingen optisk forbindelse

Billedet er mørkt i pcmodus

Ret fjernbetjeningen mod tvapparatet

Fjernbetjeningens batterier

Kontroller batterierne, udskift dem
hvis nødvendigt

Udefineret brugsbetingelse

Sluk for tv-apparatet i ca. 2 minutter ved at trykke på tænd/slukknappen

Ukorrekt indstilling af billedopløs- Skift indstilling på pc'en (for eksning og billedfrekvens på pc'en
empel, billedopløsning 1280 x
768, billedfrekvens 60 Hz).

DMS-enhed kan ikke findes DMS-enheden er ikke tændt eller
ikke startede
Der blev ikke foretaget indstillinger for netværksforbindelse.

Sørg for, at DMS-enheden er
tændt og kører.
Kontrollér netværksindstillinger.
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INFORMATION-------------------------------------------------------------------------------------------------Lav billedkvalitet (pixel) i
WLAN-tilstand

DMS (for eksempel pc) er sluttet
til trådløst netværk og fjernt fra
modemmet

Placér din DMS tættere på
modemmet

Advarsler om forbindelsesproblemer vises på
skærmen

Netværkskabel eller trådløs
USB-netværksenhed kan være
frakoblet

Kontrollér netværkskabel eller
trådløs USB-enhed

Modem har ikke forbindelse til
internettet eller har problemer

Sørg for, at dit modem har internetforbindelse

Videoer i videoapplikationer bliver hængende
under afspilning i trådløs
forbindelse

Lav hastighed på internetforbindelse.

Lav internethastighed er et
problem, der er relateret til hastigheden på dit abonnement eller
en fejl i internet-infrastruktur. Kontakt din serviceudbyder (ISP).

Videoer i videoapplikationer bliver hængende
under afspilning i kabelbaseret forbindelse

Lav hastighed på internetforbindelse.

Lav internethastighed er et
problem, der er relateret til hastigheden på dit abonnement eller
en fejl i internet-infrastruktur. Kontakt din serviceudbyder (ISP).

Der forbindelsesproblemer
i Inter@ctive applikationer

Dette kan skyldes midlertidige
problemer med disse programmers servere

Prøv at oprette forbindelse til programmerne igen

Bemærk:
7 
 ette er klasse A produkt. Under brugen kan apparatet forårsage radiointerferens. I det tilfælde
D
er brugeren måske nødt til at afhjælpe dette. Kontakt din specialforhandler.
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ORDLISTE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afhænger af tv-modellen.

litplaceringer skal kontrolleres.

ARC
ARC (Audio Return Channel) kan anvendes til
at afspille lydsignaler fra tv-kanalen ved hjælp
af et HDMI-kabel eller et optisk kabel med en
flerkanalsforstærker.

Dynamisk baggrundslys
Her justerer enheden optimalt baggrundsbelysning i forhold til billedindhold ved at regulere
baglyset afhængig af den gennemsnitlige
lysstyrke af billedet. Hvis et billede har overvejende mørke områder, så det viste sortniveauet
forbedres ved nedjustering af baglys (i dette
tilfælde visning af de mørke områder er forbedret), og med overvejende lyst billede er baglyset
maksimeret for at vise disse områder mere klart.

Baggrundsbelysning
Manuel indstilling for baggrundsbelysning (kun
aktiv, hvis dynamisk bagbelysning er deaktiveret). Denne indstilling også påvirker direkte
strømforbrug.
Bloker støjreduktion
Denne funktion kan kun vælges med digitale
modtagelseskilder og AV-forudindstillinger.
Reducerer enhver interferens fra synlige fejl
(pixelblokke) fra digitale programmer med
MPEG-komprimering (som f.eks. DVB-T-modtagere og lavere transmissionshastigheder eller
DVD-afspillere).
Bootloader-version
Bootloader er en software-app, der indlæses af
enhedens firmware fra et bootkompentent medie
og derefter udføres. Bootloader henter derefter
yderligere dele af operationssystemet.
Common Interface
Grænseflade for en DVB-modtager. Kodede
stationer kan kun ses med et CA-modul, der
passer til kodningssystemet og det tilsvarende
smart card.

DLNA
Digital Living Network Alliance (DLNA) er et
internationalt forbund af producenter af underholdningselektronik, it-hardware og mobiltelefoner, der sigter mod at sikre perfekt kommunikation mellem it-enheder i hjemmet og til personligt
brug. Systemet lader dig hente og afspille alle
tilgængelige filer på det netværk, som dit Grundig LED TV er opkoblet, blot ved anvendelse af
fjernbetjeningen - uden du behøver at tilslutte en
USB-harddisk eller brænde dvd'er.
Domain name system (domænenavnesystem)
Domænenavnesystemet (DNS) er en af de
vigtigste tjenester på internettet. Systemet
primære funktion er at konvertere en internetadresse til den tilsvarende IP-adresse.

Digilink
Denne funktion bruger CEC (Consumer Electronic Control = Forbruger elektronisk control)
protokol.
CEC tillader eksterne enheder, der er tilsluttet
HDMI-stik gennem et HDMI-kabel (f.eks. DVDafspiller), at blive betjent gennem en fjernbetjening.

DTS Premium Sound™
DTS Premium Sound er en avanceret surroundsound-løsning, der præcist udtrækker og
placerer lydsignaler til en atmosfærisk surroundoplevelse over fjernsynets indbyggede højttalere
For at fuldende lydoplevelsen er efterbehandling og psykoakustiske teknikker implementeret
for at give 3D-lydgengivelse til at matche videoindhold, til forbedring af bas og dialog, og til
at levere jævn og ensartet lydstyrke på tværs af
indhold.

DiSEqC
DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control) er
et digitalt system til styring af komplekse satellitsystemer med en motor eller flere LNB'er.
DiSEqC er nødvendig, hvis to eller flere satel-

DVB-C
DVB-C (Digital Video Broadcasting – Cable)
og efterfølgeren DVB-C2 er variationer af DVB,
der anvendes til at transmittere digitale radio- og
tv-signaler via en kabelforbindelse.
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ORDLISTE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DVB-S
DVB-S (Digital Video Broadcasting – Satellite)
er termen for at udsende DVB-signaler via satellit.
DVB-T
DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrisk)
er en variation af DVB, der anvendes til at sende
digitale radio- og tv-signaler via en kabelforbindelse.
Dynamisk kontrast
Funktionen tilpasser kontrasten dynamisk og
optimalt det aktuelle billede ved at analysere
billeder og ændre det efterfølgende afhængig
af en skift i kontrast. Dette øger kontrasten, men
kan også reducere de synlige lysstyrkeniveauer
i billedet.
Filmtilstand
Sporer og bearbejder automatisk spillefilm til
alle kanalkilder. Det betyder, at du altid vil modtage et optimalt billede.
Disse funktioner er i modi 480i, 576i og 1080i i
tv-afspilning og for andre kanalkilder.
Hvis »Filmtilstand« tændes for programmer uden
et spillefilmsignal, kan mindre problemer såsom
frysning af billede, defekte undertekster eller
tynde striber i billedet forekomme.
Firmwareversion
Firmware er den term, der anvendes for software, der er integreret i en programmeret chip
(mikrokontroller). Den lagres ofte på i en flashhukommelse, en EPROM eller en EEPROM. Firmware består af funktioner til styring af enheden.
Gamma
Denne indstilling fastsætter, hvilken lysstyrkeværdi skal vises for hvilken digital transmissionværdi. De fleste optagelser overføres med en
gamma-værdi på 2,2 (alle Windows-pc'er og
nyere pc'er med en MAC operativsystem arbejder med dette, ældre Mac-systemer og transmissioner uden farveprofil virker oftest med en
gamma-værdi på 1,8).
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Gateway-IP
En gateway gør det muligt for alle metværker
at kommunikere med hinanden, også selvom de
er baseret på forskellige protokoller. I hjemmet
anvendes en kombination af routeren og DSLmodemmet som en internet-gateway.
Hardwareversion
Hardware betyder i denne sammenhæng enheden. Det inkluderer alle komponenter som
eksempelvis processoren, skærmen osv.
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.
HD
HD-tv er en generel term for en serie tv-standarder, der har bedre vertikal, horisontal eller
temporal opløsning.
Full HD er en funktion på en HDTV-enhed, der
kan udsende en HD-opløsning på 1920 x 1080
pixel.
IP-adresse
En IP-adresse (internetprotokoladresse) anvendes til unikt at identificere computere og andre enheder i et IP-netværk. Det mest velkendte
netværk hvor IP-adresser anvendes, er internettet. Her betjenes webservere eksempelvis ved
hjælp af IP-adresserne. IP-adressen kan udstedes
automatisk af routeren (automatisk adressering)
eller den kan indtastes manuelt i routeren (statisk
adressering). Hvis den indtastes manuelt, skal
adressen også indtastes i HiFi-systemet.
JPEG
JPEG står for Joint Picture Experts Group. Det
betegner en proces for komprimering af billedfiler.

ORDLISTE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIVE SHARE
Med Live Share kan du streame al indholdet
mellem WiDi™/Miracast™-certificerede, mobile
enheder (smartphones eller tablets) og tv via
WiFi. Du kan også nemt streame HD-indhold til
fjernsynet og naturligvis den anden vej ved at
sende tv-indhold til mobile enheder.
LNB
Low Noise Block er placeret midt i en parabolisk antenne.
Den omformer satellitfrekvensen fra eksempelvis
10,7 til 11,75 eller 11,8 til 12,75 GHz til intervallet 950-2150 MHz, og muliggør dermed
kabeltransmission ved hjælp af et koaksialkabel,
og med optiske fibre og modtagelse med en
satellitmodtager.
MEMC
Forbedrer visning af levende billeder gennem
den ekstra beregning af mellemliggende billeder og er kun tilgængelig for enheder fra 32
". Vises med en PPR på 400 (Picture Perfection
Rate). Hvis justeringsværdien er for høj, kan
dette resultere i ghosting med dårlig transmission på grund af forkert beregning af de mellemliggende billeder.
MHL 2.0
Mobile High Definition Link 2.0 sender indhold i høj opløsning fra en hvilken som helst
MHL-kompatibel mobil enhed til tv-apparatet
uden forsinkelse. Du kan tilslutte mikro-USB fra
mobilenheden til den MHL-kompatible port på
tv-apparatet ved hjælp af et MHL-understøttende
HDMI-kabel.
MP3
MP3 er en forkortelse af MPEG-1 Level 3 og er
baseret på MPEG-1 standard, der blev udviklet
af MPEG (Motion Picture Expert Group).

NAS (network access storage)
Forkortelsen NAS anvendes til enheder, der
sender data fra harddisken til et netværk. Netværksnavnet (SSID – service set identifier) er
den term, der anvendes for identifikation af et
trådløst netværk, der er baseret på IEEE 802.11.
Hver eneste LAN har en konfigurerbar SSID,
der helt unikt identificerer det trådløse netværk.
Netværksnavnet kan bestå af op til 32 tegn. Det
er konfigureret på basisfladen (adgangspunktet)
i et trådløst LAN, og er indstillet for alle klienter,
der har adgang til det.
Netværksmaske
Netværksmasken eller netmasken, der også
sommetider kaldes for subnet-masken, er en bitmaske, der adskiller IP-adressen i en netværksdel og en enheds-/værtsdel. Den anvendes i
IP-netværker til at foretage routing-beslutninger.
Støjreduktion
Reducerer den synlige sne ved at vise billedet
lidt mindre skarpt og skabe en lille sløring. Derfor bør den kun bruges med gode billeder.
Perfekt klar
Forbedrer det generelle billede ved hjælp af
en blid blå nuance (der giver større skarphed)
og forbedrer niveau for sort farve ved at sætte
den til helt sort fra bestemt nuance af sort. Dette
reducerer de synlige grå værdier i mørke områder i billedet.
Privat IP-adresse
Private IP-adresser hører til bestemte IP-adresser,
der ikke sendes på internettet. De kan anvendes
af alle til private netværker som eksempelvis
LAN'er. Mange computernetværker kræver
komplet forbindelse på IP-niveau, men kun
begrænset adgang til internettet. Hvis sådan et
computernetværk har en privat IP-adresse, danner det et intranet, der ikke kan skabes adgang
til via internettet, da internet-routerne ignorerer
private adresser. En gateway eller en router,
der er placeret i dette private netværk, og som
har en offentlig adresse på internettet samt en
IP-adresse, foretager forbindelse til internettet.
Dette kan gøres med en proxy eller ved hjælp
af NAT/PAT/Masquerading. Da det anvendte
adresseinterval kun kan vises fra det private netDANSK 113

ORDLISTE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------værk, kan det samme netværk også anvendes i
andre private netværker. Den unikke IP-adressekarakter, der er krævet af internetprotokollen, er
sikret af denne begrænsede synlighed.

Proxy-server
En proxy eller en proxyserver er et serviceprogram til computernetværker, der administrerer
dataoverførsel. Den gør dataoverførsel hurtigere og kan øge sikkerheden ved at implementere adgangskontrolmekanismer. Overførslen
foretages mellem computere eller programmer
i computernetværker. På serversiden fungerer
proxyen som en klient; på klientsiden fungerer
den som server.
Router
En router er en netværkskomponent, der sammenkæder flere computernetværker. Routeren
analyserer (på baggrund af lag-3-oplysninger)
netværkspakkerne i en protokol, som den
modtager, og sender dem til det påtænkte desitinationsnetværk. Almindelige routere fungerer
i lag-3 af applikationslaget. En router har en
grænseflade for hvert netværk, der er forbundet
til den. Når den modtager data, afgør routeren
den korrekte sti til destinationen og dermed den
relevante grænseflade via hvilken, dataene skal
sendes. Til dette formål anvender den lokalt
tilgængelige routertabeller, der specificerer, via
hvilken routerforbindelse et bestemt netværk kan
nås.
SCR (Single Channel Router)
Ubegrænset enkelt kabelsystem.
Hvis dit antennesystem er udstyret med en "single cable multiswitch", kan de tv-apparater, der
er forbundet med dette antennesystem, modtage
tv-kanaler uafhængigt af hinanden.

114 DANSK

Sikkerhed (WEP/WPA)
WEP (wired equivalent privacy) er den almindelige krypteringsalgoritme for WLAN. Den
styrer både adgangen til netværket samt sikrer
dine datas fortrolighed og integritet. Denne
procedure anses som usikker i dag. Derfor skal
de sidste nye WLAN-installationer anvende den
mere sikre WPA-kryptering.
Symbolrate
Dette er antallet af trasmitterede symboler i den
digitale transmissionsteknologi per tidsenhed
Tidsforskydning
Du kan sætte det viste program på pause.
Denne funktion er meget nyttig, for eksempel
hvis en telefon ringer mens du ser en film og du
ikke ønsker at gå glip af noget.
Dette program er gemt i tidsforskydningshukommelsen på det eksterne datamedie.
Der kan optages maksimum 60 minutter af
det aktuelle program i tidsforskydningshukommelsen.
Transponder
En transponder modtager data på en satellit og
sender dem derefter igen. Eksempelvis kan en
jordstation sende datasignaler til tv-kanaler til
en geostationær satellit, der sender dem tilbage
til jorden. Enhver passende satellitantenne med
visuel kontakt til satelitten kan modtage signalet.
UHD TV
Ultra High Definition Television (UHDTV eller
Ultra HDTV) og Ultra High Definition Video
(UHDV) er digitale videoformater, der inkluderer
to billedopløsninger (4K og 8K). Opløsning:
3840 × 2160 (UHD-1) eller 7680 × 4320
pixel (UHD-2).

ORDLISTE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------USB-optagelse
Gør det muligt at optage og afspille programmer med digitale tv-kanaler (DVB-S, DVB-T og
DVB-C). Dette afhænger af programværten.
Optagelse og afspilning af programmer kan kun
gøres via et eksternt datamedie (en harddisk
eller et USB-stik).
Vibrant Colour
Øger farvekontrasten og kontrastjusteringen.
Denne indstilling er for det meste for stærk til
brug med almindelige billeder og bør kun anvendes, hvor det er nødvendigt (lav eller fra),
ellers kan nuancer i billedet blive undertrykket.
WiFi
Wi-Fi Alliance er en organisation, der har påtaget sig opgaven med at certificere produkter fra
forskellige producenter på baggrund af standarden IEEE-802.11, og dermed sikre, at forskellige trådløse enheder kan køre parallelt.
Den 31. oktober 2002 annoncerede de en
ny krypteringsteknologi – Wi-Fi Protected Access (WPA) – der var en del af den dengang
imødekommende IEEE standard 802.11. Denne
skulle erstatte WEP-krypteringsproceduren, der
blev anset som værende usikker, allerede inden
den nye standard trådte i kraft.  Efter 802.11i
trådte i kraft, opfandt Wi-Fi-organisationen termen WPA2.
IEEE 802.11e er en branchestandard, der er
udstedt af Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) og er et supplement til LANstandarden IEEE 802.11 til understøttelse af
servicekvaliteten.
802.11e fungerer ud fra de samme principper
som QoS-proceduren, DiffServ. Datapakker i
WLAN markeres af afsenderen og adgangspunktet stoppes for at håndtere pakker med
højere prioritet.
Ved hjælp af 802.11e bliver realtidsapplikationer så som Voice over IP bedre understøttet,
da de kræver en vis båndbredde på netværker
for at sikre, at forbindelsen ikke forstyrres, hvis
anden netværkstrafik skaber en for stor byrde i
den tilgængelige dataoverførselsmængde.
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INDEKS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Symbols
Ændre tv-navn.....91
Ændring af audio-sprog.....61
Ændring af billedformat.....34
Ændring af gemte analoge
kanaler.....105
Ændring af kanalredigering for digitale
kanaler.....24
Ændring af menusproget.....61
Ændring af PIN-koden.....68
Ændring af sprog i undertekster.....61
Ændring af tastatursprog
.....61
A
Åbne programtabellen.....24
Adgangskontrol for CA-module og smart
card.....83
Afslutning af indstillingerne.....29, 31
Afspilning.....47
Afspilning af lydsignaler via HiFi-systemet.....80
Afspilning af udvalgte numre.....52
Afspilning af video-, musik- og billedfiler med
hjemmenetværkforbindelse.....54
Afspilning - Generelle funktioner.....51
Afspilning under en optagelse.....47
Aktivering/deaktivering af bluetooth og
registrering af en ekstern subwoofer.....30
Anvend apparatet med HDMI ARC funktion og
aktivér HDMI ARC.....79
At ændre billedet for startskærmbilledet og
radio-pauseskærmen.....53
At sætte enheden på standby.....75
At tænde og slukke.....32
Audio beskrivelse (audio-undertekster).....62
Audio-sprog.....33
Auto indstilling.....70
Automatisk forbindelse.....85
Automatisk lydstyrke.....31
Automatisk service opdatering.....103
Automatisk søgning efter digitale kanaler fra en
satellitmodtager.....93
Automatisk søgning efter digitale terrestriske
tv-kanaler.....101
Automatisk søgning efter kanaler fra
kabeludbyderen.....100
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Automatisk tilslutning ved at indtaste
adgangskoden til netværket.....21,
Auto sleep.....63
Avancerede billedindstillinger.....28
Avancerede indstillinger.....63
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B
Bemærkninger om stillbilleder.....8
Billeddata.....48
Billedindstillinger.....28, 35
Blokering af en tv-kanal.....68
Blokering af multifunktionsknap.....68
Bortskaffelse af emballagen.....109
Brug af DVD-afspiller, DVD-optager,
videooptager eller set-top-box.....78
Brug af eksternt udstyr.....74
Bruge HbbTV.....38
Brug med common interface.....83
D
Dæmpning.....32
Deaktivere og aktivere digital tekst-tv.....38
Deaktivere og aktivere HbbTV.....38
Digi Link-funktioner i tv-apparatet.....74
Direkte hentning af en underside.....39
DTS Studio Sound™.....30
E
Effekt for lysstyrke på LED.....63
Elektronisk tv-guide.....36
Enhedens software.....71
Equalizer.....31
F
Fejlfinding.....110
Filbrowseren.....50
Filbrowserens hovedmenu.....50
Fjernbetjening – alle funktioner.....16, 17
Fjerne det eksterne datamedie
......49
Flytte kanaler i kanalarrangøren til andre
kanalplaceringer.....25
Flytte til ønskede tid.....53
Forældrekontrolindstillinger.....67
Forældrevejledning.....67
Formatering af partitionen.....43
Første opsætning.....18

INDEKS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fremad/baglæns billedsøgning.....47
Fremvisning af svar.....39
G
Gemme logovisning.....63
Gendan fabriksindstillinger.....29, 31
Gendannelse af valgte billeder......73
Generel information.....7
Gentagelsesfunktioner.....53
GRUNDIG SCR-system.....8
H
HbbTV-tilstand.....37
High Definition - HD klar.....76
Høretelefoner.....78
Hvad er Common Interface?.....83
Hvad er HbbTV?.....37
Hvad er LIVESHARE?.....82
I
Indstilling af alle analoge tv-kanaler.....103
Indstilling af kanaler.....18
Indstilling af terrestriske digitale tv-kanaler
(DVB-T).....23
Indstilling af tv-apparatet til dets oprindelige
indstillinger.....73
Indstilling af yderligere kanaler.....93
Indstillinger af dato og klokkeslæt.....70
Indstillinger for tilslutning til
hjemmenetværk.....18
Indstillinger for undertekster.....51
Indstillinger for USB-optagelse.....42
Indstillinger i USB-setup menuen.....50
Indstil sporings-/opfølgningstid.....45
Indtast egne navne på favoritlister (maks. 7
tegn).....27
Indtastning af navne på analoge kanaler (maks.
8 tegn).....105
Information.....107
Informationer om optagelse og afspilning af
tv-programmer.....40
Informationsvisning.....32
Internetapplikationer til SMART Inter@ctive TV
4.0.....57
Isætning af batterierne i fjernbetjeningen.....12
Isætning af CA-modulet.....83

K
Kabelbaserede netværksindstillinger.....85
Kabelbaseret netværk.....84
Kabelbaseret netværksforbindelse.....84
Kabelbaseret skærmdeling (MHL).....81
Kanalsøgning efter analoge tv-kanaler ved
indtastning af kanalnumre.....104
Klargøring til montering på VESA-beslag.....11
Kontrolknapper på tv-apparatet.....15
L
Låsning af menuer.....67
LNB-indstillinger.....95
Lyddata.....48
Lydindstillinger.....30, 35
M
Manuel forbindelse.....86, 90
Manuel søgning.....70
Manuel søgning efter digitale terrestriske tvkanaler.....102
Manuel søgning efter digitale TV-kanaler fra en
satellitmodtager.....94, 96, 97
Manuel søgning efter kanaler fra
kabeludbyderen.....101
Miljømæssig bemærkning.....109
Modtagelse af digitale stationer.....8
Montering på stativ.....11
Montering på væg eller flade.....11
Mulige begrænsninger i brug af eksterne
datamedier.....40
Multimedieservertilstand.....54
N
Nat Mode.....31
Navigation i hovedmenuen.....59
Netværksforbindelse.....84
Netværksgrænseflader.....109
Normal tekst-tilstand.....39
Noter for WLAN-modtagelse.....108
Nulstilling af PIN-kode.....69
Nulstillingsfunktioner.....73
O
Øgning af tegnstørrelsen.....39
Omdøbe AV-kanaler.....27
One-touch programoptagelse.....44
DANSK 117

INDEKS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opdeling af skærm (Opdel skærm).....39
Oprettelse af en liste med foretrukne.....26
Oprettelse af en liste med foretrukne - analoge
kanaler.....106
Opsætning af motorantenne
(DiSEqC 1.2).....99
Opsætning af netværk.....84
Opsætning og sikkerhed.....5
Optagelse af et program fra kanallisten.....44
Optagelse af programmer.....44
Oversigt.....13
P
Pakkens indhold.....9
PIP-tilstand.....33
Planlægge første opsætning.....20
Produktoplysninger.....71
Programindstilling for optagelse.....45
R
Redigering af timeren.....46
Regulering af lydstyrke.....32
Rotation af billedvisning.....53
Rum Lyd.....30
S
Sådan ændrer du skriftstørrelse i
kanalguiden.....36
Sådan kommer du i gang med Smart Inter@ctive
TV.....57
Sådan ser du en blokeret tv-kanal.....69
Sådan slukkes eksternt udstyr fra standby.....74
Sådan springer du over ventetiden.....39
Sådan tændes ekstern enhed fra standby.....74
Sådan vælges internetapplikationer.....58
Sådan vises alle applikationer.....58
Sekvensering af kanaler i Kanalredigering.....26
Serviceinformation til forhandlere.....108
Sidestop.....39
Skærmdeling med Liveshare-forbindelse.....82
Skifte til automatisk forhåndsvisning.....50
Skifte til konstant optagelse.....43
Sleep timer.....34, 65
Sletning af en timer.....46
Sletning af kanaler.....105
Sletning af kanalhistorik.....73
Slette kanaler i kanal-
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redigering.....25
Slette programmer fra optaget filmenu.....47
Sluk timer (automatisk slukket).....66
SMART Inter@ctive TV 3.0 Funktion.....56
Softwareopdatering (Internet).....71
Softwareopdatering (OAD).....71
Softwareopdatering (USB).....71
Søge efter kanaler ved navn i
Kanalredigering.....25
Søge og vælge den aktive eksterne enhed.....74
Søgning efter analoge tvkanaler.....103
Søgning efter digitale kabel-tv kanaler
(DVB-C).....22
Søgning efter tv-kanaler med satellitsignal
(DVB-S).....22
Sortering af kanaler i favoritlisten.....26
Spole hurtigt frem.....53
Sprogindstillinger.....61
Stereo/dobbelt kanal:.....31
Strømbesparende tilstand.....63, 64
T
Tænd timer (automatisk tændt).....65
Tekst-tv-tilstand.....39
Teste et eksternt datamedie.....42
Tidsskift – ″ Pausere”  
programmer.....43
Tilbehør.....72
Tilgængelige funktioner.....62
Tilslutning af antennen og netkablet.....10
Tilslutning af digital multi-kanal forstærker/AVmodtager.....79
Tilslutning af eksternt  datamedie.....41, 49
Tilslutning af en ekstern enhed.....77
Tilslutning af en mobil enhed.....81
Tilslutning af hovedtelefoner.....78
Tilslutninger på tv-apparatet.....13
Tilslutningsmuligheder.....76
Tilslutning til et hjemmenetværk med et LANkabel.....21
Tilslutte tv til et »skjult« netværk.....92
Tilstanden TOP tekst eller FLOF tekst.....39
Timer-funktioner.....65
Trådløs netværksforbindelse.....87
Trådløs netværksindstillinger.....87

INDEKS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trådløs skærmdeling (Liveshare).....82
Trådløst netværk.....87
Trådløs WPS-netværksforbindelse gennem tryk
på en knap.....88
Trådløs WPS netværksforbindelse med
PIN.....88
Tv-apparatets specielle funktioner.....7
TV betjening – ekstra funktioner.....34
TV betjening – Grundlæggende funktioner.....32

WEB-browser.....60
Webbrowser-applikationer.....60
Webbrowser-menu.....60
Z
Zap-funktion.....33
Zoom-funktion.....34

U
Udstyrskontrol.....75
Undertekster.....33
Undertekst-tilstand.....62
USB betjening.....48
USB-optagelse.....40
USB-tastatur og -mus.....57
V
Vælge den digitale medieserver.....54
Vælge en partition på det eksterne
datamedie.....42
Vælge et eksternt datamedie.....42
Vælg en udsendelse fra  
listen over optagede filer.....47
Vælg patition på HD-filer.....52
Vælg titler på HD-filer.....52
Valg af AV-kanaler.....32
Valg af display-tilstand.....50
Valg af et nummer eller et billede i trin
(SKIP).....52
Valg af HDMI kilden fra fjernsynet.....74
Valg af kanaler.....32
Valg af kanallister.....105
Valg af kanalposition til en mobil enhed.....81
Valg af lydstyrken i hovedtelefoner.....78
Valg af menu.....42, 50
Valg af menusproget.....74
Valg af stationer fra lister.....32
Valg af varighed af diasvisning i diasshow.....51
Videodata.....48
Vigtigt at vide om beskyttelse af miljøet.....8
Vise kanaler i Kanalredigering efter
antennetype.....25
Visning af signalinformation.....106
W
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