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TV’ets funktioner 
• Fjernbetjent farve-LED-TV.
• 3D-visning: Dette produkt understøtter visning af 

3D-indhold fra enheder såsom High Definition-
satellitmodtager eller Blu-ray-afspiller via HDMI-, 
PC-,YPBPR-, USB-indgangene eller via en 
tilgængelig udsendelse.

• Fuldt integreret digitalt/kabel TV (DVB-T-T2/C-
S-S2). 
HD DVB-T/C/S2(MPEG4) :  
LC-42LE762E / LC-42LE762EN / LC-50LE762E / 
LC-50LE762EN 
HD DVB-T/CABLE(MPEG4) : 
LC-42LE760E / LC-50LE760E 
HD DVB-T2/CABLE(MPEG4) :  
LC-42LE761E / LC-42LE761EN / LC-50LE761E / 
LC-50LE761EN 
HD DVB-T2/CABLE(MPEG4): 
LC-42LE761K / LC-50LE761K

• DVB-T2, DVB-S/S2 overensstemmelse og 
understøttelse er afhængig af model

• HDMI-stik til digital video og audio. Denne 
forbindelse er også designet til at acceptere High-
Definition signaler.

• USB-indgang.
• Program optagelse.
• Programtidsforskydning.
• 1000 programmer.
• OSD-menusystem.
• Scart stik til eksterne enheder (eks. video, videospil, 

lydenhed osv.).
• Stereolydsystem.
• Tekst-TV, fastext, TOP-tekst.
• Forbindelse af høretelefoner.
• Automatisk programmeringssystem.
• Manuel indstilling fremad eller bagud.
• Automatisk slukning efter op til otte timer.
• Sleep-timer.
• Børnesikring.
• Automatisk lydløs, når der ingen udsendelse er.
• NTSC-afspilning.
• AVL (Automatisk lydstyrkegrænse).
• PLL (Frekvenssøgning).
• PC-indgang.
• Plug&Play til Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, 

Windows 7.
• Spil-tilstand
• Billeddeaktiveringsfunktion.
• Ethernet (LAN) til internetforbindelse og -tjeneste
• 802.11n indbygget Wi-Fi-understøttelse
• DLNA (DMP, DMR)

MEDDELELSE TIL BRUGERE I 
STORBRITANNIEN
Netledningen på dette produkt er udstyret med et støbt 
stik med indbygget 5A sikring. Hvis sikringen skal 
udskiftes, skal der anvendes en BSI- eller ASTA-
godkendt BS 1362-sikring, der er mærket eller  
og har samme rating som ovenfor, som også er anført 
på bensiden af   stikket.
Sæt altid sikringskappen på efter udskiftning af sikringen. 
Brug aldrig dette stik uden brug af sikringskappe.
I det usandsynlige tilfælde af stikkontakten i dit hjem ikke 
er forenelig med det medfølgende stik, skal netstikket 
afbrydes og en passende type monteres.
FARE:
Sikringen fra de afskårne stik skal fjernes, og stikket 
skal destrueres øjeblikkeligt og bortskaffes på en sikker 
måde.
Det afskårne stik må under ingen omstændigheder 
tilsluttes til en 5A stikkontakt andre steder, da dette kan 
medføre alvorlig elektrisk stød.
Følg nedenstående anvisninger for montering af et 
passene stik på ledningen.
VIGTIGT:
Ledningerne i disse netledninger er farvet i 
overensstemmelse med følgende kode:
 Blå: Neutral
 Brun: Strømførende
Hvis ledningsfarverne i netstikket på dette apparat 
ikke stemmer overens med farvemarkeringerne, der 
identificerer klemrækkerne på stikket, skal du fortsætte 
som følger:
• Ledningen, der er farvet blå skal tilsluttes til den 

terminal, der er markeret med bogstavet N eller 
farvet sort.

• Ledningen, der er farvet blå skal tilsluttes til den 
terminal, der er markeret med bogstavet L eller farvet 
sort.

Sørg for at hverken den brune eller den blå ledning er 
forbundet til den jordede klemrække i trebens-stikket.
Før stikkets kappe sættes på skal det sikres, at:
• Hvis det nymonterede stik indeholder en sikring, 

skal dennes værdi være den samme, som den på at 
afskårne stik.

• Ledningens greb er fastspændt over kappen på 
netledningen, og ikke blot over elektrodeledningerne.

HVIS DU ER I TVIVL, SKAL DU KONTAKTE EN 
AUTORISERET ELEKTRIKER.
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• HBBTV (Denne funtion er ikke tilgængelig på UK-
modeller)

• Miracast.
Illustrationerne og OSD i denne brugsvejledning er 
beregnet som eksempler, og kan variere en smule 
fra de faktiske funktioner.
• Eksemplerne der anvendes i denne vejledning er 

baseret på model LC-42LE762E.

Kære SHARP-kunde
Tillykke med dit SHARP LCD farve-TV. For at 
garantere sikkerhed og mange års problemfri 
drift af dit produkt, skal du læse afsnittet Vigtige 
sikkerhedsforanstaltninger grundigt, før du bruger 
dette produkt.
Denne enhed er beregnet til at modtage og vise TV-
programmer. De forskellige tilslutningsmuligheder 
udvider antallet af mulige modtagelses- og 
visningskilder (modtager, DVD-afspiller, DVD-
optager, VCR, PC osv). Denne enhed er kun egnet 
til brug i indendørs på tørre steder. Dette apparat 
er udelukkende beregnet til privat brug og må ikke 
anvendes til erhvervsmæssige eller kommercielle 
formål. Vi fraskriver principielt ethvert ansvar, hvis 
apparatet ikke anvendes som tilsigtet, eller hvis der 
er foretaget uautoriserede ændringer af det. Hvis 
LCD TV’et anvendes ved meget høje eller lave 
temperaturer, kan det blive beskadiget.

Vigtige sikkerhedsforskrifter
• Brug en blød klud til forsigtigt at aftørre panelet, 

når det er tørt. Af hensyn til panelet må der ikke 
anvendes kemikalieholdige klude. Kemikalier kan 
forårsage skader eller revner i kabinettet.

• Vand og fugt - Brug ikke produktet i nærheden af   
vand, såsom badekar, håndvask, køkkenvask, 
vaskebalje, swimmingpool eller i en fugtig kælder.

• Anbring ikke vaser eller andre 
vandfyldte beholdere på dette 
produkt. Vandet kan løbe ud på 
produktet og forårsage brand eller 
elektrisk stød.

• For at undgå fejl og usikre situationer, 
må der ikke anbringes ting ovenpå TV’et.

• Hvis der skulle komme faste fremmedlegemer eller 
væske ind i kabinettet, skal TV’et tages ud af 
stikkontakten og undersøges af kvalificerede 
personer, før det tages i brug igen.

• Fod - Anbring ikke produktet på en 
ustabil vogn, stativ, trefod eller bord. 
Dette kan medføre at produktet 
falder ned, hvilket resulterer i 
alvorlige personskader samt skader 
på produktet. Brug kun en vogn, 
stativ, trefod, beslag eller bord, 
der er anbefalet af producenten, eller som sælges 
sammen med produktet. Ved montering af produktet 
på en væg, skal du følge fabrikantens anvisninger 
Brug kun det monteringstilbehør, der anbefales af 
producenten.

• Når produktet skal flyttes på en vogn, skal det flyttes 
med yderste omhu. Pludselige stop, for megen kraft 
og et ujævnt gulv kan bevirke, at produktet falder 
ned fra vognen.
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• Ventilation- ventilationskanaler og andre åbninger i 
kabinettet er beregnet til ventilation. Disse åbninger 
må ikke dækkes eller blokeres, da utilstrækkelig 
ventilation kan forårsage overophedning og / eller 
forkorte produktets levetid. Anbring ikke produktet på 
en seng, sofa, et tæppe eller en lignende overflade, 
da de kan blokere ventilationsåbningerne Dette 
produkt er ikke beregnet til indbygget installation. 
Produktet må ikke placeres på en lukket plads, 
såsom en bogreol eller en hulde, medmindre 
der er tilstrækkelig ventilation, eller fabrikantens 
anvisninger følges.

• Brug det te  apparat  i  e t  moderat  k l ima. 
Af hensyn til ventilationen skal der være mindst 
10 cm fri plads rundt om TV’et. For at undgå fejl 
og usikre situationer, må der ikke anbringes ting 
ovenpå TV’et.

• LCD-panelet, der anvendes i dette produkt er lavet 
af glas. Derfor kan det gå i stykker, hvis produktet 
tabes eller udsættes for stød. Hvis LCD-panelet går 
i stykker, skal du passe på ikke at blive kvæstet af 
glasskår.

• Varmekilder - Hold produktet væk 
fra varmekilder såsom radiatorer, 
varmeapparater, komfurer og 
andre varmeudviklende produkter 
(herunder forstærkere).

• For at forebygge brand, må der 
aldrig anbringes nogen typer af lys 
eller åben ild oven på eller i nærheden af   fjernsynet.

• For at undgå brand og elektrisk stød, må man ikke 
anbringe netledningen under fjernsynet eller andre 
tunge ting.

• Lad ikke et stillbillede stå i længere tid, da dette 
kunne medføre et permanent efterbillede.

• Der er altid et strømforbrug, så længe netstikket 
er tilsluttet.

•  Reparation – Forsøg ikke selv at reparere 
produktet. Afmontering af skærme kan eksponere 
dig for høj spænding og andre farlige forhold. Få en 
kvalificeret tekniker til at udføre reparationer.

Forholdsregler ved transport af TV’et
Når du transporterer fjernsynet, må du aldrig bære det 
ved at holde i højttalerne. TV’et skal altid bæres af 
to personer, som holder det med begge hænder - en 
hånd på hver side at TV’et.

ADVARSEL
For at forhindre spredning af brand, 
skal stearinlys og anden åben ild 
altid holdes væk fra dette produkt.

Strømkilde
Apparatet må kun anvendes med strøm fra en 220-
240V Vekselstrøm (AC), 50Hz-stikkontakt. Sørg for at 
vælge den korrekte spændingsindstilling.

Strømkabel
TV’et, møbler mv. må ikke stilles oven på strømkablet 
(netledningen) og kablet må ikke klemmes.
Tag kun fat i stikket på ledningen. Træk ikke stikket 
ud af kontakten ved at trække i kablet og berør aldrig 
strømkablet med våde hænder, da dette kan forårsage 
kortslutning og give elektrisk stød. Slå aldrig knude 
på ledningen og bind den aldrig sammen med andre 
ledninger. Ledningerne skal anbringes på sådan en 
måde, at der ikke trædes på dem. En beskadiget 
ledning kan forårsage brand eller give elektrisk stød. 
Hvis kablet bliver beskadiget og skal udskiftes, skal 
dette gøres af kvalificerede fagfolk.

Fugt og vand
Dette udstyr må ikke bruges på fugtige steder 
(undgå badeværelset, køkkenvasken og nær 
vaskemaskinen). Udsæt ikke dette udstyr for regn eller 
vand, da dette kan være farligt, og placer ikke ting fyldt 
med væske, såsom blomstervaser, oven på apparatet. 
Undgå dryp og stænk. Hvis der skulle komme faste 
fremmedlegemer eller væske ind i kabinettet, skal 
apparatet tages ud af stikkontakten og undersøges 
af kvalificerede personer, før det tages i brug igen.

Rengøring
Før rengøring skal apparatet kobles fra stikkontakten. 
Anvend ikke flydende rengøringsmidler eller 
rengøringsmidler på spraydåse. Brug en blød og 
tør klud.

Varme og åben ild
Apparatet bør ikke placeres i nærheden af åben 
ild eller kraftige varmekilder såsom et elektrisk 
varmeapparat. Sørg for, at der ikke befinder sig åben 
ild, såsom tændte stearinlys, oven på apparatet. 
Batterier må ikke udsættes for stærk varme som 
direkte solskin, ild og lignende.

Vedligeholdelse af kabinettet
• Brug en blød klud (bomuld, flannel, osv.) og tør 

forsigtigt overfladen af kabinettet.
• Brug af en kemisk klud (tør/våd klud) kan deformere 

komponenter i kabinettet eller medføre revner.
• At aftørre med en hård klud eller brug af overdreven 

kraft kan ridse overfladen på kabinettet.
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• Hvis kabinettet er meget beskidt tørres med en 
blød klud (bomuld, flannel osv.) opblødt i neutralt 
vaskemiddel opløst i vand og grundigt opvredet, og 
tørres efter med en blød, tør klud.

• Undgå brug af benzin, fortynder og andre 
opløsningsmidler da disse kan deformere kabinettet 
og medføre at malingen skaller af.

• Påfør ikke insektmidler eller andre flygtige væsker. 
Lad ikke kabinettet komme i kontakt med gummi- 
eller vinylprodukter gennem en længere periode. 
Blødgøringsmidler i plastic kan medføre at kabinettet 
deformeres og at malingen skaller af.

Vedligeholdelse af frontpanelet
• Sluk for strømmen og fjern strømledningen fra 

stikontakten i væggen inden håndtering.
• Tør forsigtigt frontpanelet med en blød klud (bomuld, 

flannel, osv.). For at beskytte frontpanelet må der 
ikke bruges en beskidt klud, fortyndere eller kemiske 
klude (våd/tør klude, osv.) Dette kan beskadige 
overfladen på frontpanelet.

• Aftørring med en hård klud eller brug af overdreven 
kraft kan ridse overfladen på frontpanelet.

• Brug en blød, fugtig klud til forsigtigt at aftørre 
frontpanelet når det er meget beskidt (det kan ridse 
overfladen på frontpanelet hvis det aftørres hårdt).

• Hvis frontpanelet er støvet bruges en antistatisk 
børste, som kan tilkøbes, til at rense det.

Lynnedslag
I tilfælde af lyn- eller tordenvejr, samt når du skal på 
feries, skal strømkablet tages ud af stikkontakten. 

Reservedele
Hvis der skal bruges reservedele, skal serviceteknikeren 
benytte reservedele, der er specificeret af producenten 
eller har samme specifikationer som de originale. 
Uautoriseret udskiftning kan resultere i brand, elektrisk 
stød eller andre farer.

Service
Overlad service til kvalificerede fagfolk. Fjern ikke 
selv dækslet, da dette kan resultere i elektrisk stød.

Affaldshåndtering
• I n d p a k n i n g  o g  i n d p a k n i n g s m i d l e r  e r 

genanvendelige og bør hovedsagelig genbruges. 
Indpakningsmaterialer såsom plastikposer skal 
holdes væk fra børn. 

• Batterier, herunder dem uden tungmetaller, bør 
ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. 
Bortskaf brugte batterier på en miljørigtig måde. Find 
ud af hvilke love og regler der gælder i dit område. 

• Forsøg ikke at oplade batterierne – dette udgør en 
eksplosionsfare. Udskift kun batterier med nogle af 
samme eller tilsvarende type.

• Batterier må ikke udsættes for stærk varme som 
direkte solskin, ild og lignende.

Dette symbol på produktet eller dets 
emballage betyder at dit elektriske 
og elektroniske apparat, når det 
ikke længere virker, skal bortskaffes 
separat fra dit husholdningsaffald. Der 
findes separate indsamlingssystemer 
til genbrug i EU. Få mere at vide 
ved at kontakte kommunen eller den 
forhandler, hvor du købte produktet.

Frakobling af enheden
Strømstikket bruges til at afbryde TV’et fra strømnettet 
og skal derfor hele tiden være tilgængeligt og brugbart.

Lydstyrke i hovedtelefoner
For kraftig lyd fra øre- og hovedtelefoner kan medføre 
tab af hørelse.

Installation
For at undgå skader, skal denne enhed fæstnes 
sikkert ti l væggen i overensstemmelse med 
installationsanvisningerne (hvis denne mulighed er 
tilgængelig).

LCD-skærm
LCD-skærmen er et højteknologisk produkt med 
omkring en million tyndfilmstransistorer, der giver 
skarpe billeddetaljer. En gang imellem vil få ikke-aktive 
pixels ses på skærmen som faste blå, grønne eller 
røde punkter. Bemærk venligst, at dette ikke påvirker 
produktets ydelse.

Advarsel
Lad ikke TV’et stå på standby eller være tændt, når 
De forlader huset.

Forbindelse til et TV-distributionssystem 
(kabel-tv, osv.) fra tuner
Et apparat der er forbundet til bygningsinstallationernes 
beskyttende jordforbindelse gennem hovednettet 
eller gennem andet apparat med beskyttende 
jordforbindelse – og til et TV-distributionssystem ved 
brug af coaxial-kabel, kan under visse omstændigheder 
være brandfarligt.
Tilslutning til et kabelfordelersystem skal derfor 
foretages gennem en anordning, der giver elektrisk 
isolation under et bestemt frekvensområde (galvanisk 
isolator, se EN 60728-11).
Bemærk:HDMI-forbindelsen mellem PC og TV kan forårsage 
radioforstyrrelser i hvilket tilfælde det anbefales at bruge VGA 
(DSUB-15) forbindelsen.
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Standby / On/off-knappen frakobler ikke strømtilførslen 
helt fra denne enhed. Enheden bruger også strøm i 
standby-tilstanden. For helt at frakoble strømtilførslen 
til enheden, skal netstikket trækkes ud af stikkontakten. 
På grund af dette skal enheden opstilles således, at 
der sikres uhindret adgang til netstikket, så netstikket 
kan trækkes ud med det samme i nødsituationer. For 
at forhindre risiko for brand, skal strømkablet tages ud 
af stikkontakten, hvis enheden ikke skal anvendes i 
længere tid, eks. i forbindelse med ferier.
• Udtrykkene HDMI og High-Definition Multimedia 

Interface og HDMI-logoet er varemærker eller 
registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing 
LLC i USA og andre lande.

• “HD TV 1080P” –logoet er et varemærke tilhørende 
EICTA.
• DVB-logoet er et registreret varemærke tilhørende 

Digital Video Broadcasting—DVB—projektet.

Hold elektriske apparater væk fra børn
Børn må aldrig anvende elektrisk udstyr uden opsyn. 
Børn er ikke altid klar over mulige farer. Batterier 
og akkumulatorer kan være livsfarlige, hvis de 
sluges. Batterier skal opbevares utilgængeligt for 
små børn. I tilfælde af at et barn sluger et batteri, 
skal der søges lægehjælp øjeblikkeligt. Hold også 
indpakningsmaterialer væk fra børn. Børnene kan 
blive kvalt i dem.

Miljøinformation 
Dette tv er udviklet til at bruge mindre energi for at 
skåne miljøet. Reducer energiforbruget på følgende 
måde:
Du kan bruge indstillingen Strømsparetilstand 
der findes i menuen Billede. Hvis du indstiller 
strømsparetilstand t i l Eco, skifter TV’et ti l 
strømsparetilstand og dets luminansniceau vil blive 
reduceret til det optimale niveau. Bemærk at visse 
billedindstillinger ikke vil kunne ændres, når TV’et er 
i strømsparetilstand.
Når du trykker på den højre knap på fjernbetjeningen, 
mens strømsparetilstanden er indstillet til "Eco", 
vises meddelelsen "Skærmen slukkes om 15 
sekunder" på skærmen. Tryk på den venstre 
knap, hvis strømsparetilstanden er indstillet til 
"Deaktiveret". Vælg FORTSÆT og tryk på OK for 
at fortsætte. Skærmen slukkes automatisk. Hvis du 
ikke trykker på en knap, slukkes skærmen efter 15 
sekunder.
Hvis du deaktiverer strømsparetilstand, indstilles  
billedtilstanden automatisk til Dynamisk med mindre 
tilstanden er indstillet til Spil eller Sport.
Når TV’et ikke er i brug, skal det slukkes eller kobles 
fra stikkontakten. Dette vil reducere energiforbruget. 
Afbryd strømtilførslen når TV’et ikke skal anvendes 
i længere tid.
Det anbefales kraftigt at aktivere strømsparetilstanden 
for at nedbringe dit årlige strømforbrug. Det anbefales 
endvidere at afbryde TV’et fra stikkontakten for at 
spare energi, når du ikke bruger det.
Hjælp os med at skåne miljøet ved at følge disse trin.
Reparationsinformation
Overlad service til kvalificerede fagfolk. Kun 
kvalificerede personer må reparere TV’et. Kontakt 
din lokale forhandler, som du har købt TV’et af, for 
yderligere oplysninger.
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Pakkens indhold

Fjernbetjening

LED-TV Batterier: 2 stk. AAA

Kvikstart guide 1 X video- og lydkabel

4 x 3D-briller Nero media home CD

Bemærk: Tilbehøret skal kontrolleres efter købet. Sørg for 
at alle dele medfølger. Sørg for at alt tilbehør er inkluderet.

Ifølge fabrikantens specifikation skal længder på 
kommunikationskabler være mindre end 3m.

TV-betjeningsknapper & betjening

1. Standby/On-knap
2. TV/AV-knap
3. Program op/ned-knapper
4. Lydstyrke op/ned-knapper
Bemærk: Tryk på Lyd Op/Ned-knapperne samtidig for at 
se hovedmenuen og brug Program Op/Ned-knapperne for 
at navigere og Lyd Op/Ned-knapperne for at ændre værdi.

-knappen bruges til at tænde og slukke for TV’et. 
Placeringen af kontrolknapperne og strømkontakten 
kan variere afhængigt af model.

Tilslut strøm
VIGTIGT: TV-apparatet er designet til at køre på 
220-240V vekselstrøm, 50Hz. Efter udpakning skal 
du lade tv-apparatet komme op på den omgivende 
rumtemperatur, før du tilslutter det til strømforsyningen. 
Anbring strømkablet i stikkontakten.

Antenne-/kabel/satellitforbindelse
Forbind antenne- e l ler  kabel- tv-st ikket  t i l 
ANTENNEINDGANG (ANT) eller satellitstikket 
til SATELLITINDGANGEN (LNB) der er placeret 
nederst  bag på TV’et. "Satellit er kun tilgængelig på 
762-serien".
TV’ets bagside:

SATELLIT

ANTENNE

KABEL
Bemærk: Satellitunderstøttelse afhænger af model.
(kun tilgængelig på LC-42LE762E / LC-42LE762EN 
/ LC-50LE762E / LC-50LE762EN serierne)

Isætning af batterier i 
fjernbetjeningen

• Fjern bagdækslet for at åbne batterirummet.
• Isæt to størrelse AAA-batterier. Bemærk korrekt 

placering af poler (+ eller -). Bland ikke gamle og 
nye batterier. Udskift kun batterier med samme eller 
tilsvarende type. 

• Sæt dækslet på igen.

Vinkel på fjernbetjeningen
Brug fjernbetjeningen ved at pege det mod sensoren 
til fjernbetjeningen.
Objekter mellem fjernbetjeningen og sensoren kan 
forhindre at det fungerer korrekt.

Advarsler vedrørende fjernbetjeningen
• Udsæt ikke fjernbetjeningen for elektrisk stød. 

Derudover må fjernbetjeningen ikke udsættes for 
væsker eller placeres i rum med høj fugtighed.



Dansk   - 8 -

• Installer eller placer ikke fjernbetjeningen i direkte 
sollys. Varmen kan deformere enheden.

• Fjernbetjeningen virker muligvis ikke korrekt hvis 
fjernbetjeningens sensor på TV’et er i direkte sollys 
eller stærkt lys. I sådanne tilfælde skiftes vinkel på 
lyset eller TV’et eller fjernbetjeningen bruges tættere 
på sensoren.

Tænding og slukning
Sådan tændes der for TV’et
Tilslut el-kablet til stikkontakten. Skift “ ” knappen 
på TV’et til placeringen “|” sådan at TV’et skifter til 
standby-tilstand. Derefter lyser LED-lampen.
For at tænde TV et fra standbytilstand skal man enten:
• Tryk på “ ” knappen, P+ / P- eller en numerisk 

knap på fjernbetjeningen.
• Tryk på “ ” knappen eller P/CH+/- knappen på 

TV’et.
TV’et tændes herefter.
Sådan skiftes TV’et til standby
For at skifte TV’et til standby med lavt strømforbrug, 
skal der trykkes på “ ” knappen på fjernbetjeningen 
eller højre side af TV’et.
Sådan slukkes TV’et
Skift positionen for “ ” knappen nederst på TV’et 

til position 2 som vist - , for at isolere TV’et fra 
lysnettet, LED-lampen vil slukke.
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Oversigt over fjernbetjening - TV

Bemærk: Fjernbetjeningens rækkevidde er ca. 7m/23ft.

Brug af My Button 1 (*)
Denne knaps hovedfunktion er at køre Youtube-links. 
Hvis du ønsker at ændre denne funktion, kan du dog 
trykke på MY BUTTON 1 i fem sekunder, når den er 
på en ønsket kilde, kanal eller link, indtil beskeden 
"MY BUTTON IS SET" vises på skærmen. Dette 
bekræfter, at den valgte MY BUTTON nu er knyttet 
til den valgte funktion. Bemærk, at hvis du udfører 
førstegangsinstallationen, vil MY BUTTON 1 blive 
nulstillet til sin standardfunktion.

Brug af My Button 2 (**)
Når du befinder dig på en ønsket kilde, kanal eller 
link, skal du trykke på MY BUTTON 2 i fem sekunder, 
indtil “MY BUTTON IS SET” vises på skærmen. Dette 
bekræfter, at den valgte MY BUTTON nu er knyttet til 
den valgte funktion.

1. Standby / On
2. Kanalliste
3. Lydstyrke op / ned
4. Tænd/sluk menu
5. OK / Bekræft
6. Retur / Tilbage
7. Internetportal
8. Min knap 1 / YouTube (*)
9. a) (RC4847) Min knap 2 (**) 

b) (RC4848) Tryk på denne knap for at åbne  
Netflix-applikationen.

10. Farvede knapper (Rød, Grøn, Gul, Blå)
11. Mono/Stereo / Dual I-II / Aktuelt sprog
12. Hurtig tilbagespoling (i mediebrowsertilstand)
13. Pause (i mediebrowsertilstand) / Tidsforskudt 

optagelse
14. Programoptagelse
15. Afspil (i mediebrowsertilstand)
16. Stop (i mediebrowsertilstand)
17. Fremadspoling (i mediebrowsertilstand)
18. Undertekst til-fra/Undertekst  

(i mediebrowsertilstand)
19. Billedstørrelse
20. Tekst-tv - Mix
21. Mediebrowser
22. Elektronisk programguide
23. Luk
24. Navigationsknapper
25. Lynmenu Til/Fra
26. Info / Vis (i tekst-tv-tilstand)
27. Program op/ned
28. Lydløs
29. Forrige program
30. Talknapper
31. AV / Kilde

TV

a)

b)
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Oversigt over forbindelser
Bemærk: Når du tilslutter 
en enhed via YPbPr eller 
AV-indgangen i siden, skal 
du bruge de medfølgende 
t i l s lu tn ingskab le r  fo r  a t 
oprette forbindelsen. Ved 
AV-indgang i siden bør du 
b ruge  de t  med fø lgende 
kabel. Se illustrationerne på 
venstre side. | For at aktivere 
PC-lyd, skal du bruge PC / 
YPBPR-lydst i ls lutningens 
HVIDE & RØDE indgange. 
| Hvis en ekstern enhed er 
tilsluttet via SCART-stikket, 
vil TV’et automatisk skifte til 
AV-tilstand.| Ved modtagelse 
af DTV-kanaler (Mpeg4 H.264) 
eller i mediabrowsertilstand vil 
udgangen ikke være tilgængelig 
via scart-stikket. | Ved brug 
a f  vægmonter ingssæt te t 
(tilgængeligt fra tredjepart på 
markedet), anbefaler vi, at du 
sætter alle dine kabler i bag 
på TV’et, før det monteres 
på væggen. | CI-modulet 
må kun isættes eller fjernes, 
når fjernsynet er SLUKKET. 
Se instruktionsmanualen til 
modulet for detaljer omkring 
indstillinger. | Each USB input 
of your TV supports devices 
up to 500mA. Tilslutning af 
enheder, der har strømværdi 
over 500mA, kan beskadige 
dit tv.
| Ved at tilslutte et HDMI-kabel 
til dit TV skal du kun bruge 
et skærmet HDMI-kabel for 
at garantere en tilstrækkelig 
immunitet mod parasit isk 
frekvensstråling.

Forbindelse Type Kabler Enhed

Scart 
tilslutning  
(tilbage)

VGA 
tilslutning 
(tilbage)

PC/YPbPr 
Audio 

tilslutning 
(tilbage)

HDMI 
tilslutning 
(tilbage og 

side)
SPDIF 
(Optisk 
udgang) 

Forbindelse 
(tilbage)

Side AV 
(Audio/Video) 
Forbindelse 

(side)
Side AV 
tilslutningskabel 
(medfølger)

Høretelefon 
tilslutning 

(side)

YPbPr Video 
tilslutning 
(bagside)

USB  
tilslutning  

(side)

CI 
tilslutning 

(side)

Subw ud

Subwoofer 
Tilslutning 
(bagside)

LAN Ethernet 
forbindelse 
(bagside)

 Hvis du vil tilslutte en 
enhed til TV’et, skal du 
sørge for, at både TV’et 

og enheden er slukket, før 
tilslutningen opretttes. Når 
tilslutningen er foretaget, kan 
du tænde enhederne og bruge 
dem.
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Standbymeddelelser
Hvis TV’et ikke modtager noget indgangssignal (fx fra 
en antenne eller HDMI-kilde) i 5 minutter, vil fjernsynet 
gå i standby. Når TV’et tændes næste gang, vil 
følgende besked blive vist: 
“TV’et skiftede automatisk til standby, fordi der 

ikke var noget signal i lang tid”.
Tryk på OK for at fortsætte
Hvis TV’et har været tændt og ikke er blevet betjent i 
4 timer, vil fjernsynet gå i standby. Når TV’et tændes 
næste gang, vil følgende besked blive vist:
“TV’et skiftede automatisk til standby, fordi der 
ikke blev foretaget nogen handling i lang tid”. 

Tryk på OK for at fortsætte
Når TV’ets automatiske timeout er nået, vil følgende 
besked blive vist på skærmen.

"Luk ned?" 
Vælg Ja for at slukke TV’et. Vælg Nej for at annullere. 
TV slukkes også, hvis du ikke foretager et valg på 
denne skærm.

Brug af et modul til betinget adgang
 VIGTIGT: CI modulet må kun isættes eller fjernes, 

når fjernsynet er på STAND-BY eller HELT SLUKKET.

For at kunne se visse  digitale kanaler kan det være 
nødvendigt at bruge et modul til betinget adgang 
(conditional access module). Dette modul skal 
indsættes i CI-indstikket på TV’et.
1. Anskaf dig et CAM-modul (Conditional Access 

Module) og et tilhørende kort ved at abonnere 
hos et betalingskanalfirma og tilslut det så til 
TV-apparatet på følgende måde.

2. iindsæt CAM-modulet og derefter visningskortet 
i indstikket, der sidder bag terminaldækslet bag 
på TV’et.

3. CAM-modulet skal sættes rigtigt i; det er umuligt 
at sætte det helt i, hvis det vender forkert. 
CAM-modulet eller TV-terminalen kan blive 
beskadiget, hvis der bruges vold til at indsætte 
CAM-modulet.

4. Tilslut TV-apparatet til stikkontakten, tænd for 
det og vent et øjeblik, indtil kortet er aktiveret.

5. Hvis der ikke er sat noget modul i, vises 
beskeden ”Intet Common Interface modul 
fundet” på skærmen.

Se instruktionsmanualen til modulet for detaljer 
omkring indstillinger.
Bemærk: Det tager nogle få minutter at certificere 
licensnøglen når du isætter CA-kortet i det CI+ kompatible CI-
modul for første gang. Denne proces kan fejle hvis der ingen 
antenneindgang bruges eller hvis du aldrig har køre "Auto-
installation". Hvis det gamle CAM bruges, kan autoriseringen 
fejle. I disse tilfælde kontaktes serviceudbyderen.



Dansk   - 12 -

Førstegangsinstallation
Når det tændes for første gang, vises menuen 
"sprogvalg". Vælg det ønskede sprog og tryk på OK.
I n d s t i l  d i n e  p r æ f e r e n c e r  v e d  h j æ l p  a f 
navigationsknapperne og når du er færdig, skal du 
trykke på OK  for at fortsætte.
Du kan aktivere Butikstilstand på dette trin. 
Denne tilstand er kun beregnet til brug i butikker. 
Det anbefales at vælge Hjemmetilstand ved brug 
i hjemmet. Der vises en bekræftelsesskærm, hvis 
Butikstilstand vælges. Vælg JA for at forsætte. 
Denne funktion vil være tilgængelig i menuen Andre 
indstillinger og kan aktiveres/deaktiveres senere. 
Hvis hjemmetilstand vil Butikstilstand ikke være 
tilgængelig efter førstegangsinstallationen. Tryk på 
OK knappen for at fortsætte.

Antenneinstallation
Hvis du vælger Antenne på skærmen Søgetype, 
så vil det digitale fjernsyn søge efter digitale tv-
udsendelser. Du kan trykke på MENU-knappen til 
enhver tid for at annullere søgningen. Når alle de 
tilgængelige stationer er blevet gemt, vises kanallisten 
på skærmen. 
Mens søgningen fortsætter vises en meddelelse, 
der spørger om du vi l  sortere kanalerne i 
overensstemmelse med LCN (*). Vælg Ja og tryk på 
OK for at bekræfte.
(*) LCN er det logiske kanalnummereringssystem, der 
organiserer tilgængelige udsender i overensstemmelse 
med de kendte kanalsekvenser (hvis tilgængelig).
Tryk på MENU-knappen for at lukke kanallisten og 
se tv.

Kabelinstallation
Hvis du vælger funktionen KABEL og trykker på OK på 
fjernbetjeningen, vises en bekræftelsesmeddelelse. 
Vælg Ja og tryk på OK for at bekræfte Annullér 
handlingen ved at vælge NEJ og trykke på OK. 
Du kan vælge frekvensområdet fra denne skærm. 
Indtast frekvensområdet med talknapperne. Tryk på 
OK knappen for at starte den automatiske søgning, 
når du er færdig.
Bemærk: Søgningsvarigheden varierer afhængigt af 
det valgte søgetrin.

Satellit-installation (afhænger af model)
Hvis du vælger Satellit på skærmen Søgetype, kan du 
indstille en satellit og se satellitkanaler. Når du vælger 
Satellitinstallation, vises menuen Antennetype. Du 
kan vælge Antennetype som Direkte, Unikabel 
eller DiSEqC.
Direkte: Hvis du har en enkelt modtager og en direkte 
parabol, vælges antenne type. Når du har valgt Direct, 
vises en ny menuskærm. Vælg en tilgængelig satellit 
og tryk OK for at søge efter tjenester.

Unicable: Hvis du har flere modtagere og et unikabel 
system, vælg denne antenne type. Tryk på OK for 
at fortsætte Konfigurer indstillingerne ved at følge 
instruktionerne på skærmen. Tryk på OK for at søge 
efter tjenester.
DiSEqC-switch: Hvis du har flere modtagere og en  
DiSEqC-switch, skal du vælge denne antennetype. 
Efter at have valgt DiSEqC switch, vil der blive 
vist en anden menu skærm. Du kan angive fire 
DiSEqC-indstillinger (hvis de er tilgængelige) Tryk 
på den GRØNNE knap for at søge på alle satellitter 
eller tryk på den GULE knap for kun at søge på den 
fremhævede satellit. Tryk på OK for at gemme og 
lukke.
Bemærk: Sluk ikke for TV’et under førstegangsinstallationen.

(*) Nogle indstillinger er muligvis ikke tilgængelige 
afhængigt af det valgte land.

Medieafspilning via USB-indgang
Du kan tilslutte et 2,5” og 3,5” (hdd med ekstern 
strømforsyning) eksternt harddiskdrev eller USB-
nøgle til dit tv via TV’ets USB-indgange.
VIGTIGT! Sikkerhedskopier dine filer, før du foretager 
nogen tilslutninger til TV’et. Producenten kan ikke 
holdes ansvarlig for skadede filer eller datatab.
Visse USB-enheder (f.eks. MP3-afspillere) eller USB-
harddiskdrev/-nøgler er muligvis ikke kompatible 
med dette tv. TV’et understøtter FAT32 og NTFS-
diskformatering, men optagelsen vil ikke være 
tilgængelige med NTFS-formateret diske. 
Ved formatering af en USB-harddisk som har en 
filkapacitet på 1TB (terabyte) eller mere, kan der 
forekomme problemer med formateringsprocessen. 
Hurtig til- og frakobling af USB-enheder kan være 
risikofyldt. Dette kan forårsage fysisk skade på USB-
afspillerne og på selve USB-enheden. Undlad at tage 
USB-modulet ud under afspilning af en fil.

Mediebrowsermenu
Du kan se foto-, video- eller musikfiler gemt på en 
USB-nøgle eller på en medieserver. Tilslut en USB-
disk til en af USB-indgangene, der er placeret på siden 
af  TV’et. Eller forbinde din medieserver til det samme 
netværk som TVet.
Tryk på “media browser-knappen - ” på 
fjernbetjeningen og tryk på MENU-knappen og vælg 
Media Browser-fanen ved at bruge Højre/Venstre-
knapperne og tryk OK. Hovedmediebrowserskærmen 
vises. 
Vælg den medietype, der skal vises, og tryk OK.
Hvis der er mere end éb mediekilde til rådighed, vises 
en liste over enheder og servere. Fremhæv enheden 
eller serveren på listen og tryk på OK. 
Tryk på knappen MENU, mens du er i mediebrowser-
tilstand for at få adgang til menupunkterne Billede, 
Lyd og Indstillinger. Tryk på MENU for at forlade 
skærmen. 
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Du kan ændre din mediebrowserindstillinger under 
menuen indstillinger.

Ændring af billedstørrelse: 
Billedformater

Programmer kan vises i forskellige billedformater 
afhængigt af den modtagne transmission. Du kan 
ændre TV’ets billedformat for at se billedet i forskellige 
zoom-tilstande. Tryk gentagne gange på knappen  
" " for at ændre billedstørrelsen. Du kan flytte 
skærmen op eller ned ved at bruge  “ ” eller “ ” 
knapperne når du er i 14:9 Zoom, Cinema eller 
Subtitle. 

Brug af kanallisten
TV’et sorterer alle gemte stationer i kanallisten. Du 
kan redigere denne kanalliste, indstille favoritter 
eller indstille aktive stationer som skal vises med 
kanallisteindstillingerne. Tryk på knappen MENU for 
at åbne Hovedmenuen. Vælg punktet Kanalliste ved 
hjælp af knapperne venstre eller højre. Tryk på OK for 
at se indholdet af menuen. Vælg Rediger kanalliste for 
at administrere alle gemte kanaler. Brug Op eller Ned 
og OK-knapperne til at vælge Rediger kanalliste. 
Tryk på knappen op eller ned for at vælge kanalen. 
Tryk på venstre- eller højre-knappen for at vælge 
en funktion. Brug knapperne P+/P- til at flytte siden 
op eller ned. Tryk på MENU-knappen for at afslutte.

Hurtigmenu
Menuen med lynindstillinger giver dig mulighed for 
at få adgang til nogle valgmuligheder hurtigt. Tryk på 
Q.MENU på fjernbetjeningen for at se lynmenuen. 
Dette menu-indhold kan variere afhængigt af modellen 
på dit TV.

CEC og CEC RC Passthrough
Denne funktion lader dig kontrollere CEC-aktiverede 
enheder der er forbundet gennem HDMI-porten ved 
at bruge fjernbetjeningen på TV’et.
CEC-funktionen i menuen for andre indstillinger 
under indstillingsmenuen bør være aktiveret som det 
første. Tryk på Kilde-knappen og vælg HDMI-indgang 
og den forbundne CEC-enhed fra kildelistemenuen. 
Når den nye CEC-kilde er forbundet, vil den blive 
vist i kildemenuen med sit eget navn, i stedet for den 
forbundne HDMI-ports navn (DVD-afspiller, Optager 
1, osv.).
TV’ets fjernbetjening er i stand til automatisk at udføre 
hovedfunktioner efter den tilsluttede HDMI-kilde er 
blevet valgt.
For at afbryde denne handling og styre TV’et via 
fjernbetjeningen igen, tryk og hold på "0-knappen" 
på fjernbetjeningen i 3 sekunder. Eller tryk på 
Q-menuknappen på fjernbetjeningen, marker CEC 
RC Passthrough og indstil til Fra ved at trykke på 
højre eller venstre knap. Denne funktion kan også 

aktiveres eller deaktiveres under indstillinger/menuen 
for andre indstillinger.
TV’et understøtter også ARC (Audio Return Channel) 
funktionen. Denne funktion er et audio-link hvis 
formål er at erstatte andre kabler mellem TV’et og 
lydsystemet (A/V modtager eller højtalersystem).
Når ARC er aktiv, slukker TV’et ikke andre lydudgange 
automatisk. Så du skal sænke TV’ets lydstyrke 
manuelt, hvis du kun vil høre lyd fra forbundne 
lydenheder (samme som andre optiske eller coaxial 
digitale lydudgange). Hvis du ønsker at ændre 
lydstyrken for den tilsluttede enhed, bør du vælge 
den enhed fra kildelisten. I det tilfælde vil knapperne 
til lydstyrke styre den tilsluttede lydenhed.

FollowMe TV
Med din tablet kan du streame den aktuelle udsendelse 
fra dit smart-tv ved hjælp af FollowMe TV-funktionen. 
Installer den ønskede Smart Center-applikation på din 
mobilenhed. Start applikationen. 
For yderligere oplysninger om brug af denne funktion 
henvises til instruktionerne for det program, du bruger.
Bemærk: Denne applikation er ikke kompatibel med 
alle mobile enheder.

FollowMe TV to DMR
Denne funktion giver mulighed for video-streaming 
fra dit TV til et andet tv eller mobile enheder, som 
anvender de rette applikationer (e.g. UPnP - Universal 
Plug and Play-applikationer som BubbleUPnP). Aktiver 
FollowMe TV to DMR for at starte tidsforskydning. Tryk 
på den røde knap og for at åbne enhedens menuvalg. 
Vælg dit netværk, og tryk på OK. 
Bemærk: Funktionerne, FollowMeTV og FollowMe TV to 
DMR, arbejder sammen med PVR-funktionen og kræver en 
tilsluttet USB-lagerenhed med FAT32 format og tilstrækkelig 
ledig hukommelse. HD-kanaler er ikke understøttet, og begge 
enheder skal være tilsluttet det samme netværk.
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Menufunktioner
Billedmenuindhold
3D-instillinger Tryk for at se menuen 3D Indstillinger

Tilstand Du kan ændre billedtilstanden, så den passer til dine præferencer eller behov. Billedtilstand kan 
indstilles til en af følgende: Biograf, Spil, Sport, Dynamisk og Naturlig. 

Kontrast Indstiller skærmens værdier for lys og mørke.

Lysstyrke Indstiller skærmens lysstyrkeværdi.

Skarphed Indstiller skarphedsværdien for de genstande, der vises på skærmen.

Farve Indstiller farveværdien og justerer farverne.

Strømsparetilstand
For at indstille strømsparetilstand til øko, billede fra og deaktiveret. 
(Når tilstanden er Dynamisk, er strømsparetilstanden automatisk sat som deaktiveret.)

Baglys
Denne indstilling kontrollerer baglysniveauet. Baggrundslysfunktionen vil være usynlig, hvis 
strømsparetilstand er sat til Øko. Baglyset kan ikke aktiveres i VGA, mediebrowsertilstand eller mens 
billedtilstanden er indstillet til Spil.

Støjreduktion Hvis signalet er for svagt, og der er støj på billedet, benyttes indstillingen støjreduktion til reduktion 
af støj. 

Avancerede indstillinger

Dynamisk kontrast Du kan ændre kontrastforholdet med funktionen Dynamisk kontrast. 

Farvetemperatur Indstiller den ønskede farvetone.

Billedzoom
Indstiller den ønskede billedstørrelse fra billedzoommenuen.
Bemærk: Funktionen Auto er kun tilgængelig i scarttilstand med SCART PIN8 høj spænding/lav spænding skift.

Movie Sense

Tryk på knapperne "venstre" / "højre" for at indstille Movie Sense Low (Lav), Med (Medium), High 
(Høj) eller Off (Fra). Når "Movie Sense" er aktiveret, optimerer den TV’ets videoindstillinger, så de 
bevægelige billeder får en bedre kvalitet og bliver lettere at se på.
Når Movie Sense er i lav, medium eller høj, er Movie Sense demo-funktionen til rådighed. Hvis en af 
disse valgmuligheder vælges, kan demo-tilstanden aktiveres ved at trykke på OK. Når demotilstanden 
er aktiveret, opdeles skærmen i to dele. Den ene viser "movie sense" aktiviteten, den anden viser 
skærmens normale indstillinger.

HDMI True Black Ved visning af en HDMI-kilde, vil denne funktion være synlig i billedeindstillingsmenuen. Du kan 
bruge denne funktion til at forstærke de sorte farver i billedet. 

Filmtilstand Film optages med et andet antal billeder per sekund end normale tv-programmer. Når du ser film, 
skal du aktivere denne funktion for tydeligt at kunne se scener i hurtig bevægelse.

Hudfarvetone Balanceniveauet kan indstilles til mellem -5 og 5.

Farveskift Indstiller den ønskede farvetone.

RGB-gain Du kan konfigurere farvetemperaturens værdier med RGB-gain-funktionen.

Nulstilling Nulstiller billedindstillingerne til fabriksstandarderne. (Undtagen Spiltilstand)

Autoposition (i PC-
tilstand) Optimerer automatisk skærmen. Tryk på OK for at optimere.

H-position (i PC-
tilstand) Dette punkt rykker billedet vandret mod skærmens højre eller venstre side.

V-position (i PC-
tilstand) Denne funktion rykker billedet lodret mod skærmens top eller bund.

Pixeltakt (i PC-
tilstand)

Pixeltakt-justeringer korrigerer interferens, der ses som lodrette bånd i pixel-intensive præsentationer 
som regneark eller sætninger eller tekst i lille skriftstørrelse.

Fase (i PC-tilstand)
Afhængigt af opløsningen og scanningsfrekvensen, der indlæses i TV’et, kan der forekomme slørede 
eller støjende billeder på skærmen. I så tilfælde kan du bruge denne funktion til at få et klart billede 
ved at prøve dig frem.

I VGA (PC) tilstand er visse ikoner i billedmenuen ikke tilgængelige. I stedet vil indstillingerne for VGA-tilstand blive tilføjet til Billedindstillingerne, 
så længe den er i PC-tilstand.
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Menufunktioner

Lydmenuindhold
Lydstyrke Justerer lydstyrken.

Equalizer Vælger equalizertilstanden. Brugerdefinerede indstillinger kan kun foretages, når du 
er i brugertilstand.

Balance Denne indstilling benyttes til at justere balance mellem venstre og højre højttaler.

Hovedtelefon Indstiller lydstyrke for hovedtelefoner. 

Lydtilstand Du kan vælge en lydtilstand (hvis den valgte kanal understøtter).

AVL (Automatisk 
volumegrænse) Denne funktion indstiller lyden for at opnå fast udgangsniveau mellem programmer.

Hovedtelefoner/Lineout
Når du tilslutter en ekstern forstærker til dit TV ved hjælp af hovedtelefonstikket, kan 
du vælge denne indstilling som Lineout. Hvis du har tilsluttet hovedtelefoner til TV’et 
skal du indstille denne mulighed til Hovedtelefoner.

Dynamisk bas Aktiverer eller deaktiverer den dynamiske bas.

Surround-lyd Surround-lyd kan aktiveres og deaktiveres.

Digital Out Indstiller lydtype for digital udgang.

Indstillingsmenuens indhold
Betinget adgang Styrer moduler for betinget adgang, når tilgængelig.

Sprog
Konfigurerer sprogindstillinger (kan variere afhængigt af det valgte land) Foretrukne 
og aktuelle indstillinger vil være tilgængelige. Disse indstillinger kan kun ændres, hvis 
udsendelsen understøtter dem.

Forældre

Indtast korrekt adgangskode for at ændre indstillinger for forældrekontrol. Du kan nemt 
justere menulås, forældrelås (afhængigt af det valgte land) og børnesikringen i denne 
menu. Du kan også indstille en ny pinkode.
Når Børnesikring er valgt, kan TV’et kun betjenes med fjernbetjeningen. I så tilfælde virker 
knapperne på betjeningspanelet ikke.
Bemærk: Standard-pinkoden kan indstilles til 0000 eller 1234 Hvis du har defineret PIN-koden 
(anmodes afhængigt af landevalget) under Første gangs Installationen skal du brug den pin-
kide, du har angivet.

Timere Indstiller sleep-timer til at slukke for TV’et efter en vis tid. Indstiller timere til valgte 
programmer.

Optagelseskonfiguration Viser optagelseskonfigurationsmenuen.

Dato/Klokkeslæt Indstiller dato og klokkeslæt.

Kilder Aktiverer eller deaktiverer valgte kildeindstillinger.

Satellit indstillinger Konfigurerer satellitindstillinger. (Satellitunderstøttelse afhænger af model)

Netværks indstillinger Viser netværksindstillinger.

Netflix (valgfrit)
Du kan se dit ESN(*)-nummer og deaktivere Netflix.
(*) ESN-nummer er et unikt id-nummer for Netflix, skabt specielt til at identificere dit tv.

Andre indstillinger: Viser TV’ets andre indstillingsmuligheder:
Menu Timeout Ændrer timeout-varighed for menuskærme.

Skan kodede kanaler Når denne indstilling er aktiveret, findes også de kodede kanaler under søgeprocessen.

HbbTV Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion ved at indstille den til Til eller Fra.

Blå Baggrund Aktiverer eller deaktiverer blå baggrundssystem, når signalet er svagt eller mangler.

Softwareopgradering For at sikre, at dit tv altid er opdateret med den nyeste firmware.

Programversion Viser nuværende programversion.
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Menufunktioner

Undertekst
Denne indstilling bruges til at vælge, hvilken underteksttilstand der skal være 
på skærmen (DVB-undertekst/TXT-undertekst), hvis begge er tilgængelige. 
Standardværdien er DVB-undertekst. Kun tilgængelig i Norge.

Hørehæmmede Aktiverer en særlig funktion, der sendes fra sendestationen.

Lydbeskrivelse

Beskrivelse-i-lyd refererer til et yderligere speaker-spor for blinde og svagtsynede 
seere ved visuelle medier, herunder tv og film. Du kan kun bruge denne funktion, hvis 
sendestationen understøtter dette ekstra speaker-spor.
Bemærk: Lydbeskrivelseslydfunktionen kan ikke være til rådighed i optagelses- eller 
tidsforskydningstilstand.

Automatisk slukning af tv
Du kan indstille timeout-værdien til den automatiske slukningsfunktion. Når timeout-
værdien er nået og TV’et ikke anvendes i den valgte periode, vil det skifte til standby-
tilstand.

Standbysøgning (ekstra)

Hvis Standby-søgningen sættes til On, når TV’et er i standbytilstand, søges der i 
tilgængelige programmer. Hvis TV’et finder nye eller manglende programmer, vises 
der en menuskærm, som spørger, om du ønsker at udføre ændringerne eller ej. 
Kanallisten vil blive opdateret og ændret efter denne proces.

Butikstilstand Hvis du viser TV’et i en butik, kan du aktivere denne funktion. Når butikstilstand er 
aktiveret, er nogle punkter i tv-menuen ikke tilgængelige.

Media Renderer (DMR)

Media Renderer-funktionen lader dig dele filer gemt på din smartphone eller tablet-pc. 
Hvis du har en DLNA-kompatibel smartphone eller tablet-pc, og hvis den relevante 
software er installeret, kan du dele/vise fotos på dit tv. Se vejledning om delingssoftware 
for mere information. Media renderer er ikke tilgængelig med internetportalfunktion.

Strømsparetilstand Denne indstilling konfigurerer den foretrukne tændingstilstand.

Biss-nøgle

Biss er et satellit signal scrambling system der bruges til nogle udsendelser. Hvis du 
skal indtaste BISS-nøglen på en udsendelse, kan du bruge Biss Key-indstillingen i 
menuen Other Settings (andre indstillinger). Fremhæv Biss-nøgle  og tryk på OK for 
at indtaste nøgler på den ønskede udsendelse (Denne menudel vises kun når TV’et 
har satellitunderstøttelse)

Virtuel fjernbetjening Aktiverer eller deaktiverer den virtuelle fjernbetjeningsfunktion. 

CEC Med denne indstilling kan du aktivere og deaktivere CEC-funktionalitet fuldstændigt. 
Tryk på venstre eller højre-knappen for at aktivere eller deaktivere funktionen.

FollowMeTV Aktiver eller deaktiver denne funktion.

FollowMeTV til DMR Aktiver eller deaktiver denne funktion.

Installér og genindstil menuindhold

Automatisk 
kanalscanning 
(genindstilling)
(hvis tilgængelig)

Viser automatiske indstillingsmuligheder. Digital antenne: Søger efter og gemmer 
antenne DVB-stationer Digitalkabel: Søger efter og gemmer antenne DVB-stationer 
Analoge: Søger efter og gemmer analoge stationer. Digital antenne og analog: Søger 
efter og gemmer antenne DVB-stationer Digital kabel og analog: Søger efter og 
gemmer kabel-DVB- og analoge stationer. Satellit: Søge efter og gemme satellitkanaler. 
(Satellitunderstøttelse afhænger af model)

Manuel kanalscanning Denne funktion kan bruges til indtastning af direkte udsendelser.

Netværkskanalscanning Søger efter de sammenkædede kanaler i udsendelsessystemet. 

Analog finindstilling Du kan bruge denne indstilling til at finindstille analoge kanaler. Denne funktion er 
ikke tilgængelig, hvis der ikke er gemt nogle analoge kanaler.

Førstegangsinstallation Sletter alle gemte kanaler og indstillinger, nulstiller TV’et til fabriksindstillingerne og 
starter førstegangsinstallation.

Slet serviceliste (*) Denne indstilling er kun synlig, når landevalg er Danmark, Sverige, Norge eller 
Finland. Brug denne indstilling til at rydde de lagrede kanaler. 
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Elektronisk programguide (EPG)
Nogle, men ikke alle, kanaler sender oplysninger 
om aktuelle og næste programmer. Tryk på 
“ ” knappen for at se EPG-menuen.
Op/Ned/Venstre/Højre: Naviger i EPG.
OK: Viser programindstillingerne.
INFO (İ): Viser, i detaljer, information om det valgte 
program.
GRØN: Skifter til EPG-listeoversigt.
GUL: Skifter til EPG-tidslinjeoversigt.
BLÅ: viser filtreringsmuligheder. 

 (OPTAG): TV’et optager det valgte program. Tryk 
igen for at stoppe optagelsen.
VIGTIGT: Hvis du vil optage et program, skal du først tilslutte 
en USB-disk til TV’et, mens det er slukket. Der skal derefter 
tændes for TV’et for at aktivere optagefunktionen. Ellers vil 
optagefunktionen ikke være tilgængelig.
Bemærk: Skift til et andet program eller kilde er ikke muligt 
under optagelsen.

Programindstillinger
Tryk på OK i EPG-menuen for at åbne menuen 
hændelsesindstillinger.
Valg af kanal
I EPG-menuen kan denne indstilling bruges til at skifte 
til den valgte kanal.
Optag/slet optage-timer
Efter du har valgt et program i EPG-menuen ved at 
trykke på knappen OK og Options-skærmen  bliver 
vist. Vælg funktionen “Optag” og tryk på OK. Efter 
denne operation bliver en optagelse indstillet til det 
valgte program. 
Hvis du vil annullere en allerede indstillet optagelse, 
skal du fremhæve programmet, trykke på OK-
knappen og vælge muligheden “Slet Optage-Timer” 
Optagelsen annulleres.
Indstil timer/slet timer
Efter du har valgt et program i EPG-menuen ved at 
trykke på knappen OK og Options-skærmen  bliver 
vist. Vælg funktionen “Indstil timer på hændelse”  
og tryk på OK. Du kan indstille en timer til fremtidige 
programmer. Hvis du vil annullere en allerede indstillet 
timer, skal du markere det pågældende program og 
trykke på knappen OK. Vælg derefter “Slet timer”. 
Timeren slettes.
Bemærk: Det er ikke muligt at optage eller indstille timere til 
to eller flere individuelle programmer med samme tidsinterval.

Tekst-tv
" " Tekst-tv / Mix: Aktiverer videoteksttilstand, når 
der trykkes én gang (hvis tilgængelig i din udsendelse. 
Tryk igen for at se siden med analog tekst-tv. Tryk 
igen for at placere tekst-tv-skærmen over programmet 
(mix). Ved det næste tryk afsluttes tekst-tv tilstanden.
“BACK” Indeks: Til at vælge tekst-tv indekssiden.
“I” Vis: Viser skjult information (f.eks. løsninger på 
opgaver).
”OK” Hold: Fastholder en tekstside, når dette er 
nødvendigt. Tryk igen for at fortsætte.
“ ”/“ ”  Underkodesider :  Vælger eventuel le 
underkodesider, når tekst-tv er aktiveret. 
P+ / P- og numrene (0-9): Tryk for at vælge en side.
Bemærk: De fleste TV-stationer benytter kode 100 til deres 
indeks-sider.

Dit TV understøtter både FASTEXTog TOP text 
systemer. Når disse systemer er tilgængelige, vil 
siderne deles ind i grupper eller emner. Når FASTEXT-
systemet er tilgængeligt, vil sektioner på Tekst-TV 
siden blive farvekodet og kan vælges ved hjælp af de 
farvede knapper. Tryk på en farvet knap, der svarer 
til dit formål. Når TOP text findes, viser farvet tekst 
dig, hvilke farvede knapper, der skal benyttes. Tryk 
på kommandoerne “ ” eller “ ”  vil anmode om 
henholdsvis næste eller forrige side.

Digital tekst-tv (kun i Storbritannien)
• Tryk på  “ ” knappen. Digitale tekst-tv-oplysninger 
vises. Betjenes via de farvede knapper, markør-
knapperne og OK-knappen.
Betjeningsmetoden kan variere afhængig af indholdet 
af det digitale tekst-tv. Følg de anvisninger, der vises 
på digitalt tekst-tv.
Hvis du trykker på knappen “ ”, vender TV-apparatet 
tilbage til TV-udsendelsen.

Optagelse af et program
VIGTIGT: Når du bruger en ny USB harddisk, anbefales det 
at du først formaterer disken ved hjælp af dit tv's "Format 
disk" funktion.

Dit TV understøtter optagelse af digitale udsendelser. 
For at gøre dette, skal der tilsluttes en USB-enhed til 
TV’et. TV’et skal være slukket, når en USB-enhed 
sættes til. Tænd derefter for TV’et for at aktivere 
optagefunktionen.
Den tilsluttede USB-enhed bør være på mindst 1 GB 
og bør være kompatibel med USB 2.0. I modsat fald 
vil fejlmeddelelse vises.
Hvis skrivehastigheden for den tilsluttede USB-disk 
ikke er tilstrækkelig, kan optagelsen mislykkes, og 
tidsforskydningsfunktionen vil muligvis ikke være 
tilgængelig.
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Filerne for de optagede programmer vil ikke være 
tilgængelige på en computer. Du kan kun afspille 
optagelserne via dit TV.
Forsinkelse af læbesynkronisering kan forekomme 
under tidsforskydning. 
TV’et kan optage programmer i op til ti timer.
Optagede programmer opdeles i partitioner på 4 GB. 
Optagelser af HD-programmer kan optage mere 
plads på USB-disken, afhængigt af programmets 
opløsning. Af denne grund anbefales det at bruge 
USB-harddiskdrev til optagelse af HD-programmer.
USB/HDD må ikke frakobles under optagelsen. Dette 
kan beskadige det tilsluttede USB/HDD.
Multipartitionsunderstøttelse er tilgængelig. Der 
understøttes højst to forskellige partitioner. Hvis 
disken har mere end to partitioner kan der forekomme 
nedbrud.  USB-diskens første partition bruges til PVR-
kompatible funktioner. Den skal også formatteres 
som primær partition for at kunne bruges til PVR-
kompatible funktioner.
Nogle stream-pakker kan ikke registreres på grund 
af signalproblemer, så nogle gange fryser videoen 
under afspilning. 
Tasterne Optag, Afspil, Pause, skærmen (til 
PlayListDialog) kan ikke bruges, mens tekst-tv er 
aktiveret. Hvis timeren starter en optagelse, når 
tekst-tv er tændt, slukkes tekst-tv automatisk. Tekst-
tv deaktiveres også ved løbende optagelse eller 
afspilning. 
Bemærk: Optagede programmer gemmes på den tilsluttede 
USB-disk. Hvis du ønsker det, kan du gemme/kopiere 
optagelser til en computer, men disse filer vil ikke være 
tilgængelige til afspilning på computeren. Du kan kun afspille 
optagelserne via dit tv.
Forsigtig:
• Fjern ikke strømledningen under timerindstilling for USB-
optagelse eller ved USB-optagelse.
• Når strømledningen er fjernet:
• Timeren for USB-optagelsen annulleres.

Tidsforskudt optagelse 
Tryk på  (PAUSE) knappen, mens du ser en 
udsendelse for at skifte til tidsforskydningstilstand. I 
tidsforskydningstilstand, sættes programmet på pause 
og optages samtidigt på den tilsluttede USB-disk. Tryk 
på knappen  (AFSPIL) igen for at se programmet, 
der er sat på pause, fra det stoppede øjeblik. Du kan 
se tidsforskydningen mellem det virkelige og 
tidsforskudte program på infolinjen. 
Tryk på knappen  (STOP) for at stoppe en 
tidsforskudt optagelse og vende tilbage til den direkte 
udsendelse.
Tidsforskydning kan ikke bruges, mens du er i 
radiotilstand.

Du kan ikke bruge den hurtige tilbagespolingsfunktion 
for tidsforskydning, før afspilningen med hurtig 
fremspolingsmuligheden rykkes frem.

Øjeblikkelig optagelse
Tryk på  (OPTAG) knappen for at optage en 
hændelse øjeblikkeligt, mens du ser et program. Du 
kan trykke på knappen  (OPTAG) på fjernbetjeningen 
igen for at optage næste hændelse i den elektroniske 
programguide. I dette tilfælde viser skærmmeddelelsen 
de programmerede hændelser, der skal optages. Tryk 
på knappen  (STOP) for at annullere øjeblikkelig 
optagelse. Skift til en anden udsendelse eller en kilde 
og visning af mediebrowser er ikke tilgængelige under 
optagelsen.

Visning af optagede programmer 
Tryk på knappen MENU. Fremhæv mediebrowser 
og tryk OK. Vælg optagelsesbibliotek og tryk 
OK. Skærmen optagelsesbibliotek vises. Vælg et 
optaget element fra listen (hvis det er optaget tidligere) 
og tryk OK for at se afspilningsfunktioner.
Tilgængelige afspilningsindstillinger
Afspil fra begyndelsen: Afspiller optagelsen fra 
begyndelsen.
Genoptag: Fortsætter optagelserne. 
Afspil fra forskudt: Angiver et afspilningspunkt.
Tryk på  (STOP) knappen for at stoppe en afspilning 
og returnere til Recordings Library (optagebiblioteket).

Optagelseskonfiguration
Vælg punktet Optagelseskonfiguration i menuen 
Indstillinger for at konfigurere optageindstillingerne. 
Formater Disk: Du kan bruge Formater Disk-
funktionen til formatering af den tilsluttede USB-disk. 
VIGTIGT: Bemærk at ALLE lagrede data på USB-
disken bliver slettet og at diskformatet i dette tilfælde 
derefter konverteres til FAT32, hvis du aktivere 
denne funktion. Hvis din USB er defekt, kan du 
forsøge at formatere USB-disken. I de fleste tilfælde 
vil formatering af USB-disken vil genoprette dens 
normale funktioner, men alle data, der er gemt på 
USB-disken går tabt. 

Tilslutningsfunktioner
Tilslutning af TVet til et hjemmenetværk
Forbindelsesfunktionen lader TVet forbinde til et 
hjemmenetværk via kabel eller trådløst. Du kan bruge 
dette netværk til at få adgang til internetportalen eller 
til at få adgang foto, video- og lydfiler, der er gemt på 
en medieserver forbundet til netværket og afspille/
vise dem på TV’et. 
Kabelforbundet forbindelse
Forbind TV’et til modem/router via et LAN-kabel 
(medfølger ikke). Vælg Netværkstype som kabel-
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forbundet enhed i Netværks indstillinger menuen 
og tryk OK for at forbinde.
Tryk på den Gule knap på fjernbetjeningen for at komme 
til menuen for avancerede netværksindstillinger. Du 
kan se eller ændre indstillinger såsom IP-adresse ved 
brug af denne menu.

ISP-bredbåndsforbindelse

LAN (ethernet) 
kabel

LAN indgang på 
bagsiden af TV'et

Trådløs forbindelse
For at forbinde TVet trådløst til hjemmenetværket 
vælges Netværkstype som Trådløs enhed i 
menuen for netværksindstillinger og trykkes på 
OK. TV’et søger efter tilgængelige netværk. Vælg 
det ønskede netværk og tryk på OK. TV’et har et 
indbygget WLAN-system og har ikke behov for 
yderligere enheder for at forbinde til et trådløst 
netværk. 

ISP-bredbåndsforbindelse

TV (indbygget WLAN system)

Om brug af forbindelsesfunktionen
PC/HDD/Media Player eller andre enheder, der 
er DLNA 1.5 kompatible, bør anvendes med 
kabelforbindelse for højere afspilningskvalitet
Installer Nero Media Home programmet (medfølger) 
på din PC for at bruge den som medieserver. 
Ved brug af trådløs forbindelsestype, bør det 
overvejes at TV’et ikke kan forbinde til netværk med 
skjult SSID.

Konfiguration af netværksindstillinger
Dit TV's netværksindstillinger omfatter kabelforbundne 
og trådløse forbindelsesmuligheder. Hvis du tilslutter 
TV’et via ETHERNET INPUT, skal du vælge 
netværkstype, som Kabelforbundet enhed. Vælg 
Trådløs enhed-funktionen hvis du vil forbinde TV’et 
til dit netværk trådløst. 

Efter at have valgt netværkstype klikkes på OK for 
at forbinde.
Du kan trykke på den GULE knap for at scanne 
efter tilgængelige netværk for trådløs forbindelse. 
Efterfølgende vil en liste over netværk blive vist. Vælg 
dit netværk på listen, og tryk på OK. 
Hvis det valgte netværk er beskyttet med en 
adgangskode, indtastes den korrekte kode. Du kan 
også bruge det virtuelle tastatur til at indtaste koden. 
Vent, indtil IP-adressen vises på skærmen. Det 
betyder, at forbindelsen nu er etableret. 
For at afbryde et netværk skal du markere 
Netværkstype og trykke på OK.

Information om menuer
Netværkstype: Netværkstypen kan vælges som 
kabelforbundet eller trådløs enhed i overensstemmelse 
med den aktive forbindelse til TV’et. 
Konfigurationsstatus: Dette afsnit viser status for 
forbindelsen.
IP-adresse: Hvis en aktiv forbindelse er tilgængelig, 
vil IP-adressen blive vist i denne sektion. Hvis du vil 
konfigurere IP-adressens indstillinger, skal du trykke 
på den GRØN knap, og skifte til avanceret tilstand. 

Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi
Hvis din mobile enhed har WiFi-funktionen, kan du 
slutte den til dit TV via en router, for at få adgang til 
indholdet på din enhed. Til dette skal din mobiltelefon 
have en hensigtsmæssig fordelingssoftware.
Forbind din mobiltelefon med routeren/modemmet og 
aktiver dernæst  deling af software på din mobiltelefon. 
Vælg derefter filer, som du gerne vil dele med dit TV.
Hvis forbindelsen er etableret korrekt, bør du nu 
få adgang til de delte filer på din mobiltelefon via 
mediebrowseren i dit TV.
Å b n  m e d i e b r o w s e r m e n u e n  f o r  a t  s e 
afspilningsenhedens OSD-valg. Vælg din mobiltelefon 
og tryk på knappen OK for at fortsætte.
Hvis den er t i lgængel ig,  kan du hente en 
virtuel fjernbetjeningsapplikation på din mobile 
enhedsapplikationsudbyders server. Du kan styre dit 
TV trådløst via din trådløse, håndholdte enhed ved 
brug af denne applikation. For at gøre dette aktiveres 
Virtuel fjernbetjening-funktionen fra indstillinger/
Andre indstillinger-menuen ved at trykke på Højre 
eller Venstre-knappen. Forbind TV’et og den mobile 
enhed til samme netværk og start applikationen.
Bemærk: Denne funktion understøttes muligvis ikke af alle 
mobiltelefoner.

Brug af MIRACAST
Når du forbinder en enhed såsom en Miracast-
kompatibel smartphone eller tablet til dette TV, kan du 
få glæde af video og lyd fra enheden på TV’ets store 
skærm og højtalere.
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1. Skift TV-kilde til "Screen Mirroring".
2. Aktiver Miracast-funktionen på Miracast-

understøttede enheder og forbind til TV’et.
(TV’et skifter efter enhedens opførsel).
Bemærk: Denne funktion kan kun bruges hvis den 
mobile enhed understøtter Miracast. Scanning og 
forbindelsesprocesser varierer afhængigt af programmet 
du bruger. Android-baserede mobilenheder bør have 
programversion V4.1.2 eller højere.

Brug af DLNA-netværkstjeneste
Med DLNA-standard kan du få vist og afspille billeder, 
musik og videoer lagret i en DLNA-kompatibel 
medieserver, som er tilsluttet til dit hjemmenetværk. 
Installer Nero Media Home programmet (til PC'er 
eller bærbare) eller passende delingssoftware (til 
andre enheder)
DLNA-funkt ionen kan ikke anvendes, hvis 
serverprogrammet ikke er installeret på din PC. 
Klargør din PC med det medfølgende Nero Media 
Home-program.  Installer den ønskede applikation 
på din mobilenhed. 
Aktiverer medieindstillingsfunktion
Tryk på knappen MENU. Vælg Indstillinger og tryk på 
OK. Marker Media Renderer og indstil til Aktiverer.
Tilslutning til et kabelforbundet eller trådløst 
netværk
Se de foregående kapitel for detaljeret information. 
Afspilning af delte filer via mediebrowseren
Vælge Mediebrowser i hovedmenuen, og tryk på OK. 
Mediebrowseren vises derefter. 
DLNA-support er kun tilgængelig i mappetilstand. 
For at aktivere mappe-tilstand, skal du gå til fanen 
Indstillinger på mediebrowserens hovedskærm og 
tryk på OK. Marker View Style og indstil som Folder. 
Tryk på knappen ”BACK” for at vende tilbage til den 
foregående menu. Vælg den ønskede medietype og 
tryk OK.
Hvis deling af konfigurationer er indstillet korrekt, vises 
skærmen Enhedsvalg, når den ønskede medietype er 
valgt. Vælg medieserver eller netværk, som du ønsker 
at oprette forbindelse til og tryk på knappen OK.
Undertekstfiler fungerer ikke, hvis du ser video fra dit 
netværk via DLNA.
Du kan kun tilslutte kun ét tv med DLNA til samme 
netværk. Hvis der opstår et problem med DLNA-
netværket, skal du slukke for dit tv på stikkontakten og 
tænde det igen. Trick-funktion og spring understøttes 
ikke med DLNA-funktion.
Der kan være nogle PC'er der kan ikke være i stand til 
at udnytte DLNA-funktionen på grund af administrator- 
og sikkerhedsindstillinger (såsom virksomheds-pc'er).

Internet Portal
Portalfunktionen tilføjer en funktion til dit TV, der giver 
dig mulighed for tilslutte en server på internettet og se 
indhold fra denne server over din internetforbindelse. 
Portalfunktionen giver dig mulighed for at se musik, 
video, videoklip eller web-indhold med definerede 
genveje. Net TV giver en række tjenester i hvert 
land. Om du kan se dette indhold uden afbrydelse, 
afhænger af forbindelsens hastighed, som leveres af 
din internetudbyder. 
Tryk på “ ” knappen på fjernbetjeningen for at 
åbne siden med internetportalen. Du vil se ikonerne 
for de tilgængelige applikationer og tjenester på 
portalskærmen. Brug navigationsknapperne på 
fjernbetjeningen til at vælge den ønskede. Du kan 
se det ønskede indhold ved at trykke OK efter du har 
foretaget dit valg. Tryk på BACK/RETURN knappen 
for at gå tilbage til forrige skærmbillede eller EXIT for 
at afslutte tilstanden internetportal
Bemærk: Mulige applikationsafhængige problemer kan 
skyldes tjenesteudbyderen.
Bemærk:
• Fordi Net TV er et onlinesystem, kan det ændres over tid 
for bedre at opfylde sit formål.
• Visse Net TV-tjenester kan tilføjes, ændres eller fjernes 
efter noget tid.
• Visse åbne internethjemmesider er ikke lavet til TV-skærme, 
og vises måske ikke korrekt.
• Du kan ikke downloade eller gemme filer, eller installere 
plugins.
ANSVARSFRASKRIVELSE
• SHARP corporation bærer intet ansvar hvad angår indhold 
og kvalitet af indhold udbudt af tjenesteudbyderne.

Netflix
Netflix er en udbyder af on-demand, internetbaserede 
streaming-medier. Tryk på NETFLIX-knappen på 
fjernbetjeningen for at starte applikationen.
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HBBTV-system
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) er en 
standard, der problemfrit kombinerer tv-tjenester, der 
leveres via signaler med tjenester, der leveres via 
bredbånd, og giver også adgang til ydelser forbeholdt 
internettet, til forbrugere, der anvender tilsluttede TV 
og set-top-bokse. Tjenester, der leveres gennem 
HbbTV omfatter traditionelle tv-kanaler, catch-up-
tjenester, video-on-demand, EPG, interaktiv reklame, 
personalisering, afstemninger, spil, sociale netværk 
og andre multimedieapplikationer. 
HbbTV-applikationer er tilgængelige på kanaler, hvor 
de signaleres af tv-selskabet (i øjeblikket forskellige 
kanaler på Astra broadcast HbbTV-applikationer). 
Tv-selskabet markerer et program som "autostart", og 
dette startes automatisk af platformen. Applikationer 
startes generelt med et lille rødt knapikon for at 
underrette brugeren om, at der er et HbbTV program 
på denne kanal (formen og placeringen af   den røde 
knap afhænger af programmet). Den røde knap vises 
i et stykke tid og kan derefter forsvinde. Brugeren 
skal derefter trykke på den røde knap for at åbne 
programsiden. Når siden vises, kan brugeren gå 
tilbage til den oprindelige røde knapikontilstand ved 
at trykke på den røde knap igen. Brugeren kan skifte 
mellem det røde knapikontilstand og fuld UI-tilstand 
for programmet ved at trykke på den røde knap. Det 
skal bemærkes, at skiftefunktionen via den røde knap 
er leveret af applikationen, og nogle applikationer kan 
opføre sig anderledes.

Figur x: Tjeneste med rød knapapplikation (henter fra 
HbbTV-specifikation)
Hvis brugeren skifter til en anden kanal, mens en 
HbbTv-applikation er aktiv (enten i tilstanden med 
rødt knapikon eller tilstanden med ful UI) kan følgende 
situationer forekomme:
• Applikationen fortsætter med at køre.
• Applikationen deaktiveres.
• Applikationen deaktiveres og en anden autostart-

applikation med rød knap kan blive aktiveret.      
HbbTv tillader at applikationerne kan hentes både 
fra bredbånd og som signal. Tv-selskabet kan 
aktivere begge metoder eller kun én af dem. Hvis 
platformen ikke har en aktiv bredbåndsforbindelse, 
kan platformen stadig åbne applikationer, der sendes 
via signaler. 
Applikationerne med rød autostart-knap indeholder 
normalt links til andre applikationer. Der er vist 

et eksempel på dette nedenunder. Brugeren kan 
skifte til andre applikationer med de leverede links. 
Applikationerne skal indeholde en måde, hvorpå 
de kan slukke sig selv. Normalt bruges knappen 0 
til dette.

Figur a: Startbjælkeapplikation

Figur b: EPG-applikation, video vist i nederste venstre 
hjørne, kan afsluttes ved at trykke på 0. 
HbbTv -app l i ka t i one r  b ruge r  t as te rne  på 
fjernbetjeningen til at interagere med brugeren. Når 
en HbbTv-applikation åbnes, ejes visse taster af 
applikationen. For eksempel vil en numerisk kanal 
muligvis ikke fungere på en tekst-tv-applikation, hvor 
tallene indikerer tekst-tv-sider. 
HbbTv krøver AV-streamingsfunktion til platformen. 
Der findes utallige applikationer, som tilbyder VOD 
(video on demand) og catch-up tv-tjenester. Brugeren 
kan bruge tasterne play, pause, stop, forward og 
rewind på fjernbetjeningen til at interagere med AV-
indholdet
Bemærk: Du kan aktivere eller dekativere denne funktion 
i menuen Andre indstillinger i menuen Indstillinger. Denne 
funktion er ikke tilgængelige på UK-modeller.
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Tilslutningsfejlfinding
Trådløst netværk ikke tilgængeligt
Sørg for, at firewalls til dit netværk tillader TV’ets 
trådløse forbindelse. Hvis det trådløse netværk ikke 
fungerer korrekt, skal du prøve at bruge dit hjems 
kabelforsynede netværk. Se kapitlet kabelforbundet 
forbindelse for flere oplysninger om processen.
Hvis Net TV ikke fungerer, skal du kontrollere 
modemmet (router) først. Hvis routeren ikke 
er fejlbehæftet, skal du kontrollere dit modems 
internetforbindelse.
Prøv at søge efter trådløse netværk igen via menuen 
med netværksindstillinger.
• Transmissionshastigheden varierer afhængigt 

af afstanden og antallet af forhindringer mellem 
transmissionsprodukterne, konfigurationen af   disse 
produkter, radiobølgeforholdene, ledningstrafik 
og de produkter, du bruger. Transmissionen kan 
også være skåret af eller få afbrudt afhængigt 
af radiobølgeforhold, DECT-telefoner eller 
andre WiFi 11b apparater. Standardværdierne 
for overførselshastigheden er de teoretiske 
maksimumværdier for de trådløse standarder. De 
er ikke de faktiske hastigheder på datatransmission.

• Wireless LAN-adapter understøtter 802,11 a, b, g og 
n-type modemmer. Det anbefales kraftigt at bruge 
IEEE 802.11n kommunikationsprotokol for at undgå 
eventuelle problemer, mens du ser videoer.

• Du skal ændre dit modems SSID, når der er andre 
modemmer i nærheden med samme SSID. Ellers 
kan det støde på forbindelsesproblemer. 

Brug kabelforbundet forbindelse i stedet, hvis du 
oplever problemer med den trådløse forbindelse.

Forbindelsen er langsom
Se brugervejledningen til dit trådløse modem for 
at få oplysninger om det interne service-område, 
forbindelseshastighed, signalkvalitet og andre 
indstillinger. Du skal have en højhastighedsforbindelse 
til dit modem.

Forstyrrelse under afspilningen eller 
langsomme reaktioner
I så fald kan du forsøge følgende:
Hold mindst tre meters afstand fra mikrobølgeovne, 
mobiltelefoner, Bluetooth-enheder eller andre Wi-Fi-
kompatible enheder. Prøv at ændre den aktive kanal 
på WLAN-routeren.

Brug af 3D-funktion
Dette produkt understøtter visning af 3D-indhold 
fra enheder såsom High Definition-satellitmodtager 
eller Blu-ray-afspiller via HDMI-, PC-,YPBPR-, USB-
indgangene eller via en tilgængelig udsendelse. 
Du skal bruge de medfølgende 3D-briller for at se 
indhold i 3D.

Forholdsregler
For din sikkerheds skyld: Læs disse sikker-
hedsforanstaltninger grundigt, før du bruger 
3D-funktionen. 
• 3D-brillerne anbefales ikke til personer under 6 år.
• Du kan opleve ubehag, hovedpine eller svimmelhed, 

mens du ser 3D-billeder. Hvis du oplever sådanne 
symptomer, skal du tage 3D-brillerne af og stoppe 
med at se 3D-tilstand.

• Undgå at se 3D-tilstand i for lang tid ad gangen. 
Tillad dig selv lejlighedsvise pauser. Hvis du 
oplever ubehag, såsom anstrengelse af øjne, 
hovedpine eller kvalme, mens du ser 3D, skal du 
tage 3D-brillerne og stoppe med at se 3D-tilstand. 
Konsultér en læge, hvis ubehaget fortsætter.

• Det anbefales, at en voksen holder øje med børn, 
herunder teenagere, fordi de kan være mere 
følsomme over for virkningerne af at se 3D. Hvis de 
oplever lignende ubehag som nævnt ovenfor, skal 
de stoppe med at se i 3D med det samme.

• Brug ikke 3D-brillerne til andre formål (såsom alm. 
briller, solbriller eller beskyttelsesbriller).

• Flyt dig ikke rundt, mens du ser i 3D og er iført 
brillerne, da dit syn ændres og du kan løbe ind i 
genstande, som kan resultere i skader.

• Brug kun de medfølgende 3D-briller.
• Hvis du oplever skærmflimmer, når du ser 3D-billeder 

under dårlige lysforhold, skal du slukke for lampen 
eller dæmpe lyset.

• Når du bruger hovedtelefoner, skal du justere 
lydstyrken for at undgå høje niveauer, da det kan 
medføre midlertidig eller permanent høretab.

 FORSIGTIG - 3D-billeder
• Læs disse sikkerhedsinstruktioner nøje for at undgå 

skader og for at sikre din egen sikkerhed.
• Kontakt en optometrist, hvis du oplever nogen 

problemer, mens du ser i 3D med dine 3D-briller.
Følgende personer bør ikke bruge 3D-tilstand:
• Gravide kvinder, ældre, personer med hjerteproble-

mer, samt personer, der nemt får kvalme
• Når du ser i 3D skal du være opmærksom på dine 

omgivelser. Undlad at se 3D i et miljø med skrøbelige 
genstande i nærheden. 

• Sprøjt ikke rengøringsmiddel direkte på overfladen 
af   3D-briller. Det kan resultere i misfarvning og 
revner og kan få skærmen til at skalle af.
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• Sørg for, at rengøringskluden er blød og ikke 
indeholder nogen fremmede materialer eller støv. 
Brug af en beskidt klud vil beskadige dine 3D-briller.

• Undgå at tabe eller bøje 3D-brillerne.
• Hvis den modtagelsen er uden for det angivne 

interval, kan skærmen ikke vises som 3D-video.
Sundhedsadvarsel! - 3D-billeder

• Når du ser 3D-billeder, bør der være en afstand på 
mindst to gange skærmens bredde mellem dig og 
skærmen, og du bør holde skærmen i øjenhøjde.

• Undgå at børn under 5 år ser 3D. Det kan påvirke 
deres synsudvikling. 

Advarsel om lysfølsomt anfald
• Hvis du eller et medlem af din familie døjer med 

epilepsi eller kramper, skal du kontakte din læge, 
før du ser 3D-TV. Det er muligt, at nogle seere kan 
opleve et anfald eller epilepsi, når de udsættes 
for visse betingelser, herunder blinkende lys eller 
billeder i TV eller videospil. 

• Undertiden kan der forekomme en række symptomer 
under ikke nærmere specificerede forhold, selv om 
du ikke tidligere har døjet med det. I tilfælde af at 
du oplever nogle af de følgende symptomer, skal 
du straks holde op med at se 3D-TV og kontakte 
en læge: ændret syn, visuel eller ansigtsustabilitet, 
såsom øjen- eller muskeltrækninger, svimmelhed 
eller uklarhed, visuel overgang eller ubevidst 
handling, kramper, tab af bevidsthed, forvirring eller 
desorientering, tab af retningsbestemt forstand, 
kramper eller kvalme. 

• Du kan reducere risikoen for anfald forårsaget af 
lysfølsomhed ved at tage følgende skridt: 

• Mens du ser 3D-TV, skal du tage hyppige pauser. 
Hvis du har et syn, der er forskellig i hvert øje, bør 
du først se TV efter at have taget synskorrigerende 
handlinger.

• Nogle seere kan føle sig desorienteret efter at have 
set 3D. Derfor, når du ser 3D, skal du tage et øjeblik 
til at genvinde bevidstheden om dine omgivelser, før 
du bevæger dig.

• Du skal se lige frem og TV’et skal være i øjenhøjde, 
mens du er iført 3D-brillerne. Billedet kan muligvis 
ikke ses eller kan virke mørkt, hvis du ikke holder 
dig inden for visningsvinklen. 

Brug af 3D-funktion
• 3D-brillerne anbefales ikke til personer under 6 år.
• Brug ikke 3D-brillerne til andre formål (såsom 

solbriller, beskyttelsesbriller eller almindelige briller).
• Du kan se 3D-billeder på TV’et ved at bruge de 

medfølgende 3D-briller. Bemærk, at dette tvs 
3D-funktion kun virker med de specifikke 3D-briller.

• Tryk på “SOURCE - ” knappen og vælg den 
tilsluttede indgang.

• Du skal vælge en egnet 3D-funktion.

• Hvis du vil se 3D-indhold eller programmer i 
3D-tilstand, skal du bruge de medfølgende 3D-briller. 

3D-instillinger
Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen og vælg 
Picture-ikonet og tryk OK. Vælg 3D-indstillinger og 
tryk OK for at vise menuen for indstillinger.
Du kan bruge Q.MENU-knappen på fjernbetjeningen 
for hurtig adgang til 3D-tilstand og Virtuelle 
3D-indstillinger.
Du kan bruge disse indstillinger til at aktivere og 
tilpasse 3D-funktionen på dit TV.
3D-funktion
Du kan tilpasse 3D-funktionens indstillinger, så du får 
den bedst mulige visningsoplevelse. Vælg en af disse 
tilstande for 3D-visning.
Auto: Skifter automatisk til 3D-funktion, hvis der 
registreres 3D-information fra en digital udsendelse 
eller en HDMI-kilde.
Side ved side: Viser 3D-indhold, som originalt er i en 
form for side ved side.
Top/bund: Viser 3D-indhold, som originalt er i en 
form for top og bund.
Spil: Når du spiller 1:1 spil på dit TV, kan begge 
spillere nyde spillet i fuld skærm med denne funktion. 
or at gøre dette, skal det spil, du ønsker at spille, 
understøtte dualplay. Du skal også bruge de rigtige 
Dual Play-briller (sælges separat). 
Off: 3D-funktion er deaktiveret.
Kun 2D
Hvis indholdet er 3D, men du ønsker at se det i 2D, 
kan du skifte til 2D only-funktion. Der er to indstillinger 
(Venstre og Højre), som kan bruges til at vælge hvilken 
side af indholdet du vil se i 2D.
Virtuel 3D
Konvertering fra 2D til 3D. Du kan justere dybdeområdet 
til forskellige indstillinger eller slå det fra.
Venstre-Højre skift
Du kan bruge denne indstilling til at skifte fasen i 3D 
venstre/højre udsendelsen.
3D dybderegistrering (valgfrit)
Denne indstilling muliggør kontrol af 3D-dybde.

3D-visning Information
Henviser til retningslinjerne for størrelse/afstand 
nedenstående for at opleve 3D på den bedst mulige 
måde. 
Synsafstand 

Størrelse (tomme) 42 50

Betragtningsafstand 
(m) 1,5 1,8



Dansk   - 24 -

Vandret betragtningsvinkel

Lodret betragtningsvinkel
Det anbefales kraftigt, at TV’et er placeret i seerens 
øjenhøjde. Hvis det ikke er muligt, skal du vippe 
fjernsynet i dets holder eller vægbeslag.

3D-visning Information - fortsat

HDMI MBV MBP

1080p@24 FP Understøttet Ikke 
understøttet

Ikke 
understøttet

720p@50 FP Understøttet Ikke 
understøttet

Ikke 
understøttet

720p@60 FP Understøttet Ikke 
understøttet

Ikke 
understøttet

1080p FC SBS, TB SBS, TB SBS, TB

720p FC SBS, TB SBS, TB SBS, TB

1080i FC SBS SBS SBS

ANDET Ikke 
understøttet

Ikke 
understøttet (*)

DTV ATV ANDET

1080p@24 FP Ikke 
understøttet

Ikke 
understøttet

Ikke 
understøttet

720p@50 FP Ikke 
understøttet

Ikke 
understøttet

Ikke 
understøttet

720p@60 FP Ikke 
understøttet

Ikke 
understøttet

Ikke 
understøttet

1080p FC SBS, TB Ikke 
understøttet SBS, TB

720p FC SBS, TB Ikke 
understøttet SBS, TB

1080i FC SBS Ikke 
understøttet SBS

ANDET (*) Ikke 
understøttet

Ikke 
understøttet

Bemærk, at hvis du anvender 720p FC TB input, vil 
billedet skaleret mindre end den oprindelige størrelse i 
midten af skærmen.
SBS: Side by side (side ved side)
TB: Top/bund
MBP: Mediebrowserbillede
MBV: Mediebrowservideo
FC: Rammekompatibel
FP: Billedpakket
i MBP: Understøttes kun, når billedets højde er multipla af 2 
og billedets bredde er multipla af 16, og hvis billedetsbredde 
er lig med eller bredere end panelets bredde. 
i DTV: Understøttes kun, når billedets højde er mellem 
1700 og 1900 og billedets bredde er lig med 1280 eller 720.
(*): Ikke understøttet: Hvis billedet leverer 1080i opløsning.

Softwareopgradering
TV’et kan finde og opdatere nye softwareopdateringer 
automatisk via antenne-/kabel-/satellitsignalet 
(afhænger af model) eller via internettet. 

Søgning efter softwareopgradering via 
brugergrænseflade
Du skal blot gå til hovedmenuen. Vælge Indstillinger 
og deref ter  menuen Andre indst i l l inger. 
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I menuen Andre indstillinger, skal du vælge 
punktet Softwareopgradering og trykke på OK 
for at åbne menuen Opgraderingsindstillinger. 
Bemærk: Internetforbindelse er nødvendig. Hvis der 
ikke er en tilgængelig internetforbindelse, kan du 
prøve at opgradere via udsendelse. Hvis der findes en 
ny opgradering, påbegyndes installationen af denne. 
Tryk OK for at genstarte.

3 AM-søgning og opgraderingsfunktion
Mens TV’et er sluttet til et antennesignal. Hvis 
Automatisk søgning i menuen Opgraderingsfunktioner 
er aktiveret, vågner TV et kl. 03.00 og søger efter nye 
softwareopgraderinger på kanaludsendelserne. Hvis 
der findes ny software, som bliver installeret, åbnes 
TV’et med den nye softwareversion, næste gang det 
tændes.
Bemærk: Hvis TV et ikke genstarter inden for 2 minutter, skal 
strømmen kobles fra i 10 minutter og derefter kobles til igen.

Fejlfinding & råd
Billedpersistens - spøgelsesbilleder
Bemærk, at spøgelsesbilleder kan opstå på grund af 
persistente billeder. Billedpersistens på LCD-TV kan 
forsvinde efter kort tid. Prøv at slukke for fjernsynet i 
et stykke tid. For at undgå billedpersistens skal man 
ikke benytte still-billeder i længere perioder.

Ingen strøm
Hvis dit tv ikke har strøm, skal du kontrollere at 
strømstikket er sluttet til stikkontakten.

TV’et kan ikke betjenes
Eksterne påvirkninger såsom lyn, statisk elektricitet 
osv kan medføre fejl ved driften. I disse tilfælde skal 
TV’et første slukkes eller tages ud af stikkontakten i 
1-2 minutter.

Dårligt billede
1. Har du valgt det rigtige TV-system? 
2. Er TV’et eller stueantennen anbragt for tæt på ikke-
jordforbundet lydudstyr eller neonlys osv.?
3. Bjerge eller høje bygninger kan forårsage 
dobbeltbilleder eller spøgelsesbilleder. I nogle 
tilfælde kan du forbedre billedkvaliteten ved at 
ændre antennens retning. Er billede eller tekst-tv 
uigenkendeligt? 
4. Kontroller om De har indstillet den rigtige frekvens. 
5. Venligst finindstil kanalerne. 
6. Billedkvaliteten kan forringes, hvis to enheder er 
tilsluttet TV’et samtidigt. I så fald skal du frakoble 
den ene enhed.

Intet billede
1. Intet Billede betyder, at TV’et ikke modtager en 
udsendelse. Har du trykket på den rigtige knap på 

fjernbetjeningen? Prøv igen. Check også valg af 
korrekt indgangskilde.
2. Er antenneledningen korrekt tilsluttet? 
3. Sidder stikkene korrekt i antennestikket?
4. Er antenneledningen beskadiget? 
5. Er der brugt de rigtige stik til tilslutning af antennen? 
6. Hvis De er i tvivl, skal De kontakte Deres forhandler.
Underligt, lyse/mørke farver eller forkerte farver
• Juster billedeindstillinger. Tryk på MENU-knappen 

og vælg Billede. Tryk på OK for at gå ind i menuen 
Billedindstillinger.

• Er lokalet for lyst? Billedet kan virke mørkt i et lokale 
der er for lyst.

Ingen lyd
1. Er TV’et sat på mute? Tryk på knappen  “ ”for at 
deaktivere mute eller skru op for lydstyrken.
2. Der kommer kun lyd fra én højttaler Er balancen 
indstillet helt til den ene side? Se Lydmenu-afsnittet.

Fjernbetjeningen virker ikke
TV’et reagerer ikke på fjernbetjeningen. Batterierne 
kan være opbrugt, i så fald du kan stadig bruge 
knapperne på TV’et. (* Det er kun muligt, hvis de ikke 
er blokeret af forældrekontrol.)

Strømmen er pludselig slået fra
• TV’ets interne temperatur er steget. Fjern alle 

objekter der blokerer udluftningen eller rens denne.
• Er sleep-timeren indstillet? Tryk på MENU-knappen 

og vælg Indstilling. Vælg Timers i undermenuen 
og tryk OK. Tryk på venstre eller højre-knappen for 
at indstille Sleep Timer til Fra.

• Er Auto TV OFF funktionen aktiveret? Tryk på 
knappen MENU og vælg indstillinger Vælg dernæst 
Andre indstillinger og tryk OK. I undermenuen 
markeres Auto TV OFF og tryk på højre eller venstre 
knap for at slå Fra.

Indgangskilder - kan ikke vælges
1. Hvis man ikke kan vælge en signalkilde, kan det 
være fordi, at ingen enheder er blevet tilsluttet.
2. Undersøg AV-kabler og forbindelser, hvis du har 
forsøgt at forbinde en enhed.

Optagelse ikke tilgængelig 
Hvis du vil optage et program, skal du først tilslutte 
en USB-disk til TV’et, mens det er slukket. Der 
skal derefter tændes for TV’et for at aktivere 
optagefunktionen. Ellers vil optagefunktionen ikke 
være tilgængelig. Hvis du ikke kan optage, kan du 
prøve at slukke for TV’et og derefter genindsætte 
USB-
enheden, mens TV’et er slukket.



Dansk   - 26 -

USB er for langsom 
Hvis meddelelsen “USB er for langsom” vises 
på skærmen under start af en optagelse, skal du 
forsøge at genstartet optagelsen. Hvis du stadig får 
vist samme fejl, er det muligt, at USB-disken ikke 
opfylder hastighedskravene. Prøv at tilslutte en anden 
USB-disk.

Ingen tilgængelig internetforbindelse/
DLNA-tilstand ikke aktiv
Hvis MAC-adressen (et unikt identifikator ummer) 
på din pc eller modem er permanent registreret, er 
det muligt, at dit TV ikke kan oprette forbindelse til 
internettet. I et sådant tilfælde godkendes MAC-
adressen hver gang, når du opretter forbindelse 
til internettet. Dette er en sikkerhedsforanstaltning 
mod uautoriseret adgang. Da TV’et har sin egen 
MAC-adresse, kan din internetudbyder ikke bekræfte 
MAC-adressen på dit TV.  Af denne grund kan dit TV 
ikke oprette forbindelse til internettet. Kontakt din 
internetudbyder og bed om oplysninger om, hvordan 
du tilslutter en anden enhed, som f.eks. dit tv, til 
internettet
Det er også muligt, at forbindelsen ikke er tilgængelig 
som følge af et firewall-problem. Hvis du mener, 
dette forårsager dit problem, skal du kontakte din 
internetudbyder. En firewall kan være grunden til et 
tilslutnings- og registreringsproblem mens du bruger 
TV’et i DLNA-tilstand, eller mens du browser via 
DLNA.

Ugyldigt domæne 
Kontroller om ethernet-kablet er korrekt forbundet.
Kontroller om netværksindstillingerne er korrekte.
Sørg for, at du allerede har logget på din pc med et 
autoriseret brugernavn / adgangskode og kontrollér 
endvidere, at dit domæne er aktivt, før du deler  nogen 
som helst filer i dit DLNA-serverprogram på din pc. 
Hvis domænet er ugyldigt, kan det give problemer, 
mens du søger efter filer i DLNA-tilstand.

TV’et laver nogle gange en knasende lyd.
Dette er ikke en defekt. Dette sker når kabinettet 
udvider sig en smule eller trække sig sammen pga. 
ændringer i rumtemperaturen. Dette påvirker ikke 
TV’ets ydelse.

Miracast image/audio kan ikke sendes ud 
til TV’et.
Kontroller om parringen er lavet korrekt.
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AV- og HDMI-signalkompatibilitet 
(indgangssignaltyper)

Kilde Understøttede  
signaler Tilgængelig

EXT1
(1st 

scart:)

PAL O

NTSC 60 O

RGB 50/60 O

SECAM O

EXT2
(2st 

scart:)

PAL O

NTSC 60 O

SECAM O

Side AV

PAL 50/60 O

NTSC 60 O

SECAM

YPbPr 

480I, 480P 60Hz O

576i-576p 50Hz O

720P 50Hz,60Hz O

1080I 50Hz,60Hz O

HDMI

480I 60Hz O

480P 60Hz O

576i-576p 50Hz O

720P 50Hz,60Hz O

1080I 50Hz,60Hz O

1080P
24Hz, 25Hz, 
30Hz, 50Hz, 

60Hz
O

(X: Ikke tilgængelig, O: Tilgængelig)
I visse tilfælde kan et signal ikke vises ordentligt 
på LED-TV’et. Problemet kan være manglende 
overensstemmelse med standarder fra kildeudstyr 
(DVD, antenneboks osv.). Hvis man oplever sådanne 
problemer, bør man kontakte forhandleren samt 
producenten

Typiske skærmtilstande for PC 
Den følgende tabel illustrerer nogle af de typiske 
video-displaytilstande. Dit TV understøtter muligvis 
ikke alle opløsninger. 

Indeks Opløsning Frekvens

1 640x350 85Hz
2 640x400 70Hz
3 640x400 85Hz
4 640x480 60Hz
5 640x480 66Hz
6 640x480 72Hz
7 640x480 75Hz
8 640x480 85Hz
9 800x600 56Hz

10 800x600 60Hz
11 800x600 70Hz
12 800x600 72Hz
13 800x600 75Hz
14 800x600 85Hz
15 832x624 75Hz
16 1024x768 60Hz
17 1024x768 66Hz
18 1024x768 70Hz
19 1024x768 72Hz
20 1024x768 75Hz
21 1024x768 85Hz
22 1152x864 60Hz
23 1152x864 70Hz
24 1152x864 75Hz
25 1152x864 85Hz
26 1152x870 75Hz
27 1280x768 60Hz
28 1360x768 60Hz
29 1280x768 75Hz
30 1280x768 85Hz
31 1280x960 60Hz
32 1280x960 75Hz
33 1280x960 85Hz
34 1280x1024 60Hz
35 1280x1024 75Hz
36 1280x1024 85Hz
37 1400x1050 60Hz
38 1400x1050 75Hz
39 1400x1050 85Hz
40 1440x900 60Hz
41 1440x900 75Hz
42 1600x1200 60Hz
43 1680x1050 60Hz
44 1920x1080 60Hz
45 1920x1200 60Hz
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Understøttede filformater til USB-mediebrowser
Medie Endelse Formater Noter

Video .dat, .mpg, 
.mpeg

Mpeg1-2 1080P@30fps, 50Mbit/sek.

.ts, .trp, 

.tp, .m2ts
MPEG2 ,H.264, 
VC1, AVS, MVC

H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps MVC:1080P@ 24fps Andet: 
1080P@30fps, 50Mbit/sek.

.vob MPEG2 1080P@30fps, 50Mbit/sek.

.mkv MPEG1-2-4, 
H.264

H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/sek.

.mp4 

.mov
MPEG4, Xvid , 
H.264

H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/sek.

.avi MPEG2-4, Xvid, 
H.264

H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/sek.

.fla, .flv H.264, Sorenson 
H.263

H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps, 1080P@30fps, 40Mbit/sek.

.3gp MPEG4, H.264 1920x1080@30P 20Mbit/sek.

.asf, .wmv VC1 1080P@30fps, 50Mbit/sek.

Audio .mp3 MPEG1/2 Layer 
1/2/3 (MP3)

Layer1: 32Kbps ~ 448Kbps (bithastighed) / 16KHz ~ 48KHz 
(prøvefrekvens)
Layer2: 8Kbps ~ 384Kbps (bithastighed) / 16KHz ~ 48KHz 
(prøvefrekvens)
Layer3: 8Kbps ~ 320Kbps (bithastighed) / 16KHz ~ 48KHz 
(prøvefrekvens)

.wav LPCM

.WMA/
ASF

WMA, WMA Pro WMA: 128bps ~ 320Kbps(bithastighed) / 8KHz ~ 48Khz 
(prøvefrekvens)
WMA Pro: < 768kbps (bithastighed) /  ~ 96KHz (prøvefrekvens)

.m4a/ .aac AAC, HEAAC Frit format (bithastighed) / 8KHz ~ 48KHz (prøvefrekvens)

.pcm PCM 8Kbps ~ 320Kbps (bithastighed) / 16KHz ~ 48KHz (prøvefrekvens)

(virker 
kun med 
videofiler)

AC3 32Kbps ~ 640Kbps (bithastighed) /  32KHz, 44.1KHz, 48KHz  
(prøvefrekvens)

EAC3 32Kbps ~ 6 Mbps (bithastighed) / 32KHz, 44.1KHz, 
48KHz(prøvefrekvens)

LPCM 64Kbps ~ 1.5 Mbps (bithastighed) / 8KHz ~ 48Khz (prøvefrekvens)

IMA-ADPCM/
MS-ADPCM

384Kbps (bithastighed) / 8KHz ~ 48Khz (prøvefrekvens)

G711 A/mu-law 64~128Kbps (bithastighed) / 8KHz (prøvefrekvens)

Billede .jpeg 
.jpg

Grundlinje Opløsning (BxH): 15360x8640, 4147200 byte

Progressiv Opløsning (BxH): 1024x768, 6291456 byte

.png
non-interlace Opløsning (BxH): 9600x6400, 3840000 byte

interlace Opløsning (BxH): 1200x800, 3840000 byte

.bmp Opløsning (BxH): 9600x6400, 3840000 byte

Undertekst .sub - Sub1, Sub2, Sub3

.srt -
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Understøttede filformater med MKV
Ekstern Indlagte undertekster

MicroDVD Ja
MPEG-4 Timed Text
MPSub
Ogg Kate
Ogg Writ
SAMI Ja
SubRip Ja
(Advanced) SubStation 
Alpha Ja Ja

SubViewer
Ja 

(understøttelse kun for 1.0 
og 2.0)

Universal Subtitle Format Ja
VobSub Ja Ja
XSUB

Understøttede DVI-opløsninger
Ved tilslutning af enheder til TV’ets forbindelser ved brug af DVI-konverteringskabler (medfølger ikke), skal 
du se følgende opløsningsinformationer.

56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz

640x400 þ

640x480 þ þ þ þ

800x600 þ þ þ þ þ

832x624 þ

1024x768 þ þ þ þ þ

1152x864 þ þ þ

1152x870 þ

1280x768 þ þ

1360x768 þ

1280x960 þ þ

1280x1024 þ þ

1400x1050 þ þ

1440x900 þ þ

1600x1200 þ

1680x1050 þ

1920x1080 þ

1920x1200 þ
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Specifikationer 
TV-UDSENDELSE
PAL B/G I/I’ D/K
SECAM L/L’ D/K
DIGITAL MODTAGELSE
FULDT INTEGRERET DIGITALT/KABEL TV (DVB-
T-C).
(DVB-T2 STANDARD OG DVB-S/S2 
UNDERSTØTTELSE ER AFHÆNGIG AF MODEL)
• HD DVB-T/C/S2(MPEG4) :  

LC-42LE762E / LC-42LE762EN / LC-50LE762E / 
LC-50LE762EN 
HD DVB-T/KABEL(MPEG4) : 
LC-42LE760E / LC-50LE760E 
HD DVB-T2/KABEL(MPEG4) :  
LC-42LE761E / LC-42LE761EN / LC-50LE761E / 
LC-50LE761EN 
HD DVB-T2/CABLE(MPEG4) : 
DVB-T MHEG-5 Engine (gælder kun UK) 
LC-42LE761K / LC-50LE761K

MODTAGELSESKANALER
VHF (BÅND I/III)
UHF (BÅND U)
HYPERBÅND
ANTAL FORUDINDSTILLEDE KANALER
1000
10.000 (hvis satellit understøttes)
KANALINDIKATOR
Skærmmenu
RF-ANTENNEINDGANG
75 ohm (ubalanceret)
DRIFTSSPÆNDING
220-240V vekselstrøm, 50 Hz
AUDIO
German + Nicam Stereo
DRIFTSTEMPERATUR OG DRIFTSFUGTIGHED
0ºC op til 40ºC, maks. 85% luftfugtighed
LYDUDGANGSEFFEKT (WRMS

.
) (10% THD) 2 x 8 W 

PANEL 16:9

42” 50”

STRØMFORBRUG (W) 75 W 
(maks)

120 W 
(maks)

VÆGT (kg): 14,5 Kg 19,00 Kg

Trådløs LAN-specifikationer
Frekvensområde
USA: 2.400 ~ 2.483GHz, 5.15 ~ 5.35GHz, 5.47 ~ 
5.725GHz, 5.725 ~ 5.85GHz
Europa: 2.400 ~ 2.483GHz, 5.15 ~ 5.35GHz, 5.47 ~ 
5.725GHz
Japan: 2.400 ~ 2.497GHz, 5.15 ~ 5.35GHz, 5.47 ~ 5.725GHz
Kina: 2.400 ~ 2.483GHz, 5.725 ~5.85GHz

Standard
IEEE 802.11.a/b/g/n
Værtsbrugerflade
USB 2.0
Sikkerhed
WEP 64/128, WPA, WPA2, TKIP, AES, WAPI
Bemærk:
En trådløs LAN-forbindelse og ydelse kan ikke 
garanteres i alle bebyggelser i de følgende tilfælde, 
kan LAN-signalet være dårligt eller falde, eller 
forbindelseshastigheden kan falde.
• Ved brug i bygninger lavet af cement, armeret stål 

eller metal.
• Når placeret nær objekter der obstruerer signalet.
• Ved brug sammen med andre trådløse enheder der 

udsender på samme frekvens.
• Ved brug i nærheden af mikrobølgeovne og andre 

enheder der udsender et magnetfelt, elektrostatiske 
ladninger eller elektromagnetiske forstyrrelser.

Alle andre virksomheds- og produktnavne er 
varemærker eller registrerede varemærker for deres 
respektive virksomheder.

Licensmeddelelse
Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories.
”Dolby” og dobbelt-D symbolet er varemærker fra 
Dolby Laboratories.
Alle andre virksomheds- og produktnavne er 
varemærker eller registrerede varemærker for deres 
respektive virksomheder.
Netflix og Netflix-logoet er registrerede varemærker 
for Netflix, Inc.
Det  Wi -F i  CERTIF ICEREDE logo  e r  de t 
certificeringsmærke fra Wi-Fi Alliance.
Det Wi-Fi Protected Opsætningsmærke er et mærke 
fra Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ og Miracast™ er 
varemærker fra Wi-Fi Alliance.
“DLNA®, DLNA-logoet og  DLNA CERTIFIED® er 
varemærker, servicemærker eller certificeringsmærker, 
der tilhører Digital Living Network Alliance".  
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"HDMI, HDMI-logoet samt "High Definition Multi Media 
Interface er varemærker og registrerede varemærker 
for "HDMI licensing, LLC". 
"YouTube og YouTube-logoet er varemærker 
tilhørende Google Inc."
“HD TV 1080P” logoet er et varemærke fra 
DIGITALEUROPE.
Udtrykkene HDMI og High-Definition Multimedia 
Interface og HDMI-logoet er varemærker eller 
registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing 
LLC i USA og andre lande.
DVB-logoet er et registreret varemærke tilhørende 
Digital Video Broadcasting—DVB—projektet.

Konformitetserklæring
Herved erklærer SHARP Electronics (Europa) GmbH, 
at TV’et er i overensstemmelse med de væsentlige 
krav og øvrige relevante forskrifter i direktiv 1999/5/
EC. Overensstemmelseserklæringen kan ses på:  
http://www.sharp.eu/documents-of-conformity
Bemærk:
Brug af dette LCD TV er tilladt i Europa.
Dette LCD TV er kun designet til indendørs brug.

Ansvarsfraskrivelse fpr tjenster fra 
internettet

ANSVARSFRASKRIVELSE
Denne SHARP-enhed giver mulighed for at tilgå 
indhold og tjenester udbudt af tredjeparter.
Indholdet og tjenesterne der er tilgængelige via 
denne enhed tilhører og kan være underlagt 
tredjeparter. Derfor skal al brug af sådant indhold fra 
tredjeparter og tjenester være i overensstemmelse 
med autoriseringer eller vilkår givet til sådant indhold 
eller tjenesteudbyder. SHARP kan ikke være ansvarlig 
for dig eller anden tredjepart, i tilfælde af manglende 
overholdelse af sådanne autoriseringer eller vilkår 
for brug. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet 
af det gældende indholds- eller tjenesteudbyder, 
er al tredjepartsindhold og tjenester til personlig og 
ikke-kommerciel brug; du må ikke ændre, kopiere, 
distribuere, overføre, vise, udføre, reproducere, 
uploade, udgive, licensere, skabe afledte værker fra, 
overføre eller på nogen måde sælge eller mediere 
indhold eller tjenester tilgængelige via denne enhed.
• SHARP er ikke ansvarlige, eller erstatningspligtige, 

for kundeservicerelaterede problemer vedrørende 
indhold eller tjenester fra tredjeparter. Alle spørgsmål, 
kommentarer eller servicerelaterede henvendelser 
omhandlende tredjepartsindhold skal rettes direkte 
til den pågældende tjenesteudbyder.

• Du kan muligvis ikke få adgang til indhold eller 
tjenester fra enheden af en række grunde som ikke er 
relateret til enheden, herunder men ikke begrænset 
til strømafbrydelse, anden internetforbindelse eller 
manglende konfiguration af enheden. SHARP, dets 
direktion, ledelse, ansatte, agenter, kontraktsansatte 
og samarbejdspartnere er ikke erstatningspligtige 
overfor dig eller anden tredjepart hvad angår fejl eller 
manglende vedligeholdelse, uanset årsag eller om 
det kunne have været undgået eller ej.

•  AL TREDJEPARTSSOFTWARE TILGÆNGELIGT 
VIA DENNE ENHED LEVERES TIL DIG SOM 
"BESET" OG "SOM TILGÆNGELIG" OG SHARP 
OG DETS SAMARBEJDSPARTNERE STILLER 
INGEN GARANTI ELLER AF NOGEN ART FOR 
DIG, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, 
HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL 
ENHVER GARANTI FOR SALGBARHED, IKKE-
KRÆNKELSE, EGNETHED TIL ET BESTEMT 
FORMÅL ELLER ANSVAR FOR TROVÆRDIGHED, 
T I L G Æ N G E L I G H E D ,  N Ø J A G T I G H E D , 
FULDSTÆNDIGHED, SIKKERHED, TITEL, 
BRUGBARHED, MANGLENDE UAGTSOMHED 
ELLER FEJLFRIHED, ELLER UAFBRUDT DRIFT 
ELLER BRUG AF INDHOLDET ELLER YDELSER 
LEVERET TIL DIG, ELLER SOM INDHOLD ELLER 
TJENESTER OPFYLDER DINE KRAV ELLER 
FORVENTNINGER.

• SHARP IKKE EN AGENT FOR OG PÅTAGER 
SIG INTET ANSVAR FOR HANDLINGER ELLER 
UNDLADELSER FOR TREDJEPARTSINDHOLD 
ELLER TJENESTEUDBYDERE, ELLER FOR 
NOGEN ASPEKTER AF INDHOLDET ELLER 
TJENESTER FOR TREDJEPARTSUDBYDERE.

• UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN SHARP 
OG / ELLER DETS DATTERSELSKABER VÆRE 
ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER NOGEN 
TREDJEPART FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, 
SÆRLIGE, TILFÆLDIGE, FØLGESKADER ELLER 
ANDRE SKADER, UANSET OM ANSVARET ER 
BASERET PÅ KONTRAKT, FORSØMMELSE, AF 
GARANTI, DIREKTE ANSVAR ELLER ANDET, 
OG UANSET OM SHARP OG / ELLER DETS 
DATTERSELSKABER ER BEKENDT MED 
MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.
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Installation af Nero MediaHome
For at installere Nero MediaHome, skal du gøre 
følgende:
Bemærk: Denne software skal være installeret på din PC, 
før du kan bruge DLNA-funktionen.

1. Anbring Nero Media Home installationsdisken i 
dit optiske drev.

•  Nero Multi Installer-skærmen med en knap til start 
af installationen åbnes automatisk. 

•  Hvis nedenstående vindue ikke vises automatisk, 
skal du dobbeltklikke på filen SetupX placeret på 
Nero MediaHome-installationsdisken.

2. Klik på knappen Nero MediaHome Essentials 
for at starte installationen.

•  Installationsguiden til Nero MediaHome vises.
•  Skift om nødvendigt installationssprog fra 

sprogvalgsmenuen, før du fortsætter. 
3. Klik på Næste.
• Den integrerede serie vises. 
• Den viste serie må ikke ændres. 
4.  Klik på Næste. 
• Licensbetingelserne (EULA) vises.
5. Læs venligst l icensaftalen omhyggeligt, 

og vælg det relevante afkrydsningsfelt , 
hvis du accepterer v i lkårene i  af ta len. 
Installation er ikke mulig uden denne aftale.

6. Klik på Næste.
• Skærmen Vælg installationstype vises.
Det er muligt at vælge mellem Typisk, hvilket 
betyder standardinstallation, eller Brugerdefineret 
installation. Brugerdefineret installation giver dig 
mulighed for at bestemme sprog, der skal installeres 
samt vælge installationsstien.
7. Brug Typisk installation og klik på knappen 

Næste.
• Skærmen Forudsætninger vises.
Nero MediaHome installationsguiden kontrollerer 
tilgængeligheden af den fornødne tredjepartssoftware 
på din PC. Hvis der mangler programmer, bliver 
disse opført og skal installeres, før du fortsætter 
installationen.
8. Klik på knappen Installer.
• Så snart alle forudsætninger er installeret, vil 

knappen Installer skifte til en Næste knap.
9. Klik på Næste.
• Skærnen Klar til start installationsprocessen 

vises, installation starter og slutter automatisk. 
En statuslinje informerer dig om forløbet af 
installationsprocessen.

10. Installationen afsluttes.

Skærmen Hjælp os med at forbedre Nero-software 
vises. For at kunne tilbyde en bedre service, indsamler 
Nero anonyme data for at bestemme, hvilke funktioner 
der er brugt, og hvilke problemer der eventuelt opstår. 
11. Hvis du gerne vil hjælpe ved at deltage i 

den anonyme indsamling af   brugs  data, skal 
du markere afkrydsningsfeltet og klikke på 
knappen Næste.

• Den sidste skærm i installationsguiden vises.
12.  Klik på Luk.
13. En genvej kaldet Nero MediaHome 4 er nu 

placeret på dit skrivebord.
Tillykke! Du har nu installeret Nero MediaHome 4 
på din PC.
14. Kør Nero MediaHome ved at trykke på 

genvejsikonet.
• Klik på ikonet TİLFØJ fra LOKALE MAPPER for at 

tilføje den mappe, du vil dele med netværket. Vælg 
den mappe, du vil dele, og klik på START SERVER.

15. Du kan vise alle medietyper fra biblioteket. Klik 
på ikonet Opdater for at opdatere. Klik på ikonet 
STOP SERVER for at stoppe serveren.
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Bortskaffelse af udtjente apparater
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Dimensionstegninger
42240

50240

Bemærk: Måleenheden er mm.
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Montering af foden

VIGTIGT
Læs følgende information grundigt, før foden sættes på dit nye Sharp tv.

Montering af foden
• Før foden sættes på, skal det kontrolleres, at TV’et ikke er tilsluttet en strømkilde.
• Anbring Sharp TV’et (1) på et blødt, stabilt og fladt underlag. Vend det med fronten nedad.
• Anbring foden (3) fodmonteringsmønstret og bagsiden af TV’et. 
• Sørg for at foden (3) placeres korrekt samt at du kan se skruehullerne bag på TV’et.
• Anbring fodskærmen (2) på foden (3).
• Sørg for at foden (3) placeres korrekt samt at du kan se skruehullerne bag på TV’et.
• DU MÅ IKKE indsætte skruerne før plastformen er sat på.
• Indsæt skruerne og stram dem forsigtigt, indtil foden er monteret ordentligt.
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Afmontering af foden

VIGTIGT

Læs følgende information grundigt, før foden sættes på dit nye Sharp tv.

Afmontering af foden
• Før foden tages af, skal det kontrolleres, at TV’et ikke er tilsluttet en strømkilde.
• Anbring Sharp TV’et (1) på et blødt, stabilt og fladt underlag. Vend det med fronten nedad.
• Løsn forsigtigt de fire skruer på fodmonteringen og fjern skruerne, når de er blevet løsnet helt.  
• Afmonter foden og plastskærmen forsigtigt fra panelet.
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Skruedimensioner Vægmontering

MODEL VESA

TIL PRODUKTET

MIN. / MAKS. SKRUELÆNGDE 
(A-LÆNGDE)

LC-42LE760E
LC-42LE761E

LC-42LE761EN
LC-42LE761K
LC-42LE762E

LC-42LE762EN

200 x 200 (W X H) M6 x 8 / M6 x 12

LC-50LE760E
LC-50LE761E

LC-50LE761EN
LC-50LE761K
LC-50LE762E

LC-50LE762EN

400 x 400 (B X H ) M6 x 8 / M6 x 12

Skruelængde = A+B 

Skrue

Kabinettet

Vægmonteringsvinkel






