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Voorbereiding
Plaats de TV op een stevige ondergrond.
Zorg voor een vrije ruimte van minstens 10 cm aan alle kanten van het toestel voor ventilatie. Plaats geen
objecten op het toestel om verkeerde, onveilige situaties te voorkomen.

Kenmerken
 Het is een kleurentelevisie met afstandsbediening.
 Het is mogelijk 100 programmas van VHF-, UHF-banden of kabelkanalen in te stellen.
 Afstemmen op kabelkanalen is mogelijk.
 Het is erg gemakkelijk de instellingen van de TV te regelen met behulp van het menusysteem.
 De TV beschikt over een (optionele) Euroconnector-bus voor externe apparaten (zoals computer, video,
videospellen, audio-installatie, etc.)
 Een tweede Euroconnector-bus is verkrijgbaar (optioneel)
 Er zijn stereo-geluidssystemen (Duits, Nicam of Duits+Nicam) beschikbaar (optioneel).
 Teletekst met alle mogelijke functies (Fastekst, Toptekst).
 Het is mogelijk externe geluidssprekers aan te sluiten (optioneel).
 Het is mogelijk een hoofdtelefoon aan te sluiten (optioneel).
 Directe programmakeuze.
 APS Plus (Automatisch programmeersysteem).
 Alle programmas kunnen worden voorzien van een naam.
 Programmawisseling tussen de twee programmas die het laatst bekeken zijn.
 Voorwaartse of achterwaartse automatische afstemming.
 Sleep-timer.
 Automatische uitschakeling van geluid wanneer er geen uitzending is.
 5 minuten na de laatste uitzending schakelt de TV automatisch over naar stand-by.

Veiligheidsmaatregelen
1. Stroombron
De ontvanger mag alleen op een 230 V wisselstroom, 50 Hz stopcontact aangesloten worden. Zorg ervoor
dat u de juiste voltage-instelling kiest.
2. Voedingskabel
De voedingskabel dient zodanig geplaatst te worden dat er niet op gelopen wordt of dat deze niet klem komt
te zitten door objecten die erop of ertegen aan geplaatst zijn. Besteed extra aandacht aan de kabel bij het
stopcontact en de stekker en het punt waar deze uit de ontvanger komt.
3. Vocht en water
Gebruik deze apparatuur niet op vochtige en natte plaatsen (niet in de badkamer, de aanrecht in de keuken
en dichtbij de wasmachine). Stel dit apparaat niet bloot aan regen of water aangezien dit gevaarlijk kan zijn.
4. Schoonmaken
Voordat u overgaat tot reiniging moet u de verbinding van de ontvanger met het elektriciteitsnet verbreken.
Gebruik geen vloeistof of spuitbussen bij het schoonmaken. Gebruik een zachte, droge doek.
5. Ventilatie
De sleuven en openingen op de ontvanger zijn voor ventilatie bedoeld en zorgen voor een betrouwbare
werking. Om oververhitting te voorkomen mogen deze openingen op geen enkele wijze geblokkeerd of bedekt
worden.
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6. Bliksem
Bij bliksem en storm of wanneer u op vakantie gaat dient u de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact
te halen.
7. Vervangende onderdelen
Wanneer er vervangende onderdelen geplaatst moeten worden, verzeker u er dan van dat de monteur
onderdelen heeft gebruikt die door de fabrikant gespecificeerd worden of die dezelfde specificaties hebben
als het origineel. Onrechtmatige vervanging van onderdelen kan leiden tot brand, een elektrische schok, of
andere gevaren.
8. Onderhoud
Laat al het onderhoud door bevoegd personeel uitvoeren. Verwijder de kast niet, aangezien dit een elektrische
schok tot gevolg kan hebben.
9. Röntgenstraling
De röntgenstraling die in deze televisie wordt opgewekt is voldoende afgeschermd. De stralingskracht is
maximaal 30 kV.
Waarschuwing!
Elke ingreep die in tegenstrijd is met de voorschriften, vooral een wijziging van een hoog voltage of een
vervanging van de beeldbuis, kan leiden tot een verhoogde concentratie van röntgenstraling. Elke televisie
die op deze wijze veranderd is, voldoet niet langer aan de vergunning en mag niet in werking worden gesteld.
Instructies voor afvalverwerking
Het verpakkingsmateriaal is geschikt voor hergebruik en dient in principe zodanig te worden gebruikt.
Verpakkingsmateriaal zoals folieverpakking dient bij kinderen vandaan te worden gehouden.

WAARSCHUWING
Gevaar voor elektrische schokken
Het symbool van de bliksemflits met pijlkop in een gelijkzijdige driehoek dient ervoor om de
gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van ongeïsoleerd gevaarlijk voltage
binnen in het product dat mogelijk zo sterk is dat een persoon een elektrische schok kan
krijgen.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek dient ervoor om de gebruiker te wijzen op
belangrijke instructies met betrekking tot bediening en onderhoud in de documentatie van het
apparaat.
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Alvorens de TV aan te zetten
Aansluiting op het elektriciteitsnet
BELANGRIJK: De TV is bestemd om op 230 V wisselstroom, 50 Hz te werken.
 Nadat u het toestel uitgepakt heeft dient u het eerst op kamertemperatuur te laten komen, voordat u het
toestel aansluit op het elektriciteitsnet.

Antenne-aansluitingen
 Plaats de antennestekker in de antenne-ingang aan de achterzijde van de TV.

Aansluiten van andere apparaten
BELANGRIJK: Schakel de TV uit voordat u een extern apparaat aansluit.
Stekkerbussen voor externe aansluitingen bevinden zich aan de voor- en achterzijde van de TV. Raadpleeg
de handleidingen van de betreffende apparaten voor aansluiting via een Euroconnector.

Batterijen plaatsen in de afstandsbediening
 Verwijder het afdekplaatje aan de achterkant van de afstandsbediening door het aangegeven gedeelte zachtjes omhoog te trekken.
 Plaats twee MN2400 AAA of gelijkwaardige batterijen in de afstandsbediening.
 Plaats het afdekplaatje van de batterijen weer terug.
SwitLET OP: Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening
wanneer deze langere tijd buiten gebruik is. Als u dat niet doet, dan kan
door lekkende batterijen de afstandsbediening beschadigd raken.

De TV inschakelen/uitschakelen
U kunt de TV bedienen met de afstandsbediening of direct met de toetsen op het toestel.

De TV inschakelen
De TV gaat aan door twee handelingen te verrichten:
1- Druk op de Aan/Uit-knop aan de voorzijde van de TV. Dan schakelt de TV zichzelf naar stand-by en licht
de RODE lichtdiode onder de TV op.
2- Om de TV aan te zetten vanuit stand-by kunt u:
een cijfertoets op de afstandsbediening indrukken zodat een programmanummer wordt geselecteerd,
of,
op de toetsen drukken aan de voorzijde van de TV of op de afstandsbediening voor één programma hoger
of lager, zodat de TV wordt ingeschakeld en de RODE lichtdiode GROEN wordt.

De TV uitschakelen
 Druk op de stand-by toets op de afstandsbediening, zodat de TV overschakelt naar stand-by en dat de
GROENE lichtdiode ROOD wordt,
of,
 Druk op de Aan/Uit-knop aan de voorzijde van de TV.
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Het volume instellen

De TV bedienen

 Druk op de toets -Volume  om het volume te
verlagen of druk op de toets Volume + om het
volume te verhogen. Er wordt dan een
volumeschaal op het scherm getoond.

U kunt uw TV zowel met de afstandsbediening en
met de toetsen op het toestel bedienen.

APS (Automatisch programmeersysteem)

Programmakeuze

De boodschap Please, check antenna cable Auto.
Programming System (Antennekabel afzoeken
APS) zal worden getoond wanneer u de TV voor de
eerste maal inschakelt. APS programmeert uw TV
automatisch, volgens de uitzending van
programmasystemen in uw regio. Om APS uit te
schakelen, druk op TV en om door te gaan druk op
 . Tijdens APS zal de boodschap APS is running
please, wait (APS is bezig, even wachten a.u.b.)
getoond worden. Nadat APS afgerond is zal er een
ranglijst op het scherm verschijnen. In de ranglijst
ziet u de programmanummers en namen die aan
de programmas zijn toegewezen. Eerst zal het
programma met programmanummer 1 getoond
worden en zal het programmanummer 1 knipperen.

 Druk op de toets Eén programma hoger om naar
het volgende programma te gaan of de toets Eén
programma lager om naar het vorige programma
te gaan.

Naar het hoofdmenu (Ekstra)
 Druk op de menutoets MENU om naar het
hoofdmenu te gaan. Selecteer in het hoofdmenu het
submenu door de toets programma + of
programma - te gebruiken en ga vervolgens naar
het submenu met behulp van de toets Volume + of
-Volume . Raadpleeg het gedeelte Menusysteem
van deze handleiding om te leren hoe u de menus
kunt gebruiken.

Bedienen met de afstandsbediening

Door de toets  3 of  3 of   of   te gebruiken,
kunt u het knipperende nummer verplaatsen en
vervolgens zal het programma getoond worden dat
overeenkomt met het knipperende nummer zodra
u op de rode toets drukt. Als u het niet eens bent met
de namen die aan de programmas zijn
toegewezen en u ze wilt veranderen, druk dan op de
 en dan op de blauwe toets, zodat u
toets 
in het installatiemenu komt. In het installatiemenu
gaat u dan naar het TUNING-menu (menu voor
afstemmen). Om het menu voor afstemmen te
gebruiken, raadpleeg het Tuning-submenu in het
gedeelte Installatiemenu van deze handleiding.

De afstandsbediening van uw TV is zodanig
ontworpen dat u alle functies van het model dat u
gekozen heeft kunt bedienen. De functies worden
aan de hand van het menusysteem van uw TV
beschreven. De functies die u kunt gebruiken
vanuit het menusysteem worden hieronder
beschreven.

Volumeregeling
Druk op de toets VOL+ om het volume te
verhogen.
Druk op de toets -VOL om het volume te verlagen.

Programmakeuze (Vorige of volgende
programma)

$36
3/($6(&+(&.$17(11$&$%/(

 Druk op de toets  3  om naar het vorige programma te gaan.

$872352*5$00,1*6<67(0

79

67$57
&$1&(/

 Druk op de toets  3 om naar het volgende programma te gaan.

$36,65811,1*
3/($6(:$,7
Bedienen met de toetsen op het TV-toestel
Op het paneel aan de voorzijde kunt u het volume
regelen, programmas selecteren en naar het
hoofdmenu gaan.
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Programmakeuze (directe instelling)

Vervolgens wordt het hoofdmenu op het scherm
getoond.
Elke keuzemogelijkheid komt overeen met de kleur
op de afstandsbediening. Om deze
keuzemogelijkheid te selecteren drukt u op de toets
van dezelfde kleur op de afstandsbediening.
Bijvoorbeeld voor geluidsinstellingen, druk op de
rode toets, voor beeldinstellingen druk op de
groene toets etc.

Druk op de cijfertoetsen op de afstandsbediening
voor de programmas tussen 0 en 9.
Druk op de toets - - om de programmas tussen 10
en 99 te selecteren.
Op het scherm wordt dan - - getoond. Druk
vervolgens op het programmanummer. (bv. voor
programma 27, druk op 2 en 7)
Druk direct op een programmanummer om terug te
gaan naar eencijferige programmas.

Informatiemenu
U kunt dit menu selecteren door de toets

Programmawisseling

 voor het informatiemenu in te drukken
INFO
binnen het menusysteem. In het informatiemenu bij
het hoofdmenu wordt uitgelegd hoe u het submenu
selecteert, erheen gaat en het menu weer verlaat.
In het informatiemenu bij andere menus dan het
installatiemenu wordt uitgelegd hoe u items
selecteert en verandert (change), hoe u naar het
vorige (previous) menu gaat en hoe u dat menu
verlaat (exit).
In het informatiemenu bij het installatiemenu wordt
uitgelegd hoe u het submenu selecteert en erheen
gaat, naar het vorige menu gaat en dat menu weer
verlaat en in het informatiemenu bij menus in het
installatiemenu wordt uitgelegd hoe u items
selecteert en verandert, naar het vorige menu gaat
en dat menu weer verlaat.
L

 Druk op de toets P<P (programmawisseling) om
te wisselen tussen de twee laatst gekozen
programmas. Kies bijvoorbeeld programma 8 en
daarna programma 2. Als u nu op de toets P<P
drukt wordt programma 8 geselecteerd. Als u dan
dezelfde toets weer indrukt wordt programma 2
geselecteerd enz.

0(18
6281'
3,&785(
)($785(
,167$//

Menusysteem
Uw TV beschikt over een menusysteem zodat u het
multifunctionele systeem gemakkelijk kunt
h a n t e r e n . D e T V w o r dt g e r e g e l d d o o r d e
commandos op het scherm te kiezen.
Hieronder wordt beschreven hoe u het
menusysteem kunt gebruiken.

In alle menus kan een item geselecteerd worden
3

met de toets   en  3, met behulp van de toets  
of   kan een item veranderd worden of kunt u
naar het submenu gaan. Door op de toets
 te drukken kunt u naar het vorige menu


 Druk op de menutoets 
Druk op de toets
P<P (programmawisseling) om te wisselen
tussen de twee laatst gekozen programmas. Kies
bijvoorbeeld programma 8 en daarna programma
2. Als u nu op de toets P<P drukt wordt
programma 8 geselecteerd. Als u dan dezelfde
toets weer indrukt wordt programma 2 geselecteerd
enz.

gaan en u kunt dat menu verlaten door op  79  te
drukken.
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Audiomenu

6281'

Geluidsinstellingen veranderen

92/80(
%$66

 Ga direct naar het audiomenu door de rode
toets in te drukken of,

75(%/(
%$/$1&(
())(&7

, waarna u in het
 Druk op de toets 
hoofdmenu komt. Selecteer in het hoofdmenu

+($'3+21(
6725(

SOUND (geluid) met behulp van de toets  3 of  3,
ga vervolgens naar het audiomenu door de toets
  of   in te drukken.

Balans instellen (als uw toestel een stereogeluidsinstallatie heeft)

Het volume instellen

 Selecteer BALANCE met behulp van de toets

Als u naar het audiomenu gaat, dan is VOLUME de
eerste keuzemogelijkheid die geselecteerd is.
 Druk op de toets   om het volume te verhogen.
 Druk op de toets   om het volume te verlagen.
Of u kunt het volume direct veranderen met de toets
VOL+ (hoger) of de toets -VOL (lager).

 3 of  3.
 Druk op   om de balans naar rechts te verplaatsen.
 Druk op   om de balans naar links te
verplaatsen.

6281'

6281'

92/80(

92/80(

%$66

%$66

75(%/(

75(%/(
%$/$1&(
())(&7
+($'3+21(

%$/$1&(

DOVXZWRHVWHOHHQVWHUHR
JHOXLGVLQVWDOODWLHKHHIW

())(&7
+($'3+21(

2SWLRQHH

6725(

6725(

Lage tonen instellen (als uw toestel een
stereo-geluidsinstallatie heeft)

Geluidseffect instellen (als uw toestel een
stereo-geluidsinstallatie heeft)

 Selecteer BASS (lage tonen) met behulp van de

U kunt dit item gebruiken om het geluidseffect in- of
uit te schakelen. Door op de toets   of   te
drukken wordt deze optie in- of uitgeschakeld. Als
de geluidsinstallatie op MONO staat en het
geluidseffect is ingeschakeld ON, dan klinkt het
geluid alsof het STEREO is. Als de geluidsinstallatie
op STEREO staat, dan zal het geluid dieper klinken
bij inschakeling van het geluidseffect. Het
geluidseffect uitschakelen geeft geen verandering
in MONO en STEREO.

3

toets  3 of  .
 Druk op   voor meer lage tonen.
 Druk op   voor minder lage tonen.

6281'
92/80(
%$66
75(%/(
%$/$1&(
())(&7

6281'

+($'3+21(
6725(

92/80(
%$66
75(%/(

Hoge tonen instellen (als uw toestel een
stereo-geluidsinstallatie heeft)

%$/$1&(
())(&7
+($'3+21(

 Selecteer TREBLE (hoge tonen) met behulp van

6725(

3

de toets  3 of  .
 Druk op   voor meer hoge tonen.
 Druk op   voor minder hoge tonen.

212))
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staat en het geluidseffect is ingeschakeld (ON),
dan klinkt het geluid alsof het STEREO is. Als de
geluidsinstallatie op STEREO staat, dan zal het
geluid dieper klinken bij inschakeling van het
geluidseffect. Het geluidseffect uitschakelen geeft
geen verandering in MONO en STEREO.

De instellingen opslaan
 Selecteer STORE (opslaan) met de toets  3 of
3

 . Druk op de toets   of   om de huidige
geluidsinstellingen op te slaan. De opgeslagen
waarden gelden voor alle programmas.
Geluidsinstellingen van de hoofdtelefoon
veranderen (als uw toestel een stereogeluidsinstallatie heeft)

Beeldmenu

Als u de hoofdtelefoons aansluit kunt u de
geluidsinstellingen hiervan veranderen door naar het
hoofdtelefoonmenu te gaan. Selecteer
HEADPHONE (hoofdtelefoon) met de toets  3 of

Beeldinstellingen veranderen
 Ga direct naar het beeldmenu door de GROENE
toets in te drukken of,
, waarna u in het
 Druk op de toets 
hoofdmenu komt. Selecteer in het hoofdmenu

 3. Druk vervolgens op de toets   of   om naar
het hoofdtelefoonmenu te gaan.

3

PICTURE (beeld) met behulp van de toets   of  3,
ga vervolgens naar het beeldmenu door de toets
  of   in te drukken.

+3+21(
92/80(
02'(
6725(

De helderheid instellen
Als u naar het beeldmenu gaat, dan is
BRIGHTNESS (helderheid) de eerste
keuzemogelijkheid die geselecteerd is.
 Druk op de toets   om de helderheid te verhogen.
 Druk op de toets   om de helderheid te
verlagen.

Het volume van de hoofdtelefoon instellen(als
uw toestel een stereo-geluidsinstallatie heeft)
Als u naar het hoofdtelefoonmenu gaat, dan is
VOLUME de eerste keuzemogelijkheid die
geselecteerd is.
 Druk op de toets   om het volume te verhogen.
 Druk op de toets   om het volume te verlagen.

3,&785(
%5,*+71(66

De geluidsmodus van de hoofdtelefoon
instellen (als uw toestel een stereogeluidsinstallatie heeft)

&2/285
&2175$ 67
6+$531(66
+8(
3,&785(02'(

 Selecteer MODE (modus) met de toets  3 of  3.

6725(

Door op de toets   of   te drukken verandert u
de mono-stereo instelling. Bv. als de huidige
instelling stereo is, dan verandert deze naar mono
of vice versa.
In het geval van een tweetalige uitzending, kunt u de
oorspronkelijke of de gesynchroniseerde taal
kiezen. Dus wanneer iemand naar de
oorspronkelijke taal luistert via de luidsprekers, dan
kan een ander naar de gesynchroniseerde taal
luisteren via de hoofdtelefoon.

De kleur instellen
 Selecteer COLOUR (kleur) met behulp van de
3

toets  3 of  .
 Druk op   voor meer kleur.
 Druk op   voor minder kleur.

3,&785(

De instellingen opslaan

%5,*+71(66

 Selecteer STORE (opslaan) met de toets  3 of

&2/285
&2175$67

 3. Druk op de toets   of   om de volume
en balansinstellingen van de hoofdtelefoon op te
slaan. De opgeslagen waarden gelden voor alle
programmas. te drukken wordt deze optie in- of
uitgeschakeld. Als de geluidsinstallatie op MONO

6+$531(66
+8(
3,&785(02'(
6725(
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Het contrast instellen

3,&785(

 Selecteer CONTRAST met behulp van de toets
3

%5,*+71(66

 3 of  .
 Druk op   voor meer contrast.
 Druk op   voor minder contrast.

&2/285
&2175$67
6+$531(66
+8(
3,&785(02'(
6725(

3,&785(

$872&,1(0$68%7,7/(=220

%5,*+71(66
&2/285

1.
2.
3.
4.
5.
6.

&2175$67
6+$531(66
+8(
3,&785(02'(
6725(

De scherpte instellen
 Selecteer SHARPNESS (scherpte) met behulp
3

van de toets  3 of  .
 Druk op   voor meer scherpte.
 Druk op   voor minder scherpte.

Auto
4:3 Mode
16:9 Mode
Cinema Mode
Subtitle Mode
Zoom Mode

(Auto)
(4:3-stand)
(16:9-stand)
(Bioscoopstand)
(Ondertitelstand)
(Zoomstand)

Gebruik de 
 tonen toetsen om het
beeldformaat achtereenvolgens in te stellen op de
Auto, 4:3, 16:9, Bioscoop (Cinema), Ondertitel
(Subtitle) of Zoomstand (Zoom mode).
Automatisch omschakelen
Als de "AUTO" functie geselecteerd is, gebruikt het
televisietoestel de functie waarmee automatisch
het juiste beeldformaat gekozen wordt, op
voorwaarde dat de specifieke signalen met het
programma meegezonden worden. In deze stand
wordt het beeldformaat automatisch veranderd in
een van de standen "4:3", "16:9", "Bioscoop
(Cinema)".
We kunnen deze functies in twee groepen
onderverdelen.

3,&785(
%5,*+71(66
&2/285
&2175$ 67
6+$531(66
+8(
3,&785(02'(
6725(

De tint instellen (Als uw TV-toestel een
NTSC-weergavesysteem heeft, dan wordt dit
getoond op het scherm) (Optioneel)

Met de hand overschakelen
4:3 Stand:

 Selecteer HUE (tint) met behulp van de
toets  3 of  3.
 Druk op   voor meer tint.
 Druk op   voor minder tint.

3,&785(
Het beeld wordt weergegeven in 4:3 formaat en aan
weerszijden van het beeld wordt een zwarte band
weergegeven.

%5,*+71(66
&2/285
&2175$67
6+$531(66

16:9 Stand:

+8(
3,&785(02'(
6725(

Het menu voor beeldformaat
Dit menu wordt gebruikt om het beeldformaat te
wijzigen.
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Deze stand wordt gebruikt om 16:9 beelden weer te
geven

Menu voor extra
instellingen

Bioscoopstand (Cinema Mode):

 Ga direct naar het menu voor extra instellingen
door de gele toets in te drukken of,
, waarna u in het
 Druk op de toets 
hoofdmenu komt. Selecteer in het hoofdmenu
FEATURE (extras) met behulp van de toets  3
Het beeld wordt uitvergroot tot 16:9 formaat. Deze
stand wordt aanbevolen voor het weergeven van
beelden die een zwarte rand aan boven- en
onderkant hebben (brievenbusformaat). Wanneer
de transmissie 16:9 is, vergroot deze stand het
beeld in de verticale stand.
Ondertitelstand (Subtitle Mode):

of  3, ga vervolgens naar het menu voor extra
instellingen door de toets   of   in te
drukken.

Sleep timer
 Als u naar het menu voor extra instellingen gaat,
dan is SLEEP TIMER (automatische
uitschakeling na de laatste uitzending) de eerste
keuzemogelijkheid die geselecteerd is.
 Druk op de toets   of   om de waarde van
de sleep timer in te stellen op OFF (uit), 0:15,
0:30, 0:45, 1:00, 1:15, 1:30, 1:45, 2:0 minuten.
Uw TV schakelt dan over in stand-by wanneer de
periode die u ingesteld heeft voorbij is.

)($785(

Deze stand wordt gebruikt voor de weergave van
16:9 beelden met behulp van het volledige
oppervlak van het scherm, waarbij de ondertitels
zichtbaar blijven
Zoomstand (Zoom Mode):

6/((37,0(5
&+,/'/2&.

2))
Programmablokkade (CHILD LOCK)

Het beeld wordt vergroot tot maximum beeldformaat
De instellingen opslaan
 Selecteer STORE (opslaan) met de toets  3 of
 3. Druk op de toets   of   om de volume
en balansinstellingen van de hoofdtelefoon op te
slaan. De opgeslagen waarden gelden voor alle
programmas.

U kunt deze mogelijkheid gebruiken om de
programmas te blokkeren waarvan u niet wilt dat
ze worden bekeken.
 De programmablokkade kan ingesteld worden op
ON (aan) of OFF (uit). Wanneer OFF is geselecteerd, dan werkt de TV normaal. Wanneer ON is
geselecteerd, dan kan de TV alleen met behulp
van de afstandsbediening geregeld worden. In dit
geval functioneren de toetsen op het TV-toestel
niet (uitgezonderd de Aan/Uit-knop)..

)($785(
6/((37,0(5
&+,/'/2&.

3,&785(
%5,*+71(66
&2/285
&2175$67
6+$531(66
+8(
3,&785(02'(
6725(

2))
Installatiemenu
Dit menu omvat TUNING (afstemmen),
PROGRAM (programmeren) en TV CONFIG
(TV configuratie-submenus).

6725('
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 Om het zoeken te staken voordat een kanaal
gevonden is, druk op de toets die de
tegengestelde richting aangeeft (bijvoorbeeld
wanneer u in voorwaartse richting zoekt, druk op
de toets voor achterwaartse richting om het
zoeken te stoppen.

,167$//
781,1*
352*5$0
79&21),*

Een programma benoemen

Menu voor afstemmen
Druk op de toets 
, waarna u in het
hoofdmenu komt. Selecteer INSTALL (installatie)
in het hoofdmenu met behulp van de toets 3 of  3,
ga vervolgens naar het installatiemenu door de
toets   of   in te drukken. (Om direct naar het
installatiemenu te gaan, gaat u niet eerst naar het
hoofdmenu, maar drukt u op de blauwe toets.)
Selecteer TUNING (afstemmen) in het
installatiemenu, ga vervolgens naar het menu voor
afstemmen door de toets   of   in te drukken.

Selecteer allereerst het programma waaraan u een
naam wilt geven. Selecteer dan NAME (naam) met
3

de toets   of  3. Druk vervolgens op de toets  
of  om de positie van de letter die u wilt wijzigen

te selecteren en druk dan op de toets  3 of  3 om
die letter te wijzigen. Selecteer en wijzig vervolgens
de andere letters om de juiste naam aan het
programma toe te kennen. Selecteer daarna
3

STORE (opslaan) met de toets   of  3 en druk op
de toets   of   om de naam op te slaan.
De standaard veranderen

781,1*

Selecteer STANDARD (standaard) met de toets  3
352*5$00(
1$0(
%$1'
&+$11(/
67$1'$5'

2 Q O \L QP X O W L V WD Q G DU G

),1(781,1*
6($5&+
6725(

3 (8526%*
Automatisch zoeken
 Als u naar het menu voor afstemmen gaat, dan
is PROGRAMME de eerste keuzemogelijkheid
die geselecteerd is. Selecteer het programma
waar u de zender opgeslagen wil hebben door
op de toets   of   te drukken. (U kunt ook
het programmanummer intoetsen met behulp
van de cijfertoetsen.)
3

 Druk op de toets   of  3  om B A N D te
selecteren. Met behulp van de toets   of  
selecteert u de band waarin gezocht moet
worden.
3

 Druk op de toets   of  3 om SEARCH (zoeken)
te selecteren. Zoeken kan zowel voorwaarts uitgevoerd worden door de toets   in te drukken
of achterwaarts door de toets   in te drukken.
 Indien de afgestemde zender niet degene is die u
wenst, dan kunt u doorgaan met zoeken door de
toets   of   nogmaals in te drukken.
 Wanneer de gewenste zender afgestemd is,
3

selecteer STORE (opslaan) met de toets   of
 3  en druk op de toets   of 
afstemming op te slaan.

 om de

of  3. Druk vervolgens op de toets   of  om de
gewenste standaard te selecteren. Wanneer u de
standaard op deze manier wijzigt, dan zal, indien
het vorige kanaal niet gedefinieerd is voor de nieuw
geselecteerde standaard, het kanaal ook gewijzigd
worden naar het eerst gedefinieerde kanaal van die
standaard. (Bijvoorbeeld: Wanneer u BG wijzigt in
K1 en het vorige kanaal is C12, dan zal na het
veranderen van de standaard het kanaal C4 zijn,
want het eerst gedefinieerde kanaal van K1 is C4.
Als u vervolgens de vorige standaard weer
installeert, dan zal het kanaal niet meer in het vorige
kanaal teruggaan. (M.a.w. in het voorgaande
voorbeeld betekent dat wanneer de standaard weer
gewijzigd wordt van K1 naar BG, dan zal het kanaal
niet meer in C12 wijzigen, maar C4 behouden.)
Hieronder volgen de gedefinieerde kanalen voor de
verschillende standaarden:
B/G : C01-C69, S01-S41
D/K
: C01-C12, C21-C69, S01-S19, S22-S41
I*
: C21-C69
I**
: C01-C17, C21-C69, S01-S19, S22-S41
L/L
: C01-C11, C21-C69, S01-S41
K1
: C04-C09
M/N, NTSC M: C02-C69, S01-S99
* U.K. I (UHF)
** IRELAND I (VHF, UHF)
De kanaalnummers direct instellen
 Als u de band en het kanaal van de zender die u wilt
instellen kent, dan hoeft u geen zoekopdracht te
geven, selecteer dan BAND met de toets  3 of  3
in het TUNING-menu en druk op de toets   of  
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om de band van de zender te selecteren. Selecteer
 3

of  3
daarna CHANNEL (kanaal) met de toets
en druk op de toets   of   om het
kanaalnummer te vinden, of toets het direct in met
behulp van de cijfertoetsen. Als u de
kanaalnummers wijzigt, dan zullen de daarbij
horende zenders getoond worden. Selecteer

programmanummer rood. U kunt het knipperende
nummer vervolgens opnieuw verplaatsen met de
3

toets   of  3 of   of  .

352*5$0

3

vervolgens STORE (opslaan) met de toets   of  3
en druk op de toets   of   om de zender bij het
programmanummer op te slaan.
Fijnafstemming
De kwaliteit van het beeld of geluid kan slecht zijn in
gebieden waar de uitzending onvoldoende wordt
ontvangen. In dat geval kan de kwaliteit van beeld en
geluid verbeterd worden met fijnafstemming.
Uitvoeren van fijnafstemming:
 Selecteer FINE TUNING (fijnafstemming) in het
3

TUNING-menu met de toets   of  3.
Fijnafstemmen voorwaarts voert u uit door de toets
  aanhoudend in te drukken, fijnafstemmen
achterwaarts voert u uit door de toets  
aanhoudend in te drukken. Selecteer vervolgens
3

STORE (opslaan) met de toets   of  3 en druk op
de toets   of   om de zender bij het
geselecteerde programmanummer op te slaan.

Programmeermenu
Het menu PROGRAM (programmeren) wordt
gebruikt om de programmanamen en -nummers te
tonen. U kunt dit menu gebruiken om een kanaal te
verwijderen, een kanaal toe te voegen en om de
programmas automatisch op te slaan.
U kunt het menu aktiveren direkt via deINFO
knop indien men nog niet in een menu zit.
Selecteer het menu PROGRAM

L



met de toets  3

of  3 en ga erheen door op de toets   of   te
drukken. Vervolgens ziet u alle
programmanummers en -namen op het scherm.
Het programmanummer en de naam van het
afgestemde kanaal worden getoond met een rode
kleur. Alle andere kanaalnummers zijn zwart en
aanvankelijk zal het programmanummer 0
knipperen. U kunt het knipperende nummer
3

verplaatsen met de toets   of  3 of   of  . Als
u zo door de programmanummers beweegt om het
gewenste programmanummer te bereiken, dan
wordt niet afgestemd op de kanalen die bij de
programmanummers horen. Door op de rode toets
te drukken wordt op het kanaal afgestemd dat bij
het knipperende programmanummer hoort. Op dat
moment wordt de kleur van het knipperende

$5'
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Een kanaal van een programmanummer
wissen
 Verplaats het knipperen naar het kanaal dat u
wilt verwijderen.
 Druk op de GELE toets. Hiermee wordt het
betreffende kanaal gewist en zullen alle andere
kanalen eronder een programma opschuiven.
Een kanaal toevoegen onder een
programmanummer
 Verplaats het knipperen naar het geselecteerde
kanaal.
 Druk op de RODE toets zodat het kanaal op het
scherm wordt getoond.
 Verplaats het knipperen naar het geselecteerde
programmanummer. Druk dan op de GROENE
toets zodat het kanaal dat u op uw scherm ziet
onder het geselecteerde programmanummer
wordt toegevoegd. Als een kanaal naar een lager
programmanummer wordt verplaatst, dan zal het
programmanummer van de kanalen tussen de
vorige en de huidige positie van het
geselecteerde kanaal met één worden verhoogd.
Als een kanaal naar een hoger
programmanummer wordt verplaatst, dan zal het
programmanummer van de kanalen tussen de
vorige en de huidige positie van het
geselecteerde kanaal met één worden verlaagd.

APS (Automatisch programmeersysteem)
Het APS-menu zal worden getoond wanneer u de
TV voor de eerste maal inschakelt. APS
programmeert uw TV automatisch, volgens de
uitzending van programmasystemen in uw regio.
Als u APS op een ander moment wilt gebruiken:
 Druk op de blauwe toets om naar het
installatiemenu te gaan. Selecteer het menu
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PROGRAM

met de toets  3 of  3.

 Druk op de toets   of   om naar het menu
PROGRAM te gaan.
 Ga naar het menu AUTOSTORE (automatisch
opslaan) in het menu PROGRAM door op de
blauwe toets te drukken. Vervolgens wordt er een
waarschuwingsboodschap getoond. Als u niet
wilt dat de programmas automatisch worden
opgeslagen, breek APS dan af door op de toets
TV te drukken. Als u door wilt gaan, druk dan op
de toets   om APS te starten. Nadat APS
afgerond is zal er een ranglijst op het scherm
verschijnen. In de ranglijst ziet u de
programmanummers en namen die aan de
programmas zijn toegewezen. Eerst zal het programma met programmanummer 1 getoond
worden en zal het programmanummer 1

knipperen. Door de toets  3 of  3 of   of   te
gebruiken, kunt u het knipperen verplaatsen en
vervolgens het wordt het programma getoond
dat overeenkomt met het knipperende nummer
zodra u de rode toets indrukt. Als u het niet eens
bent met de namen die aan de programmas zijn
toegewezen en u ze wilt veranderen, druk dan op
 en dan op de blauwe toets,
de toets 
zodat u in het installatiemenu komt. In het
installatiemenu gaat u dan naar het TUNINGmenu (menu voor afstemmen). Om het menu
voor afstemmen te gebruiken, raadpleeg het Tuning-Submenu in het gedeelte Installatiemenu van
deze handleiding.

:$51,1*

Menutaal selecteren
 Druk op de toets 
hoofdmenu te gaan.

 om naar het

 Druk op de toets  3 of  3 in het hoofdmenu om
INSTALLATION te selecteren.
 Ga naar het installati   of  .emenu met
behulp van de toets   of  . (Druk op de
BLAUWE toets om het installatiemenu direct te
openen.)
 Selecteer TV CONFIG (TV configuratie) in het
3

installatiemenu met de toets   of  3.
 Open het TV configuratiemenu door de toets  
of   in te drukken.
 Selecteer LANGUAGE (taal) in het TV
configuratiemenu en kies de gewenste taal met
de toets   of  . Zodra u de taal gewijzigd
heeft zullen de menu-items in de geselecteerde
taal worden getoond.

Land selecteren

$//35(6725('352*5$00(6

 Druk op de toets 
hoofdmenu te gaan.

:,//%((5$6('


79

&217,18(

 Druk op de toets  3 of  3 in het hoofdmenu om
INSTALLATION te selecteren.
 Ga naar het installatiemenu met behulp van de
toets   of  . (Druk op de blauwe toets om
het installatiemenu direct te openen.)
 Selecteer TV CONFIG (TV configuratie) in

&$1&(/

$36,65811,1*
3/($6(:$,7

TV configuratiemenu
In dit menu kunt u de menutaal, de naam van het
land selecteren en ook de AV-2 uitgang (Scart2).

79&21)
/$1*8$*(
&28175<
$9287387 2SWLRQHHO

(1*/,6+

 om naar het

het installatiemenu met de toets  3 of  3.
 Open het TV configuratiemenu door de toets
  of   in te drukken.
 S e l e c t e e r C O U N T RY ( l a n d ) i n h e t T V
configuratiemenu en kies de gewenste land met
de toets   of  .
Uitgang voor externe bron instellen
(Optioneel)

 In dit menu kunt u de interne of externe bron
selecteren, die dan euroscart2 als uitgang heeft.
Om de AV-2 uitgang in te stellen:
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 Druk op de toets 
hoofdmenu te gaan.

Mute (uitschakeling geluid) (

 om naar het

3

 Druk op de toets   of  3 in het hoofdmenu om
INSTALLATION te selecteren.
 Ga naar het installatiemenu met behulp van de
toets   of  . (Druk op de blauwe toets om
het installatiemenu direct te openen.)
 Selecteer TV CONFIG (TV configuratie) in

het installatiemenu met de toets  3 of  3.
 Open het TV configuratiemenu door de toets
  of   in te drukken.
 Selecteer AV-2 OUTPUT (AV-2 uitgang) in het
TV configuratiemenu en selecteer dan de bron
die u wenst bij scart2 met de toets   of  
(een van de bronnen: TV, AV-1 (Scart1) of AV-3
(AV aan de voorzijde of AV aan de achterzijde)).

Extra mogelijkheden
Persoonlijke voorkeur (PP)
 Wanneer u de toets PP indrukt, veranderen
de beeld- en geluidsinstellingen automatisch in
de waarden die het laatst opgeslagen waren.

Programmawisseling (P<P)
 Druk op de toets P<P (programmawisseling)
om te wisselen tussen de twee laatst gekozen
programmas. (Kies bijvoorbeeld programma 12
en daarna programma 5. Als u nu op de toets
P<P drukt wordt programma 12 geselecteerd.
Als u dan dezelfde toets weer indrukt wordt programma 5 weer geselecteerd.)

)

Druk op de toets   om het geluid van de TV uit
te schakelen. Het geluid van de TV zal
uitgeschakeld zijn. Om mute weer op te heffen,
druk nogmaals op de toets   of
-VOL of VOL+. Het volume zal gelijk zijn als
voorheen indien u het geluid weer inschakelt met de
toets   .

Tweetalige uitzending ( I-II ) (Optioneel)
 Als het TV-kanaal waarnaar u kijkt in twee talen
u i t z e n d t ( b v. E u r o s p o r t ) , d a n k u n t u d e
gesynchroniseerde of de oorspronkelijke taal
kiezen door op de toets I-II te drukken.

Informatie op het scherm
Nadat u een TV-kanaal heeft geselecteerd of
randapparatuur heeft aangesloten, zal de volgende
informatie op uw scherm worden weergegeven:
 Het programmanummer en -naam van het
betreffende TV-kanaal.
 De huidige modus (niet als het programma van
randapparatuur of via een decoder komt).
 Dual I of Dual II (tweede geluid) indien de
uitzending tweetalig is en uw TV een stereoinstallatie heeft. Als het geluid tijdelijk uitgeschakeld
is zal het teken   (stil) worden getoond.

TELETEKST
Teletekst is een informatiesysteem dat teksten laat
zien op uw TV-scherm. Met het informatiesysteem
van teletekst kunt u een informatiepagina bekijken
over een onderwerp dat aangegeven staat in de
inhoudslijst (index).
In de tekstmodus wordt er geen informatie op het
scherm getoond.
In de tekstmodus kan alleen het volume geregeld
worden en niet het contrast, de helderheid of de
kleur.
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Gebruik maken van teletekst

Een kanaal zoeken terwijl u TV kijkt

 Kies een zender waarbij teletekst wordt
uitgezonden.

 Door in teletekst op de toets 
 te drukken
gaat het scherm weer naar de TV-modus. In de
TV-modus toetst u met de cijfertoetsen het
paginanummer in. Nadat u het laatste cijfer van
het paginanummer heeft ingetoetst, verschijnt het

 (teletekst). Gewoonlijk
 Druk op de toets 
wordt vervolgens de inhoud (index) op het
scherm getoond.

 in plaats van het paginanummer. Dit
teken 
teken blijft knipperen totdat het ingetoetste
paginanummer gevonden is, waarna het
paginanummer het teken 
 weer vervangt.
Nu kunt u de teletekstpagina bekijken door op de

Een teletekstpagina selecteren
 Druk op de juiste cijfertoetsen voor het gewenste
paginanummer van teletekst.
Het geselecteerde paginanummer wordt
bovenaan links in de hoek van het scherm
getoond. De paginateller van teletekst zoekt
totdat het geselecteerde paginanummer is gevonden, waarna de gewenste pagina wordt getoond op het scherm.
 Druk op de toets  3 om voorwaarts per pagina
door teletekst te gaan.
3

 Druk op de toets   om achterwaarts per pagina
door teletekst te gaan.
In de modus Toptext zullen de commandos  3 of
 3 respectievelijk de volgende of de vorige pagina
vragen. Als er geen uitzending met Toptext is, dan
zal bij deze commandos een roulerende telling
plaatsvinden. Bijvoorbeeld pagina 100 lijkt dan één
hoger te zijn dan 199.

toets 

 te drukken.

Dubbele hoogte van de tekst kiezen
 Druk op de toets
 zodat de bovenste helft
van de informatietekst in de dubbele grootte
wordt getoond.
 zodat de
 Druk nogmaals op de toets 
onderste helft van de informatietekst in de
dubbele grootte wordt getoond.
 zodat de volledige
 Druk weer op de toets 
pagina in de normale lettergrootte wordt getoond.

Verborgen informatie tonen
 Druk eenmaal op de toets 
 zodat
antwoorden van een quiz of spel worden onthuld.
 te drukken
 Door nogmaals op de toets 
worden de antwoorden weer verborgen.

Automatische paginawisseling stopzetten
De teletekstpagina die u geselecteerd heeft bevat
mogelijk meer informatie dan op het scherm wordt
getoond; overige informatie wordt dan na een
bepaalde tijd getoond.
 Druk op de toets 
 om de automatische
paginawisseling stop te zetten.
 Druk nogmaals op de toets 
 zodat de
volgende pagina weer kan worden getoond.

De indexpagina selecteren

Een subpagina selecteren

 Om het paginanummer van de index (gewoonlijk
100) te selecteren, druk op de toets 
.

Subpaginas zijn subsecties van lange
teletekstpaginas, die op het scherm per keer alleen
per sectie getoond kunnen worden.
 Selecteer de gewenste teletekstpagina.

Teletekst selecteren bij een TV-programma
 Druk op de toets 
. De tekst wordt nu
getoond over het programma op het scherm.
 Druk nogmaals op de toets 
gaan naar de teletekstpagina.

 om terug te

.
 Druk op de toets 
 Selecteer het gewenste subpaginanummer met
de cijfertoetsen (bv. 0001)
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 Als de geselecteerde subpagina niet binnen korte
.
tijd wordt getoond, druk dan op de toets 
Dan wordt het TV-programma op het scherm
getoond.
 Het teletekstpaginanummer zal links boven in de
hoek van het scherm worden getoond zodra de
geselecteerde pagina gevonden is.
 Druk op de toets 
 om de geselecteerde
teletekstpagina te tonen.

Teletekst verlaten
 Druk op de toets 
de TV-modus gaat.

79

 zodat het scherm naar

De tijd tonen
 Druk op de toets 
 terwijl u naar een TVprogramma kijkt met teletekstuitzending. De
tijdgegevens van dat moment worden via
teletekst binnengehaald en rechts boven op het
scherm getoond.
 Als het programma dat op dat moment wordt
bekeken geen teletekst heeft, dan verschijnt er
alleen een blauw blokje op dezelfde plaats.
 te drukken
 Door nogmaals op de toets 
verdwijnen de tijdgegevens weer.
Wanneer de tijdgegevens op het scherm staan
weergegeven, verdwijnt deze weer als u naar
een ander menu gaat, maar als u dat menu weer
verlaat dan verschijnen de tijdgegevens weer.

Fastext en Toptext
(Dit is van toepassing als uw televisie uitgerust is
met FASTEXT en TOPTEXT)
De teletekstmodus zal automatisch geselecteerd
worden afhankelijk van de uitzending.

Voor Fastext en Toptext
De kop met het onderwerp van informatie wordt
dan wel getoond in een bepaalde kleur of in een
gekleurd kader.
 Druk op de juiste toets; rood, groen, geel of
blauw om snel naar de relevante pagina te gaan.

Voor Toptext
Als er een Toptext-uitzending is, dan wordt een
commentaarregel met gekleurde codetoetsen
getoond. Als er geen Toptext-uitzending is, dan
verschijnt er geen commentaarregel.
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Randapparatuur aansluiten
Op uw TV kan een groot assortiment audio- en videoapparatuur worden aangesloten. De volgende
overzichten laten u zien waar de verschillende (optionele) apparaten aangesloten dienen te worden aan de
voor- en achterzijde van de TV.
AV aan VOORZIJDE
(Optioneel)

AV aan ACHTERZIJDE
(Optioneel)

6

9
+
6

/
$
8
'
,2
5
9
,'
(
2

2 87

,1

/5

6&$57,

/5

3
+
2
1
(

$8',29,'(2

6&$57,,

$17(11(
([WHUQ 2SWLRQHHO
([WHUQ 2SWLRQHHO
([WHUQH6SHDNHU 2SWLRQHHO
$9LQJDQJ 2SWLRQHHO
$9XLWJDQJ 2SWLRQHHO

CAMERA

VIDEO

HOOFDTELEFOON
(Optioneel)

Externe Speaker
(Optioneel)

$17,1

DECODER

VOOR SATELLIET-ONTVANGER

- 18 -

AUDIO

Via de Euroconnector (Optioneel)
Uw TV-toestel heeft twee Euroconnector-bussen
(de tweede naar keuze) (de eerste is ook optioneel).
Als u randapparatuur aan wilt sluiten op uw TV (bv.
video, decoder, etc.) die Euroconnectoren hebben,
gebruik dan de ingangen EXT1 en EXT2.

Via de antenne-ingang
Als u randapparatuur zoals videorecorders of
decoders op uw TV wilt aansluiten, maar het
apparaat heeft geen Euroconnector, dan dient u het
aan te sluiten op de antenne-ingang van uw TVtoestel.

Decoder
De kabeltelevisie biedt een ruime keuze aan
programmas. De meeste zijn gratis, voor andere
moet de kijker betalen. Dit houdt in dat u zich aan
dient te melden bij de organisatie waarvan u
programmas wilt ontvangen. Deze organisatie zal
u een geschikte decoder leveren om het
programma te ontgrendelen (unscramble).
Raadpleeg uw leverancier voor meer informatie. Zie
ook het boekje bij uw decoder.
Een decoder met een antennebus op uw TV
aansluiten.
 Sluit de antennekabel aan.
Een decoder zonder een antennebus op uw TV
aansluiten.
 Sluit de decoder aan op EXTERN 1 van uw TV
met een scartkabel. Wanneer uw decoder een
euroconnector heeft krijgt u een betere
beeldkwaliteit indien u een scartkabel op EXTERN 1 aansluit.

TV en Videorecorder
 Sluit de antennekabels aan.
Er kan een betere beeldkwaliteit bereikt worden
als u een scartkabel aansluit op EXTERN 2.

Weergave NTSC (optioneel)
Sluit de NTSC-videorecorder aan op de
Euroconnector/RCA-aansluiting aan de achterzijde/
voorzijde van de TV.
Druk vervolgens op de toets  $9  om AV-1 of AV-2
of AV-3 .

Kopieermogelijkheid (optioneel)
Bronselectie voor videorecorder opnemen.
 Selecteer het TV configuratiemenu in het
installatiemenu.
 Selecteer AV-2 OUTPUT door op de toets   of
  te drukken.
Zoek en sla het testsignaal van de videorecorder op

 Haal de antennekabel uit de antennebus ANT
van uw videorecorder.
 Schakel uw TV aan en stel de videorecorder in
op het testsignaal. (Zie de handleiding van uw
videorecorder.)
 Ga via het installatiemenu naar het TUNINGmenu. Zoek naar het testsignaal van uw
videorecorder op dezelfde wijze als u de TVsignalen gezocht en opgeslagen heeft. Zie
Afstemmen (Tuning), Zoeken (Search) en
Opslaan (Store) van TV-kanalen. Sla het
testsignaal op onder het nummer 0 of een
nummer tussen 55 en 99.
 Steek de antennekabel weer terug in de
antennebus ANT van uw videorecorder zodra u
het testsignaal opgeslagen heeft.

Camera en camcorder
Aansluiten op de AV-ingang voorzijde
(optioneel)
Sluit uw camera of camcorder aan de voorzijde
van uw TV aan.
 Sluit de apparatuur aan op VIDEO en AUDIO L
voor mono-apparatuur.
 Sluit tevens AUDIO R aan voor stereoapparatuur.
 Raadpleeg het gedeelte over TV en
Videorecorder, voor de aansluiting van uw
videorecorder op de TV.
Als u nog meer randapparatuur op uw TV aan wilt
sluiten, raadpleeg dan uw leverancier.
 U kunt S-VHS kwaliteit bereiken met een S-VHS
camcorder en door S-VHS-kabels aan te sluiten
op de S-VHS ingang en audio-ingangen.
U kunt de AV-uitgang aan de achterzijde gebruiken
om audio- en videosignalen te ontvangen via de
antenne-ingang van uw TV en de AV-ingang aan
de achterzijde om een CVBS-signaal te
ontvangen net als bij de AV-ingang aan de
voorzijde.
Aansluiten op de AV-ingang achterzijde
(optioneel)
Sluit uw camera of camcorder aan de achterzijde
van uw TV aan.
 Sluit de apparatuur aan op VIDEO en AUDIO L
voor mono-apparatuur.
 Sluit tevens AUDIO R aan voor stereoapparatuur.

De decoder op de videorecorder aansluiten
Sommige videorecorders hebben een speciale
euroconnector voor de decoder.
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 Sluit een scartkabel aan op de euroconnector
van uw decoder en op de speciale
euroconnector van uw videorecorder. Zie ook de
handleiding van uw videorecorder.
 Raadpleeg het gedeelte over TV en
Videorecorder, voor de aansluiting van uw
videorecorder op de TV.
Als u nog meer randapparatuur op uw TV aan wilt
sluiten, raadpleeg dan uw leverancier.

Externe luidsprekers aansluiten (optioneel)
Uw TV heeft twee ingangen (een voor de linker- en
een voor de rechterluidspreker) om externe
luidsprekers aan te sluiten. U kunt luidsprekers
van minimaal 8 ohm op deze ingangen
aansluiten. Wanneer u externe luidsprekers
aansluit, dan worden de interne luidsprekers van
uw TV uitgeschakeld.

Hoofdtelefoons aansluiten (optioneel)
Gebruik de stereo-hoofdtelefoonbus (HP) aan de
voorzijde van uw TV om de hoofdtelefoons aan te
sluiten.

Geen beeld betekent dat uw TV geen uitzending
ontvangt. Heeft u de juiste toetsen op de
afstandsbediening ingedrukt? Probeer het nog
eens.

Geluid
U hoort geen geluid. Heeft u wellicht het geluid
onderbroken door de toets voor Mute in te drukken?
Zijn er externe luidsprekers op uw TV aangesloten?
Er komt slechts geluid uit één van de luidsprekers.
Staat de balans wellicht helemaal naar één kant? Zie
het geluidsmenu.

Afstandsbediening
Uw TV reageert niet meer op de afstandsbediening.
D r u k n o g m a a l s o p d e t o e t s  79  o p u w
afstandsbediening. Mogelijk zijn de batterijen op. In
dat geval kunt u nog steeds de toetsen op het toestel
gebruiken.
Heeft u het verkeerde menu geselecteerd? Druk op
de toets  79  om terug te gaan naar de TV-modus
 om terug te keren naar het
of druk op 
vorige menu.

Geen oplossing

Hints
Verzorging van het scherm
Reinig het scherm met een zachte, enigszins
vochtige doek. Gebruik geen schurende
oplosmiddelen daar deze de deklaag op het TVscherm kunnen beschadigen.

Schakel uw TV-toe
Als dit niets oplevert, neem dan contact op met
onderhoudspersoneel; probeer nooit zelf de TV te
repareren.

Slecht beeld
Heeft u het juiste TV-systeem geselecteerd? Staat
uw TV-toestel te dicht bij de luidsprekers, nietgeaarde audio-apparatuur of neonlicht, etc.?
Bergen en hoge gebouwen kunnen de oorzaak zijn
van een dubbel beeld of wazige beelden. Soms kunt
u de beeldkwaliteit verbeteren door de antenne in
een andere richting te draaien.
Is het beeld of de teletekst onherkenbaar?
Controleer of u de juiste frequentie heeft ingesteld.
De beeldkwaliteit kan verslechteren wanneer twee
randapparaten tegelijk aangesloten zijn op de TV. In
zon geval dient u de verbinding van één van de
randapparaten te verbreken.

Geen beeld
Is de antenne goed aangesloten? Zijn de stekkers
stevig in de antennebus geplaatst? Is de
antennekabel beschadigd? Zijn de gebruikte
stekkers voor de antenne-aansluiting geschikt? In
geval van twijfel, raadpleeg uw leverancier.
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Specificaties
TV UITZENDING .......................................................................... PAL B/G
KANAALONTVANGST ................................................................. VHF (BAND I /III)
UHF (BAND U)
HYPERBAND
KABEL-TV (S1-S20 / S21-S41)
AANTAL KANALEN ...................................................................... 100
KANAALINDICATOR ................................................................... Getoond op scherm
RF ANTENNE-INGANG ............................................................... 75 Ohm (fluctuerend)
NETSPANNINNG ......................................................................... 230 V wisselstroom/50 Hz
AUDIO UITGANG ......................................................................... Nicam + German Stereo
AUDIO UITGANGSVERMOGEN
(W rms) (%10 THD) .................................................................... 2 x 8
ENERGIEVERBRUIK (W) (Max.) ................................................ 120
BEELDBUIS ................................................................................ 28 16:9

AFMETINGEN (mm)
D ................................................................................................ 568
L ................................................................................................. 777
H ................................................................................................. 468
GEWICHT (kg) ............................................................................ 34
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