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Voor een correcte ventilatie moet u minimum 10 cm
vrije ruimte vrijlaten rond het toestel. Om fouten en
onveilige situaties te voorkomen mag u geen voorwerpen boven op het toestel plaatsen.
Gebruik dit apparaat in een gematigd klimaat.

Functies
• Kleuren LCD TV met afstandsbediening.
• 100 programma’s via VHF, UHF bandlengte of kabel
kanalen kunnen ingesteld worden.
• Het kan afstemmen op kabelkanalen.
• De bediening van de TV is heel eenvoudig via het
menu aangedreven systeem.
• Het heeft 3 Scart aansluitingen voor externe apparaten (zoals video, videospelletjes, geluidsset, etc.)
• Stereo geluidssysteem (Duits+Nicam)(Virtual Dolby
Surround).
• Volledige teletekst functionaliteit.
• Fastext (1000 Pagina’s), TOP tekst.
• Hoofdtelefoon aansluiting
• A.P.S. (Automatisch Programmeersysteem).
• U kunt alle zenders een naam geven.
• Voorwaarts of achterwaarts automatische afstemming.
• Slaap timer
• Kindervergrendeling
• Automatische geluid demping indien geen uitzending.
• NTSC weergave.
• AV in en S-Video in beschikbaar.
• Het toestel heeft een VGA aansluiting voor randapparatuur zoals de computers.
• Het heeft twee HDMI connectoren voor Digitale Video en geluid. Deze verbinding is ook compatibel
met Hoge Definitie signalen.
• Het heeft PIP / PAP functies.
• AVL (Automatische volumebeperking)
• Indien geen geldig signaal gedetecteerd wordt, schakelt de TV na vijf minuten automatisch over op de
stand-by modus.
• PLL (Frequentie zoeken)
• PC ingang
• Plug&Play voor Windows 98, ME, 2000, XP
• Geluid lijn uit
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6. Warmte en vlammen

Veiligheidsvoorschriften
Voor uw veiligheid raden wij u aan de volgende aanbevolen veiligheidsmaatregelen aandachtig te lezen.

1. Stroombron
Het toestel mag enkel op een 220-240V AC, 50 Hz.
stopcontact gebruikt worden. Zorg ervoor dat u de
correcte spanninginstelling selecteert.

2. Netsnoer
Plaats het toestel, een meubelstuk, etc. niet op het
netsnoer en klem het snoer niet af. Neem het netsnoer bij de stekker vast. Trek de stekker niet uit het
contact door aan het snoer te trekken en raak het
netsnoer nooit aan met natte handen want dit kan een
kortsluiting of elektrische schokken veroorzaken.
Maak nooit een knoop in het snoer en bind het nooit
samen met andere snoeren. Het netsnoer moet zodanig geplaatst worden dat men er niet zomaar op kan
trappen.
Een beschadigd netsnoer kan brand of elektrische
schokken veroorzaken. Als het beschadigd is en vervangen moet worden, moet dit door deskundig personeel uitgevoerd worden.

3. Vocht en water
Gebruik deze apparatuur niet in een vochtige ruimte
(vermijd de badkamer, de spoelbak in de keuken en in
de buurt van de wasmachine). Stel dit apparaat niet
bloot aan regen of water want dit kan gevaarlijk zijn.
Plaats geen met water gevulde voorwerpen, zoals
vazen, op het apparaat. Vermijd druppen of plassen.
Indien een voorwerp of een vloeistof in de behuizing
raakt, dient u het toestel uit het stopcontact te verwijderen en het door een deskundige reparateur laten
controleren voor u het opnieuw bedient.

4. Reiniging
Voor u het toestel schoonmaakt, moet u de stekker
van het toestel uit het stopcontact verwijderen. Gebruik geen vloeibare of spray schoonmaakmiddelen.
Gebruik een zachte en droge doek.

5. Ventilatie
De sleuven en openingen aan de achterzijde zijn bestemd voor de ventilatie en om een betrouwbare bediening te verzekeren. Om oververhitting te vermijden
mogen deze openingen nooit geblokkeerd of bedekt
worden.

Het toestel mag niet dicht bij open vlammen en bronnen van intense warmte, zoals een elektrische verwarming, geplaatst worden . Zorg er voor dat geen
bronnen van naakte vlammen, zoals kaarsen, op de
ontvanger geplaatst worden.

7. Bliksem
Bij storm en bliksem of wanneer u op vakantie vertrekt, moet u het netsnoer uit de muur verwijderen.

8. Reserveonderdeel
Indien u reserveonderdelen nodig hebt, moet u er op
toezien dat de persoon die de reparatie uitvoert onderdelen gebruikt die door de fabrikant aangegeven
worden, of die dezelfde specificaties hebben als het
originele onderdeel. Niet geautoriseerde onderdelen
kunnen brand, elektrische schokken of andere gevaren veroorzaken.

9. Onderhoud
Raadpleeg gekwalificeerd personeel voor alle onderhoud. Verwijder het deksel nooit zelf want dit kan
elektrische schokken veroorzaken.
WAARSCHUWING: Wanneer u het apparaat een
lange periode niet gebruikt, verwijdert u de stekker
uit het stopcontact.
Instructies voor afvalverwerking:
• De verpakking en verpakking hulpmiddelen zijn
recycleerbaar en moeten in principe gerecycleerd
worden. Verpakkingsmateriaal, zoals een plastic
zak, moet uit de buurt van kinderen gehouden worden.
• Batterijen, inclusief die zonder zware metalen, mogen niet als huishoudelijk vuil weggegooid worden.
Verwijder deze oude batterij op een milieuvriendelijke wijze. Vraag na wat de geldige wettelijke regels zijn in uw regio.

De aansluiting moet correct geaard worden.
Sluit de aardschakeling van het apparaat aan op de aardschakeling van het stopcontact door
het meegeleverde netsnoer te gebruiken. Wanneer de meegeleverde stekker niet in uw Sluit de aardekabel
stopcontact past, schakel dan een elektricien in om het verouderde stopcontact te vervangen. op veilige wijze aan.
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• De fluorescerende lamp van de koude kathode in
het LCD PANEL bevat een kleine hoeveelheid kwik.
U moet de locale wetgeving naleven als u zich wilt
ontdoen van het apparaat.
• De stekker wordt gebruikt om de TV los te koppelen van het elektrische net en moet daarom binnen
handbereik zijn.
Waarschuwing: Om het risico op letsels te voorkomen, moet dit apparaat stevig bevestigd zijn aan de
vloer/muur volgens de installatierichtlijnen.
“Het LCD paneel is een spitstechnologisch product
met ongeveer een miljoen dunne film transistoren wat
heel fijne beelddetails oplevert. Het is soms mogelijk
dat een aantal inactieve pixels op het scherm verschijnen als een vast blauw, groen of rood punt. Dit
heeft geen enkel nadelig gevolg voor de prestatie van
uw product.”
“LAAT UW TV NIET OP STAND-BY OF INGESCHAKELD WANNEER U HET HUIS VERLAAT”

Voor u de TV inschakelt
Stroom aansluiting
BELANGRIJK :
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