
Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens uw
installatie te gebruiken.
Bewaar de handleiding om deze op elk gewenst
moment te kunnen raadplegen.
Noteer het model- en het serienummer van de
installatie. Zie de op de achterzijde van de installatie
aangebrachte sticker en verstrek bij een aanvraag
voor onderhoud of reparatie deze informatie aan uw
dealer.
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1) Lees al deze instructies aandachtig door.
2) Bewaar deze instructies voor nadere raadpleging.
3) Leef alle op het product vermelde waarschuwingen en instructies na.
4) Neem alle instructies in acht.
5) Gebruik de TV niet in de nabijheid van water.
6) Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.
7) Sluit de ventilatieopeningen niet af. Installeer de TV volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
8) Installeer de TV niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals verwarmingen, ventilatorroosters, kachels of
overige apparaten (inclusief versterkers) die hitte produceren.
9) Neem met name de veiligheidsaanwijzingen omtrent de gepolariseerde of de geaarde stekkers in acht.
Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarvan één breder is dan de andere. Een geaarde stekker
heeft twee pennen en een derde aardingspen. De brede pen of de derde pen zijn aangebracht om uw
veiligheid te waarborgen. Neem, indien de bij het apparaat geleverde stekker niet in uw stopcontact past,
contact op met een elektricien om het oude stopcontact te vervangen.
10) Scherm het snoer zodanig af dat er niet op gelopen kan worden. Zorg er tevens voor dat het snoer niet
afgekneld wordt, met name in de nabijheid van de stekkers, de stopcontacten en op het punt waar het snoer
uit het apparaat steekt.
11) Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen aansluitingen / toebehoren.
12) Zet de TV niet op onstabiele, verrijdbare meubels, stellingen of tafels.
De TV kan dan namelijk vallen wat kan leiden tot ernstige schade aan het apparaat.
13) Haal de stekker uit het stopcontact bij onweersbuien of indien u het apparaat 
gedurende een lange tijd niet zal gebruiken.
14) Laat alle onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uitvoeren door vakbekwaam en erkend personeel.
Onderhoud is nodig indien het apparaat op welke manier dan ook beschadigd is geraakt, bijvoorbeeld bij een
beschadigd snoer of een defecte stekker, na het morsen van vloeistof op het apparaat, bij een abnormale
werking of na een val.
15) Het apparaat mag niet blootgesteld worden aan druppels of vloeistofspatten en met vloeistof gevulde
voorwerpen, zoals vazen, mogen dan ook niet op het apparaat geplaatst worden.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Uitleg van de Veiligheidssymbolen

De "Gevaar op schokken" markering en de bijbehorende grafische symbolen.

WAARSCHUWING: Stel de TV, om gevaar op vuur of elektrische schokken te verminderen, niet bloot aan 
regen of vocht. 

OPGELET
RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN 

OPGELET
RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN 

Dit symbool wijst de gebruiker op de aanwezigheid van een ongeïsoleerd « gevaarlijk
voltage » in de productbehuizing waarvan de stroomsterkte kan leiden tot een risico op
elektrische schokken voor personen.

Dit symbool wijst de gebruiker op de vermelding van belangrijke bedienings- en onderhouds
(service) aanwijzingen in de handleiding van het apparaat.

OPGELET : VERWIJDER, OM RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE
VOORKOMEN, DE DEKSEL (OF ACHTERZIJDE) NIET. DE BINNENZIJDE
VAN HET APPARAAT BEVAT GEEN DOOR DE EIGENAAR VAN DE
INSTALLATIE TE GEBRUIKEN OF TE REPAREREN ONDERDELEN. DE
EVENTUEEL NODIGE WERKZAAMHEDEN MOGEN UITSLUITEND DOOR
VAKBEKWAAM PERSONEEL UITGEVOERD WORDEN.

WAARSCHUWING: Stel de TV, om gevaar op vuur of elektrische schokken
te verminderen, niet bloot aan regen of vocht.
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Veiligheidsinstructies

OPMERKINGEN

Zet de TV niet in een stoffige
omgeving.
• Dit kan leiden tot brandgevaar!

OPMERKINGEN

• Dit kan leiden tot brandgevaar!

Installatie binnenshuis

Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot
ernstige verwondingen met een mogelijk dodelijke
afloop.

Haal de stekker van het stroomsnoer
uit het stopcontact van de
hoofdvoeding en verwijder alle
aansluitingen van de randapparatuur
alvorens het apparaat te verplaatsen.

Gebruik de TV uitsluitend op een
stabiel en horizontaal oppervlak.
• Anders kan het apparaat vallen, 
kantelen of incorrect werken.

De veiligheidsinstructies worden ingedeeld in de twee hieronder vermelde types informatie.

Plaats de TV niet in de nabijheid van
stoom- of oliebronnen zoals
luchtbevochtigers
• Dit kan leiden tot brandgevaar of 
risico op elektrische schokken!

WAARSCHUWING

OPMERKINGEN

OPMERKINGEN

OPMERKINGEN

Plaats de TV niet direct op vloerbedekking, een tapijt of in een ruimte met onvoldoende
ventilatie.
•Hierdoor kan de interne temperatuur te hoog oplopen wat kan leiden tot brandgevaar!

OPMERKINGEN

Plaats geen ontvlambare
materialen in de nabijheid van
de TV.
• Dit kan leiden tot brandgevaar!

Plaats de TV niet in direct zonlicht of in de nabijheid
van warmtebronnen zoals radiatoren, 
openhaarden, kachels, enz.
• Dit kan leiden tot brandgevaar!

WAARSCHUWING OPMERKINGEN

Bij het verwijderen van de TV uit de
verpakking of bij het verplaatsen
dient u met twee personen te werken
om het apparaat op veilige wijze op
te kunnen tillen. 

Zorg voor een goede luchtcirculatie rondom de TV. 
De afstand tussen de TV en de muur dient 
ten minste 10 cm te bedragen.
• De interne temperatuur van het apparaat zal 
anders te hoog oplopen hetgeen 
brand kan veroorzaken.Bedek de 
ventilatiegaten van de TV niet.

Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot
lichte verwondingen of schade aan het product.
• Wees bedacht op eventueel gevaar bij specifieke 
omstandigheden.

Controleer bij de installatie van het beeldscherm op
een tafel, of deze niet te dicht bij de rand staat. 
• Hierdoor zou het beeldscherm kunnen vallen 
hetgeen kan leiden tot ernstige verwonding 
van kinderen of volwassen personen en 
tot ernstige schade aan het apparaat.

• Maak bij voorkeur gebruik van een 
bevestigingsplaat of -stang.

Gebruikershandleiding



Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

Gebruik de TV niet in een vochtige ruimte zoals als een badkamer
waar het apparaat nat kan worden.
• Dit kan leiden tot brandgevaar of risico op elektrische schokken!

Breng, indien u een ontvanger 
gebruikt (Videorecorder,
Digitale Set Top Box), geen antenne 
aan in de nabijheid van de 
stroomleidingen.
• Dit kan leiden tot elektrische schokken.

Neem, indien u een ontvanger
gebruikt (Videorecorder, Digitale
Set Top Box),contact op met de
servicedienst voor hetvervaardigen
en aanbrengen van de antenne
daar deze werkzaamheden
vakbekwaam personeel vereisen.
• Dit kan leiden tot elektrische schokken.

WAARSCHUWING

De hoofdstekker dient volledig en op de juiste
wijze in het stopcontact aangebracht te worden
om brandgevaar te voorkomen!
• Dit kan leiden tot brandgevaar!

Installatie buitenshuis

Stroom

Indien u een ontvanger gebruikt (Videorecorder, Digitale Set Top Box), dient u
voldoende afstand te behouden tussen de buitenantenne en de elektriciteitsleidingen
om te voorkomen dat de antenne deze leidingen raakt indien de antenne omvalt.
• Dit kan leiden tot elektrische schokken.

Indien u een ontvanger gebruikt (Videorecorder, Digitale Set Top Box),
dient u de antennekabel tussen de binnen- en buitenzijde van het
gebouw om te buigen en af te schermen om regeninval te voorkomen. 
• Dit kan leiden tot waterschade aan de binnenzijde van de TV wat elektrische 
schokken kan veroorzaken.

OPMERKINGEN

OPMERKINGEN

De aardedraad dient aangesloten te zijn.
• Indien de aardedraad niet is aangesloten bestaat er een 
eventueel risico op elektrische 
schokken, veroorzaakt door de 
stroomlekken.

• Indien het niet mogelijk is het apparaat te aarden, dient u een 
aparte stroomonderbreker te gebruiken die door een erkende
en vakbekwame elektricien aangebracht dient te worden.

• Sluit de aarding niet aan op telefoonleidingen, 
bliksemafleiders of gasleidingen.
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Veiligheidsinstructies

Plaats geen zware
voorwerpen op het
stroomsnoer 
• Dit kan leiden tot 
brandgevaar of tot 
risico op elektrische 
schokken!

Sluit niet al te 
veel stekkers 
aan op het 
hoofdstopcontact.
• Dit kan leiden tot een 
oververhitting van het stopcontact 
hetgeen brand kan veroorzaken!

Raak de stekker of het
stopcontact nooit met 
vochtige handen aan.
• Dit kan leiden 
tot elektrische 
schokken!

OPMERKINGEN

Voorkom stofophoping op de stekkerpunten of het
stopcontact.
• Dit kan leiden tot brandgevaar!

Houd de stekker stevig vast bij het verwijderen uit
het stopcontact. Trek niet aan het snoer daar dit
anders beschadigd kan raken.
• Dit kan leiden tot brandgevaar! 

Contrastekker
met 3 pennen
Stroomsnoer 

met 3 pennen
Stroomsnoer 

(optie)
Stopcontact 

Stekker

OPMERKINGEN

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

Stroom

Gebruik

Plaats geen enkel voorwerp dat vloeistof bevat, zoals bloempotten, kopjes,
cosmeticaproducten of kaarzen, op de bovenzijde van de TV.
• Dit kan leiden tot brandgevaar!

Werp gebruikte batterijen op
zorgvuldige en veilige wijze weg.
• Raadpleeg, indien een kind per 
ongeluk een batterij heeft ingeslikt, 
onmiddellijk een arts.

Haal, indien er water over het
beeldscherm gemorst is, onmiddellijk
de stekker van het stroomsnoer uit het
stopcontact en neem contact op met
uw dealer of de servicedienst.
• Dit kan leiden tot elektrische schokken!

Zorg ervoor dat het stroomsnoer
niet in contact kan komen met
snijdende of hete voorwerpen
zoals een verwarming.
• Dit kan leiden tot brandgevaar of 
elektrische schokken!

Steek de stekker niet in het stopcontact 
indien het stroomsnoer of de stekker 
beschadigd zijn of indien het 
aansluitdeel van het stopcontact 
los is gekomen.
• Dit kan leiden tot brandgevaar of elektrische schokken!

OPMERKINGEN
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Veiligheidsinstructies

OPMERKINGEN

OPMERKINGEN

Schakel het apparaat bij een schok of schade
aan het beeldscherm onmiddellijk uit, haal de
stekker uit het stopcontact en neem 
vervolgens contact op met de 
servicedienst.
• Dit kan leiden tot brandgevaar of risico op 
elektrische schokken!

Voorkom dat er voorwerpen op de
TV kunnen vallen.
• Dit kan leiden tot risico op 
elektrische schokken!

Laat de TV niet vallen en vermijd schokken.
• Dit kan leiden tot mechanische storingen of verwondingen!

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

Schakel, indien het scherm geen beeld weergeeft, het apparaat uit, haal de
stekker uit het stopcontact en neem vervolgens contact op met de servicedienst.
• Dit kan leiden tot brandgevaar of risico op elektrische schokken!

WAARSCHUWING

Gebruik geen water om de TV
schoon te maken.
• Dit kan leiden tot schade aan de 
TV of tot risico op elektrische 
schokken.

Haal, bij bliksem of onweersbuien
de stekkers van de TV en de
randapparatuur uit het
stopcontact. 
• U voorkomt zo schade aan het 
beeldscherm en een eventueel risico op 
elektrische schokken.

Voer zelf geen onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden op de TV
uit.
Neem contact op met uw dealer of
de servicedienst.
• Dit kan leiden tot schade aan de TV of 
tot risico op elektrische schokken en 
doet mede de garantie vervallen!

Gebruik

Reiniging

Reiniging

Schakel, in het onwaarschijnlijke geval
dat de TV rook of een vreemde lucht
produceert, het apparaat uit, haal de
stekker uit het stopcontact en neem
vervolgens contact op met uw dealer 
of de servicedienst.
• Dit kan leiden tot brandgevaar of risico 
op elektrische schokken!
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Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING

OPMERKINGEN

OPMERKINGEN

Kijk geen TV indien u loopt of
rijdt.
• Dit kan leiden tot ongelukken.

Plaats geen zware voorwerpen op
de TV.
• Dit kan leiden tot ernstige verwonding 
van kinderen of volwassen personen.

Neem tijdens het kijken naar
het scherm ten minste 1,5 m
afstand in
acht.
• Anders worden 
uw ogen 
overbelast.

Haal de stekker van de TV uit het
stopcontact indien
u het apparaat
gedurende een
lange periode
onbeheerd laat
staan of niet
gebruikt.
• Stofophoping kan leiden tot 
brandgevaar of risico op elektrische 
schokken, veroorzaakt door een 
beschadiging of stroomlekken.

Gebruik uitsluitend het vermelde
type batterijen.
• Dit kan leiden tot schade aan de 
TV of tot risico op elektrische 
schokken.

Reiniging

Gebruikershandleiding



Bedieningsknoppen op het apparaat 

1. POWER (Aan/uit) knop:  voor het in – of uitschakelen 

van de TV.

2. MENU knop : Geeft een menu weer.

3. SELECT knop : Selecteert de A/V bron.

4. VOLUME( / ) : Stelt het volume af / Stelt de menu-

instellingen af.

5. PR ( / ) :Selecteert het programma of een

menufunctie

Overzicht paneelaansluiting

1. DVI IN : Digitale Video Interface.

2. RGB-DTV / PC INPUT : PC OF DTV Video 

Bron ingang.

3. PC AUDIO IN : PC AUDIO INPUT.

4. L. R : Audio(L / R) ingang bij S-VIDEO of 

COMPONENT stand.

5. Y, Pb, Pr : ingang video signaal element.

6. S-VIDEO : Sluit de uitgang van de A/V 

Bron aan op de S-VIDEO ingang.

7. AV2 : Composiet ingang van de A/V Bron.

8. AV1 : Composiet ingang van de A/V Bron.

9. TUNER : RF ANTENNE INGANG.

10. A.C. POWER : SNOERAANSLUITING.

*SCART

*RCA

Gebruikershandleiding



Bedieningsknoppen van de afstandsbediening

- Richt de afstandsbediening voor een optimaal gebruik naar de afstandsbedieningssensor op de TV.

1. POWER (AAN/UIT)
Schakelt de TV aan vanuit de stand-by stand of zet de TV op de stand-by stand.
2. MUTE
Schakelt het geluid in of uit.
3. NUMMERKNOPPEN
Selecteren de programmanummers.
4. MENU
Geeft het hoofdmenu weer.
5. TV/AV
Selecteert de TV, AV1, AV2, S-VIDEO, COMPONENT, RGB-DTV,
RGB-PC,
RGB-DVl stand
6. Sleep knop
Schakelt de sleeptimer in.
7. ENTER
Bevestigt de uitgevoerde keuze of geeft de huidige instelling weer.
8. VOL+/- knop
Stelt het geluidsniveau af./ Stelt de instellingen van het menu af.
9. PR+/- knop
Selecteert het volgende programma of de menufuncties. 
10. APC knop
Stelt uw favoriete beeldafstelling opnieuw in.  
11. ASC knop
Stelt uw favoriete geluidsafstelling opnieuw in. 
12. ARC knop
Selecteert een schermstand - 16:9, 14:9, ZOOM, panorama
13. REVIEW knop 
Stelt de TV in op het laatst bekeken programma.
14. PIP knop 
Geeft een BIB (Beeld in Beeld) scherm weer. 
15. MULTI PIP knop 
Geeft een stilstaand beeld van het TV signaal op het hoofdscherm weer.  
16. MULTI MIDI knop
Selecteert RGB-DTV, RGB-PC, RGB-DVI component. 
17. MTS knop
Selecteert de taal bij een tweetalige uitzending, selecteert de geluidsoutput. 
18. PIP CH +/-
Selecteert een programma wanneer het Radiofrequentie signaal in de BIB stand wordt weergegeven. 
19. SWAP
Schakelt over van een hoofdbeeld naar een subbeeld in de BIB stand. 
20. INPUT
Selecteert de AV bron van het subbeeld in de BIB stand.
21. AFMETING
Selecteert de afmeting van het subbeeld (dubbel venster of klein venster). 
22. POSITION
Selecteert een stand van het BIB scherm.
23. STILL
Geeft, indien het apparaat niet in de BIB Stand staat, het stilstaande hoofdbeeld weer.
Geeft indien het apparaat in de BIB stand staat, het stilstaande subbeeld weer.
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Installing batteries

• Open de deksel van de batterijbehuizing aan de   
achterzijde van de afstandsbediening en breng de 
batterijen aan. Neem hierbij de polariteit in acht; breng 
de"+" zijde op de "+" en de "-" zijde op de "-" aan.

• Breng twee alkalische 1.5V "AAA" batterijen aan.
Gebruik niet tegelijkertijd oude en nieuwe batterijen.

Gebruik van de afstandsbediening

TV/AV keuze knop op de afstandsbediening 
Elke druk op deze knop wijzigt de stand zoals op onderstaande weergave:

MULTI MIDI keuze knop op de afstandsbediening
Elke druk op deze knop wijzigt de stand zoals op onderstaande weergave.

Bedieningsknoppen van de afstandsbediening

AV1

TV

RGB-DVI

AV2

RGB-PC

S-VIDEO

COMPONENT

RGB-DTV

COMPONENT

RGB-DVI

RGB-DTV

RGB-PC
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Gebruik van de afstandsbediening

Controleer of er zich geen
voorwerpen bevinden tussen de
afstandsbediening en de
sensor.

Leg de afstandsbediening niet in
de nabijheid van een verwarming
of in een vochtige ruimte neer. 
Harde schokken op de
afstandsbediening kunnen leiden
tot storingen.

Het signaal van de
afstandsbediening kan
verstoord worden door zonlicht
of overige sterke lichtbronnen.
Draai in dit geval de installatie
in een andere richting.

OPMERKINGEN voor het gebruik van de afstandsbediening

Toebehoren 

Toebehoren

Afstandsbediening Gebruikershandleiding Stroomsnoer Alkaline batterijen

D-sub kabel met 
15 pennen

S-Video kabel Component kabel

PC Geluidskabel Universele 
afstandsbediening

AUDIO kabel

DVI computer kabel

Muurbevestigingsstang

Optie
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• Sluit een antenne of een coaxkabel aan tussen de ANTENNE contactbus op de achterzijde van de TV en de
ANTENNE OUT plug op de videorecorder.

• Sluit de RCA plug van de videorecorder aan op the RCA Plug1 of Plug2 van de installatie.
• Druk op de PLAY knop van de videorecorder.
• Door het aansluiten van een S-VIDEO VCR op de S-VIDEO mof, kunt u de weergavekwaliteit van het beeld 
aanzienlijk verbeteren.

• Sluit de S-VIDEO mof van de videorecorder aan op de S-VIDEO mof van de installatie.
• Sluit de audiokabel van de S-VIDEO VCR aan op de AUDIO ingangen van de installatie.
• Selecteer de S-VIDEO door meerdere malen op de TV/AV knop te drukken.
• Druk op de PLAY knop van de videorecorder. Het VCR playback symbool wordt op het scherm 
weergegeven.

• Laat, om beeldgeluid (interferentie) te vermijden, voldoende ruimte (20 inches of meer) open tussen de 
videorecorder en de TV.

Videorecorder Installatie

T i p s

2
Breng een videocassette in de videorecorder aan en druk op de PLAY knop van de
videorecorder. Zie de gebruikshandleiding van de videorecorder.

1 Druk op de TV/AV knop op de afstandsbediening en selecteer AV1 of AV2. (Kies bij een
aansluiting met S-Video, de S-VIDEO.)

Voor het kijken van een videoband.

Aansluiting van randapparatuur

*SCART

*RCA

Achterpaneel van een
videorecorder

Achterpaneel van een
videorecorder

of

CAMCORDERVIDEO RECORDER

of

CAMCORDERVIDEO RECORDER

Achterpaneel van de TV 

Achterpaneel van de TV 
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DTV Installatie(SET-TOP BOX)

-  Koop om digitaal uitgezonden programma’s te kunnen bekijken, een digitale SET-TOP-BOX en sluit deze aan.

Aansluiten van een DTV

• U kunt, afhankelijk van de connectoren van uw  Set
Top Box, ofwel de COMPONENT (DVD/DTV/INPUT)
ingangen van het beeldscherm of de enkele RGB-DTV/
PC ingang voor videoaansluitingen gebruiken. Voer 
vervolgens de bijbehorende Audio aansluitingen uit.

• De DTV ingang is geschikt voor gebruik in de 480/576i, 
480/576p, 720p, 1080i stand.

Aansluiting van randapparatuur

2 Stel af op de digitale SET-TOP BOX.
(Raadpleeg de gebruikershandleiding van de digitale SET-TOP BOX.).

1 Druk op de TV/AV knop van de afstandsbediening om COMPONENT of RGB DTV te
selecteren.

Voor het kijken met de SET-TOP BOX

Achterpaneel van de TV

Achterpaneel van de SET-TOP BOX
SET-TOP BOX 

Achterpaneel van de SET-TOP BOX

Achterpaneel van de TV
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DVD Installatie

Component ingangspluggen op de TV Y                PB PR

Video uitgangspluggen van de DVD speler

Y                Pb              Pr 

Y               B-Y            R-Y  

Y                Cb              Cr

Y                PB PR

Aansluiting van een DVD (DVD-speler instead of digitale videoschijf speler).

• Sluit de DVD video ingangen op Y, Pb, Pr of COMPONENT (DVD/DTV INPUT) en de audio ingangen op
de Audio pluggen van de AV INPUT aan.

• De Component Ingang is geschikt voor gebruik in de 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i stand.

Gebruik van de DVD speler

• Druk op de TV/AV knop op de afstandsbediening van de TV en selecteer COMPONENT.  Gebruik de 
DVD speler volgens de in de gebruikershandleiding vermelde aanwijzingen.

• Schakel de DVD speler in en breng een DVD in het apparaat aan.

• Component Input poorten Sluit de pluggen van de DVD speler aan op de TV Component ingangspluggen 
zoals aangegeven in onderstaande weergave.

PC Installatie

- U kunt de LCD TV instead of het Plasmascherm.

Installatie Aanwijzingen voor het aansluiten van uw PC op de TV

• Selecteer Normal, Standard of Default TV om uw TV aan te sluiten op het Windows systeem van uw PC. 
Deze TV is niet geschikt voor de « Plug and Play » functies.

• Het scherm geeft geen beeld weer bij een UXGA resolutie.
• Sluit de signaalkabel van de TV Output poort op de PC aan op de RGB1(PC/DTV INPUT) poort van de TV.
• Sluit de audio kabel van de PC aan op de Audio poorten van de TV.
• Indien uw PC is uitgerust met een geluidskaart, dient u de geluidsoutput van de PC opnieuw af te stellen.
• Stel de resolutie van de beeldweergave van de PC af op1024X768 voor een optimale beeldweergave. 
De resolutie van de TV bedraagt 1280X768.

Achterpaneel van de TV

Achterpaneel van een DVD speler
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PC Installatie

T i p s

PC Installatie
• Schakel eerst de PC in en druk vervolgens op de AAN/UIT knop van de TV om de stroom in te schakelen. Schakel 
het scherm in door op de knop van de TV te drukken of door op de AAN/UIT knop van de afstandsbediening van de 
TV te drukken.

• Gebruik de TV/AV knop op de afstandsbediening om de RGB-PC input bron te selecteren.
• Stel de output resolutie van de PC af op WXGA of onder de waarde (1280 x 768.60Hz).

DVI Installatie[Optie]

- U kunt het LCD TV-scherm eenvoudig op uw PC aansluiten voor een optimale geluids- en beeldweergave.

Installatie Aanwijzingen voor het aansluiten van uw PC op de TV

• Selecteer Normal, Standard of Default TV om uw TV aan te sluiten op het Windows systeem van uw PC. Deze 
TV is niet geschikt voor de « Plug and Play » functies.

• Het scherm geeft geen beeld weer bij een UXGA resolutie.
• Sluit de signaalkabel van de TV Output poort op de PC aan op de RGB1 (PC/DTV INPUT) poort van de TV.
• Sluit de audio kabel van de PC aan op de Audio poorten van de TV.
• Indien uw PC is uitgerust met een geluidskaart, dient u de geluidsoutput van de PC opnieuw af te stellen.
• Stel de resolutie van de beeldweergave van de PC af op 1024X768 voor een optimale beeldweergave. 
De resolutie van de TV bedraagt 1280X768.

Achterpaneel van de TV

• Vermijd een langdurig stilstaand beeld op het TV scherm. Het vaste, stilstaande beeld kan op permanente 
wijze in het scherm geprint raken; gebruik indien mogelijk een screensaver.

• Wijzig de resolutie van de PC voor een correcte weergavestand en sluit de PC aan op de RGB1 Input 
(PC/DTV Input) pluggen van de TV.

Achterpaneel van de TV
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DVI Installatie [Optie]

Specificaties van het TV Beeldscherm (RGB-PC, RGB-DVI)

720*400

640*480

800*600

1024*768

1280*768

832*624

Vertical
Frequency (Hz)

70

85

60

67

72

75

85

56

60

72

75

60

70

75

60

75

Resolution
T i p s

• Synchronisatie input systeem : 
gescheiden 

• De Dos stand kan eventueel niet 
werken. Dit is bij gebruik van een
DVI kabel afhankelijk van de
videokaart.

DVI Installatie[Optie]

• Vermijd een langdurig stilstaand beeld op het TV scherm. Het vaste, stilstaande beeld kan op permanente 
wijze in het scherm geprint raken; gebruik indien mogelijk een screensaver.

•  Wijzig de resolutie van de PC voor een correcte weergavestand en sluit de PC aan op de RGB1 Input 
(PC/DTV Input) pluggen van de TV.

T i p s

PC Installatie
• Schakel eerst de PC in en druk vervolgens op de AAN/UIT knop van de TV om de stroom in te 
schakelen. Schakel het scherm in door op de knop van de TV te drukken of door op de AAN/UIT knop 
van de afstandsbediening van de TV te drukken.

• Gebruik de TV/AV knop op de afstandsbediening om de RGB-PC input bron te selecteren.
• Stel de output resolutie van de PC af op WXGA of onder de waarde (1280 x 768.60Hz).
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• Afstellen van het geluidsniveau
De volumeknop (+) verhoogt het geluid en de volumeknop (-) verlaagt het geluid.

Inschakelen van de TV direct na het voltooien van de installatie.

Inschakelen van de TV (stroomsnoer is nog steeds aangesloten)

- Richt de afstandsbediening voor een optimaal gebruik naar de sensor op de TV.

INSCHAKELING VAN DE TV

T i p s

1

2

Sluit het stroomsnoer op correcte wijze aan. De TV is op dit moment ingeschakeld op de stand-
by stand.

Druk op de POWER knop op de TV of druk gelijktijdig op de POWER (AAN/UIT) knop op de
afstandsbediening en de TV knop om de TV in te schakelen.

1
Indien de TV is uitgeschakeld met behulp van de knop op de afstandsbediening of de POWER
AAN/UIT knop op de TV :
Druk op de POWER knop van de TV of de afstandsbediening om de TV in te schakelen.

2 Druk op de VOL + / - knop.
• Bij elke druk bladert u door de menu’s zoals hieronder aangegeven.

Controle van de instellingen

- Gebruik de afstandsbediening voor het uitvoeren van de instellingen.
- Selecteer de VIDEO input bron.

< Beeldmenu > < Geluidsmenu >

< Afstemmenu >< Etc menu  > < Tijdmenu>

1
Druk op de MENU knop.
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Controle van de instellingen

3
Druk op de PR + / -knop.

4
Druk op de VOL (+ ) knop om de te wijzigen instelling te selecteren en druk vervolgens op de
PR + / - knoppen om de wijziging uit te voeren.
• Druk op de MENU knop om de programmering te verlaten.

• Druk één maal op de SLEEP knop om de vastgelegde tijdsduur na het instellen te controleren.
• Indien u de TV uitschakelt na het instellen van de sleeptimer, wordt de ingestelde tijdsduur gewist. U dient 
de sleeptimerfunctie opnieuw te programmeren.

De sleeptimer schakelt de TV na een bepaalde tijdsduur uit

• Druk meerdere malen op de SLEEP knop om  -- te selecteren en het tijdinstelprogramma te 
verlaten.

Druk op de SLEEP knop om de gewenste tijdsduur in te stellen.
Bij elke druk op de SLEEP knop, wordt de volgende vooraf ingestelde tijd gewijzigd zoals hieronder
aangegeven:

---

240

180

10 20 30

120 90 60

INSTELLING SLEEPTIMER

---

T i p s
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Automatische beeldcontrole

2
Druk op de APC knoppen om de door u gewenste weergavekwaliteit te selecteren.

Gebruik de APC voor het instellen van een optimale beeldweergave op de TV 

APC (Automatische Beeldcontrole)

• U kunt tevens gebruik maken van de STANDARD, SOFT, CUSTOM of STRONG functies binnen het 
PICTURE (BEELD) menu.

• Elke druk op de APC knop wijzigt het weergavescherm zoals hieronder aangegeven.

STANDARD SOFT

STRONG

CUSTOM

1
Druk op de APC knop.

CUSTOM

Druk op de MENU knop en vervolgens op de VOL + /- knop om het PICTURE (BEELD)menu te selecteren.
Druk op de PR- knop.

Automatische beeldweergave

1
Druk op de PR +/- knop om het Contrast in te stellen en druk vervolgens op de VOL+ knop.

2
Gebruik de VOL knoppen om de gewenste instellingen uit te voeren en druk vervolgens op de
ENTER knop.
• Druk op de PR  +/-  knoppen om de overige instellingen of functies te selecteren.

• Stel de HELDERHEID, de KLEUR, de SCHERPTE en de TINT op dezelfde wijze af.
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2
Druk op de PR – knop en vervolgens op de VOL+  knop om een sound (geluid) set-up te selecteren.

• U kunt de functies SURROUND, STANDARD, MUSIC, SPEECH, MOVIE, USER tevens direct 
vanuit het SOUND menu selecteren.

STANDARD

SURROUND

MUSIC

USER

SPEECH

MOVIE

ASC (Automatische geluidscontrole)

Automatische Geluidscontrole

1
Druk op de MENU knop en vervolgens op de VOL +/- knop om een SOUND (GELUID) set-up
te selecteren.

• Iedere druk op de ASC of PR + / - knop wijzigt de schermweergave zoals hieronder aangegeven.

Druk op de MENU knop en vervolgens op de VOL +/- knop om het SOUND (GELUID) menu te selecteren.
Druk op de PR –  knop.

Handmatige instelling 

Geluidsinstelling

1
Druk op de PR – knop om de BALANCE functie te
selecteren en druk vervolgens op de VOL( + )  knop.

2
Gebruik de Vol +/-  knoppen om de gewenste instellingen uit te voeren en druk vervolgens op
de ENTER knop.
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Instelling van de TV zenders

Met behulp van de programmanummers (0 tot en met 99) kunt u tot 100 instead of tot op 100 TV zenders in
het geheugen vastleggen.  Nadat u de zenders voorgeprogrammeerd heeft, kunt u de PR + /PR – of de
NUMMER knoppen gebruiken om de geprogrammeerde zenders te scannen.
De tv zenders kunnen met behulp van de automatische of via de handmatige stand afgestemd worden.

Opm : Sommige modellen bieden de mogelijkheid tot 100 instead of tot op 100 tv zenders vast te leggen.

Automatische programma-afstemming

Alle mogelijk te ontvangen zenders worden met behulp van deze methode in het geheugen opgeslagen. Wij
raden u aan tijdens de installatie van uw TV toestel de automatische programma-afstelling te gebruiken.

1
Druk meerdere malen op de MENU knop en druk vervolgens op de VOL + / - knop om het
TUNING menu te selecteren.

2
Druk op de PR – knop om de AUTO functie te
selecteren.

3
Druk op de VOL + knop om de automatische programmering op te starten.

4
Druk op de knop VOL +. Kies, met behulp van de knop PR+ / -, een
TV systeem binnen het SYSTEM pull-down menu;

BG : (Azië / Nieuw Zeeland /Midden-Oosten /Afrika/Australië/Nederland)
I : (Hongkong / Zuid-Afrika) - (optie)
DK : (Oost-Europa / China / Afrika / GOS)
L : (Frankrijk/Monaco)

Binnen de EU zone verschijnt de vermelding BG/L op het scherm. Indien u zich niet in de EU zone
bevindt, verschijnt de vermelding BG/I/DK/L op het scherm.

5
Druk op de ENTER of VOL – knop. 

6
Druk op de PR + / - knop voor het selecteren van de functie STORAGE FROM (VASTLEGGEN VAN)
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Instelling van de TV zenders

7
Druk op de Vol + knop. Selecteer het eerste programmanummer met behulp van de VOL + / -
knop of de NUMMER knoppen binnen het STORAGE Pull-down menu.
Alle nummers onder de 10 worden vastgelegd met de code "0" of "00" voor het cijfer,
bijvoorbeeld ‘05’ (of ‘005’) voor 5

8
Druk op de ENTER knop.

9
Druk op de PR + / - knop om START te selecteren.

10
Druk op de VOL + knop om de automatische programmering op te starten.  

Alle mogelijk te ontvangen zenders worden vastgelegd. Druk op de MENU knop om de automatische
programmering te stoppen. Zodra de automatische programmering voltooid is, verschijnt het
Programmabewerkings- en montagemenu op het scherm.
Raadpleeg het hoofdstuk over Programmabewerking om het vastgelegde programma te bewerken.

HANDMATIGE programma-afstemming 

Het handmatige programma stelt u in staat op handmatige wijze de zenders af te stemmen, te bewerken
en in elke gewenste volgorde in het geheugen vast te leggen. 
U kunt tevens een zendernaam van 5 tekens aan ieder programmanummer toekennen.

1
Druk meerdere malen op de MENU knop om de functie STATION (Zender) menu te kiezen.

2
Druk op de PR – knop om de functie MANUAL (Handmatig) te kiezen.

3
Druk op de VOL+ knop om het MANUAL programma menu weer te geven.

4
Druk op de PR + / - knop om het programmanummer te selecteren
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Instelling van de TV zenders

5
Druk op de VOL + knop om het gewenste programmanummer te selecteren.
Selecteer het gewenste programmanummer (0 tot en met 99) met behulp van de VOL + / - knop
of de NUMMER knopen binnen het STORAGE pull-down menu. 
Alle nummers onder de 10 worden vastgelegd met de code "0" of "00" voor het cijfer,
bijvoorbeeld ‘05’ (of ‘005’) voor 5

6
Druk op de ENTER knop.

7
Druk op de PR  + /-  knop om de functie SYSTEM te selecteren.

8
Druk op de Vol + knop. Selecteer, met behulp van de PR + /- knop, een TV systeem binnen het
SYSTEM pull-down menu.

BG : (Azië / Nieuw Zeeland / Midden-Oosten / Afrika/   
Australië)

I : (Hongkong / Nederland / Zuid-Afrika) - (optie)
DK : (Oost-Europa / China /Afrika / GOS)
L : (Frankrijk/Monaco)

9
Druk op de ENTER knop.

Druk op de Pr + / - knop om de functie CHANNEL te kiezen.

Selecteer, indien mogelijk, binnen het Channel pull-down menu, het zendernummer direct met
behulp van de nummerknoppen.

Alle nummers onder de 10 worden vastgelegd met de code "0" of "00" voor het cijfer,
bijvoorbeeld ‘05’ (of ‘005’) voor 5
Druk op de Pr + / - knop om de functie FINE te selecteren.

Druk op de Vol + knop.

Druk op de Vol + / - knop om het beeld en het geluid zo optimaal mogelijk af te stemmen binnen
het Fine pull-down menu.
Druk op de ENTER knop.
Druk op de PR + / - knop om de functie SEARCH te selecteren.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Druk op de Vol + knop. Druk op de Vol + knop om het zoeken binnen het Search Pull-down menu op
te starten. 
Het zoeken wordt onderbroken zodra
een zender gevonden wordt.

Druk op de PR + / - knop om de functie NAME te selecteren.
Druk op de VOL + knop binnen het NAME pull-down menu.

Druk op de Pr + knop. U kunt een spatie, +, -, de cijfers  1 tot 9 en de letters van A tot en met Z
gebruiken. Met behulp van de PR- knop kunt u in de tegengestelde richting zoeken en selecteren.
Selecteer de tekenpositie door op de Vol +  / - knop te drukken en kies vervolgens het tweede
karakterteken enz.
Druk op de ENTER knop.

• 

• 
• 

• 

• 

• 

Instelling van de TV zenders

Programmabewerking

Deze functie stelt u in staat de geprogrammeerde zenders te wissen of over te slaan.
U kunt tevens sommige zenders overzetten op andere programmanummers of blanco zendergegevens
invoeren in een geselecteerd programmanummer.

Wissen van een programma

Druk meerdere malen op de MENU knop om de functie STATION menu te selecteren

Druk op de Vol + knop en vervolgens op de PR + / - knop om de functie EDIT te selecteren.

Druk op de Vol + knop om het Programmabewerkingsmenu weer te geven.

• 

• 

• 

Selecteer het te wissen programma met behulp van de PR + / - knop of de
VOL+ / - knop.
Druk tweemaal op de RODE knop.
Het geselecteerde programma is gewist.
Alle volgende programma’s worden één plaats naar boven opgeschoven.

• 

• 
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Instelling van de TV zenders

Verplaatsen van een programma

Kopiëren van een programma 

Selecteer het te kopiëren programma met behulp van de PR + / - knop of de VOL + / - knop.

Druk op de GROENE knop.
Alle volgende programma’s worden één plaats naar beneden opgeschoven.

• 

• 

Selecteer het te verplaatsen programma met behulp van de PR + / - knop of de VOL  + / - knop.

Druk op de GELE knop.

Verplaats het programma naar het gewenste programmanummer met behulp van de PR + / - knop of
de VOL + / - knop.
Druk nogmaals op de GELE knop 
om deze functie te verlaten.

• 

• 

• 

• 

Overslaan van een programmanummer

Selecteer het programma dat overgeslagen dient te worden met behulp van de PR + / - knop of de
VOL + / - knop.

Druk op de BLAUWE knop. Het programma dat dient te worden overgeslagen, wordt in het blauw
weergegeven.

Druk opnieuw op de BLAUWE knop om het weg te laten programma te verlaten.
Indien een programmanummer wordt weggelaten betekent dit dat u het niet met behulp van de PR  +
/ - knop kan oproepen tijdens het TV kijken in de normale stand. 

• 

• 

• 

Indien u het weggelaten programma wenst te selecteren, dient u rechtstreeks het
programmanummer in te toetsen met behulp van de Nummerknoppen of anders het nummer te
selecteren binnen het bewerkingsprogramma of het overzichtsmenu.

• 
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Instelling van de TV zenders (uitsluitend bij gebruik van CANAL +, SET TOP BOX)

-Televisiekijken met gebruik van de CANAL+ SET TOP Box

Aansluiting van een SET TOP Box

• Sluit een antenne of een coaxkabel op de 
ANTENNE plug aan de achterzijde van de 
CANAL+ SET TOP Box aan.

• Breng de SCART kabel aan tussen de 
CANAL + SET TOP en de TV SCART plug.

Instelling van de TV zenders (uitsluitend bij gebruik van CANAL+ SET TOP box)

Druk op de MENU knop en vervolgens op de VOL +/- knop om het ETC menu te selecteren. 
Druk op de PR- knop.

• Selecteer, indien u de ANTENNE of de coaxkabel direct op de ANT plug van de TV heeft aangesloten, de 
"OFF" stand binnen het OSD MENU.

T ips

1
Druk op de PR + / - knop om AUTO AV te selecteren en druk vervolgens op de VOL (+) knop.

2
Druk op de PR +/- knop om de gewenste modus te selecteren.

3
Druk op de Enter knop

Achterpaneel van de TV

Achterzijde van een SET TOP Box 
Coaxkabel
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Teletekst (128 pagina’s)

Teletekst (of TOP tekst) is een optionele functie en om deze reden kunnen uitsluitend installaties met
teletekstsystemen de teletekstuitzendingen ontvangen.
Teletekst is een gratis, door de meeste TV kanalen uitgezonden service dat de laatste informatie over
nieuwsfeiten, weerberichten, televisieprogramma’s, beursnoteringen en talloze andere onderwerpen
weergeeft.
De teletekst decodeerinrichting van deze TV is geschikt voor ontvangst van ENKELVOUDIGE, TOP of
FASTEXT systemen.
Het ENKELVOUDIGE systeem (standaard teletekst) bestaat uit een aantal pagina’s die geselecteerd
kunnen worden door direct het bijbehorende nummer in te voeren. TOP en FASTEXT zijn modernere
methoden die een snelle een eenvoudige selectie van de teletekstinformatie mogelijk maken.

Aan- / uitschakelen

Druk op de TEXT knop om over te schakelen op het teletekstsysteem.
De startpagina of de laatst geraadpleegde pagina verschijnt op het scherm. Het scherm geeft twee pagina’s of de
laatste pagina weer. Op de balk aan de bovenzijde van het scherm worden twee paginanummers, de TV zender,
de datum en de tijd weergegeven. Het eerste paginanummer geeft uw selectie weer terwijl het tweede nummer de
huidige weergegeven pagina aanduidt.
Druk op de TEXT knop of de TV/AV knop om de teletekst uit te schakelen. De TV geeft de voorgaande stand weer.

Voer de driecijferige code van het gewenste paginanummer in met behulp van de NUMMERKNOPPEN.
Indien u zich tijdens het invoeren vergist en een onjuist nummer invoert, dient u het volledige
driecijferige nummer in te voeren en vervolgens opnieuw het juiste paginanummer invoeren.

De PR + / - knop kan gebruikt worden voor het selecteren van de volgende of vorige pagina’s

ENKELVOUDIGE tekst

Selectie van de gewenste pagina

• 

• 

TOP tekst (optie)

Directe paginaselectie
U kunt in de TOP stand, net als bij het ENKELVOUDIGE teletekstsysteem, een pagina oproepen door het
bijbehorende driecijferige nummer in te voeren met behulp van de NUMMER toetsen.

FASTEXT

De teletekstpagina’s hebben een kleurcode die aan de onderzijde van het scherm vermeld wordt en
kunnen geselecteerd worden door op de bijbehorende kleurenknop te drukken.

Met behulp van de blauwe knop, kunt u de diverse blokken doorbladeren.
Met behulp van de gele knop, kunt u verder gaan naar de volgende groep en tevens gebruik maken van
de automatische overgang naar het volgende blok.
Met behulp van de groene knop, kunt u verder gaan naar de volgende bestaande bladzijden en tevens
gebruikt maken van de automatische overgang naar de volgende groep.
De knop kan gebruikt worden om deze functie zowel in of uit te schakelen.
De rode knop stelt u in staat terug te keren naar de voorgaande selectie.
De knop kan gebruikt worden om deze functie zowel in of uit te schakelen.

Blok / groep / paginaselectie 
•
• 

• 

• 

De gebruikersgids geeft vier kleurvelden, rood, groen, geel en blauw weer aan de onderzijde van het scherm.
Het gele veld verwijst naar de volgende groep en het blauwe veld duidt het volgende blok aan 
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Teletekst (128 pagina’s)

Druk op de INDEX knop om de indexpagina te selecteren.
U kunt de pagina’s die voorzien zijn van een kleurcodevermelding aan de onderzijde van het scherm
direct oproepen met behulp van de knoppen met dezelfde kleur.
U kunt in de FASTEXT stand, net als bij het ENKELVOUDIGE teletekstsysteem, een pagina
oproepen door het bijbehorende driecijferige nummer in te voeren met behulp van de NUMMER
toetsen.
De PR +/ - knop kan gebruikt worden voor het selecteren van de volgende of vorige pagina.

Paginaselectie

• 
• 

• 

• 

Speciale teletekst functies

REVEAL
Druk op deze knop om verborgen informatie weer te geven zoals oplossingen van raadsels of puzzels.
Druk nogmaals op de knop om de informatie van het scherm te verwijderen.

SIZE
Selecteert de verdubbeling van de tekstgrootte.
Druk op deze knop om de bovenste helft van de bladzijde te vergroten.
Druk nogmaals op deze knop om de onderste helft van de bladzijde te vergroten.
Druk nogmaals op deze knop om terug te keren naar de normale weergave.

UPDATE
Geeft het TV beeld op het scherm weer tijdens de wachttijd voor het opzoeken van een nieuwe
teletekstpagina. In de linker bovenhoek van het scherm wordt de vermelding UPDATE weergegeven.
Zodra de aangevraagde pagina beschikbaar is, wordt de vermelding UPDATE vervangen door het
paginanummer.
Druk op deze knop om de nieuwe teletekstpagina raad te plegen.

HOLD
Stopt de automatische paginawijziging die opgestart wordt zodra de teletekstpagina uit twee of
meerdere subbladzijden bestaat, hetgeen normaalgesproken wordt weergegeven aan de onderzijde van
het scherm onder de tijdsweergave. Indien u op deze knop drukt, verschijnt het stopsymbool in de linker
bovenhoek van het scherm en wordt de automatische paginawijziging uitgeschakeld.
Druk nogmaals op deze knop om verder te lezen.

MIX
Geeft de teletekstbladzijden over het TV beeld weer.
Druk nogmaals op de knop om het TV beeld uit te schakelen.
Opm. : Indien het TV beeld en het tekstscherm half om half worden weergegeven is de MIX functie niet
beschikbaar.

CLOCK selectie voor de menu's

1
Druk op de PR +/- knop om CLOCK te selecteren en druk
vervolgens op de VOL (+) knop.
Druk op de PR +/- knop en selecteer tijd.
Druk op de Enter knop
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Druk op de MENU knop en druk vervolgens op de VOl + / - knop om het CLOCK menu te selecteren.
Druk op de PR – knop.



CLOCK selectie voor de menu's

3

4
Druk op de PR +_/- knop om AUTO SLEEP te selecteren en
druk op de VOL (+) knop.
Druk op de PR +/- knop en selecteer  ON/OFF.
Druk op de ENTER knop.

Taalkeuze voor de menu’s

Druk op de MENU knop en druk vervolgens op de VOl + / - knop om het ETC menu te selecteren.
Druk op de PR – knop.

1
Druk op de PR  + / - knop om de functie Taal te
selecteren en druk vervolgens op de VOL (+ ) knop.

2
Druk op de PR  + / - knop om de gewenste taal te selecteren.

3
Druk op de ENTER knop.

Druk op de PR +_/- knop om ON TIME te selecteren en druk op
de VOL (+) knop.
Druk op de PR +/- knop en selecteer tijd en PR, VOL, ON/OFF.
Druk op de ENTER knop.

2
Druk op de PR +_/- knop om OFF TIME te selecteren en
druk op de VOL (+) knop.
Druk op de PR +/- knop en selecteer tijd en ON/OFF.
Druk op de ENTER knop.

Gebruikershandleiding



PC CONTROL selectie voor de menu’s
Druk op de MENU knop en druk vervolgens op de VOL + / - knop om het ETC menu te selecteren.
Druk op de PR – knop

1
Druk op de PR + / - knop om de functie PC CONTROL te selecteren en druk vervolgens op de
VOL ( + )  knop.

2
Gebruik de VOL ( + / - ) knop voor het uitvoeren van de gewenste instellingen en druk vervolgens
op de ENTER knop.

3
Druk op de PR + / - knop voor het selecteren van de overige instellingen of functies.

COLOR TEMP. selectie voor de menu’s 

Druk op de MENU knop en druk vervolgens op de VOL  + / - knop om het ETC menu te selecteren.
Druk op de PR – knop.

1
Druk op de PR  + / - knop om de functie COLOR TEMP te selecteren en druk vervolgens op de
VOL (+ ) knop.

2
Druk op de PR  + / - knop om de gewenste COLOR TEMP. Instelling te selecteren.

3
Druk op de ENTER knop.

De OSD functie voor dit PC controle systeem wordt ingeschakeld bij beschikbare bronnen op de RGB-
DTV/PC INPUT of de externe DVI-IN connector
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Beeld in Beeld (BIB) functie

Instelling Beeldformaat

16:9

16:9

4:3

4:3

ZOOM

ZOOM

PANORAMA

PANORAMA

Druk op de ARC knop om het gewenste
beeldformaat in te stellen.
• Bij iedere druk op de ARC knop, kunt u beurtelings
het 16:9, het 4:3, het ZOOM of het PANORAMA 
formaat instellen.

Druk op de POSITION knop binnen de PIP (BIB) functie.
•  Bij elke druk op de POSITION knop, verplaatst het subbeeld zich

zoals hieronder aangegeven.

Verplaatsen van het subbeeld.

Druk op de PIP (BIB) knop.

• Indien u nogmaals op de PIP 
knop drukt, wordt de functie 
uitgeschakeld.

Het gebruik van de BIB

- De BIB WEERGAVE stelt u in staat gelijktijdig twee verschillende inputs op het TV scherm te bekijken.
- De kleur van het hoofdbeeld kan verschillen van de BIB beelden in de BIB WEERGAVEN.
- Indien het hoofdbeeld wordt weergegeven in TV/AV1/AV2/S-VIDEO/COMPONENT/RGB-DTV/RGB-PC/RGB-DVI,
is de input van het subbeeld / TV/AV1/AV2/S-VIDEO.
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Dubbelbeeld functie

BEELD IN BEELD (PIP) functie

Indien het hoofdbeeld wordt weergegeven in TV/AV1/AV2/S-VIDEO, is de input van het subbeeld TV / AV1
/AV2 /S-VIDEO.

Druk op de SWAP knop binnen de PIP functie.

Wijziging van het hoofd- en het subbeeld.

Het gebruik van het dubbele beeld.

Invoerselectie van het subbeeld.

Druk op de SIZE knop om de dubbelbeeld functie te selecteren.
Bij elke druk op de SIZE knop kunt u beurtelings voor een Dubbelbeeld of een BIB weergave  kiezen.

• De DUBBELBEELD functie laat u gelijktijdig diverse inputs op uw TV scherm zien.
- De kleur van het hoofdbeeld kan verschillen van de BIB weergave in de BIB / DUBBELBEELD STAND.
- Indien het hoofdbeeld wordt weergegeven in TV / AV1 / AV2 / SVIDEO / is de input van het subbeeld 
TV / AV1 / AV2 / S-VIDEO.

Druk op de BLAUWE knop om de invoer van het subbeeld te selecteren.
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Deze functie kan gebruikt worden indien het inputsignaal overeenkomt met het TV signaal.

Door op de MULTI PIP knop te drukken, wordt een stilstaand beeld van het TV signaal op het hoofdscherm
weergegeven en alle stilstaande beelden van de via het TV signaal gezochte Live signalen worden in een
subscherm weergegeven.

In geval van meerdere subschermen, wordt het stilstaande beeld van het eerste subscherm, na een kort
video-overzicht van het via het TV signaal gezochte live signaal en de weergave van het  bijbehorende
stilstaand beeld, overgeplaatst naar een ander subscherm waar het stilstaande beeld van het live signaal
vervolgens op dezelfde wijze weergegeven wordt. 

MULTI Beeld in Beeld (PIP)

Dubbelbeeld functie

Wijziging van de weergave van het hoofd- en het subbeeld.

- De BIB / DUBBELBEELD functie laat u gelijktijdig diverse inputs op uw TV scherm zien.
- De kleur van het hoofdbeeld kan afwijken van de BIB’s in de BIB/ DUBBELBEELD stand. 

Druk op de SWAP knop binnen de dubbelbeeldstand.

- Indien het hoofdbeeld wordt weergegeven in TV / AV1 / AV2 / S-VIDEO/, is de input van het subbeeld 
TV/AV1/AV2/S-VIDEO.
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Storingen en oplossingen

Het scherm geeft geen beeld
weer en de luidsprekers
brengen geen geluid voort.

Geen beeldweergave / Geen
beeldweergave van de AV
terminal.

Het scherm geeft een beeld
weer maar er komt geen
geluid uit de luidsprekers.

De beeldweergave is te licht.

De beeldweergave is te
donker.

De afstandsbediening werkt
niet.

Geen beeldweergave van de
AV OUT terminal

Het beeld is niet scherp.
Het beeld beweegt.

De beeld wordt verdubbeld of
verdrievoudigd.

Het beeld is gevlekt.

Het beeld vertoont strepen
en de kleuren vloeien in
elkaar over.

Uit te voeren controles

• Steek de stekker van het stroomsnoer op correcte en veilige wijze in 
het stopcontact.

• Controleer of de afstandsbediening zich niet in de stand-by stand 
bevindt.(De POWER/Stand-by indicator licht rood op.)

• Druk op de MAIN POWER (AAN/UIT) knop op de bovenzijde van het 
beeldscherm.

• Controleer de instelling van de helderheid van het beeldscherm.
• De lamp kan eventueel een storing of een defect vertonen.
• Controleer of er een kabel zonder VIDEO input signaal is aangesloten 
op de S-VIDEO INPUT terminal.

• Controleer de instelling van het geluid.
• Controleer of het geluid niet is uitgeschakeld.
• Controleer of er geen koptelefoon op de installatie is aangesloten.
• Controleer of de connectoren van het optionele speakersysteem op de

juiste wijze zijn aangebracht.
• Controleer de instelling van de AV OUTPUT terminal.

• Controleer de instellingen van de KLEUREN en het CONTRAST.

• Controleer of de HELDERHEID niet te laag is ingesteld.
• Controleer de instelling van de HELDERHEID.
• De lamp kan eventueel een storing of een defect vertonen.

• Vervang de batterijen.
• Controleer of het infrarode verzendvenster niet bloot wordt gesteld aan

felle lichtbronnen zoals het licht van tl-buizen.

• Controleer of de AV input niet is ingesteld.
• Controleer op andere inputbronnen dan de AV input.

• De ontvangst is te zwak.
• De kwaliteit van de uitzending is slecht.
• Controleer of de antenne in de juiste richting geplaatst is.
• Controleer of de buitenantenne op de juiste wijze is aangesloten.

• Controleer of de antenne in de juiste richting geplaatst is.
• De werking van uw installatie kan verstoord worden door reflecterende
elektrische golven veroorzaakt door bergen of hoge gebouwen.

• De werking van uw installatie kan verstoord worden door interferentie 
veroorzaakt door auto’s, treinen, hoge spanningsleidingen, 
neonlampen enz…. • Er kan zich een interferentieprobleem voordoen 
tussen de antennekabel en het stroomsnoer. Probeer de afstand 
tussen deze twee kabels te verhogen.

• Wordt de werking van uw installatie gestoord door interferentie van 
andere apparaten?
Zendmasten of radiozenders, zendantennes van amateur radio’s en 
draagbare telefoons kunnen eveneens interferentie veroorzaken.

• Gebruik het toestel zo ver mogelijk uit de buurt van overige apparaten 
die eventueel interferentie kunnen veroorzaken 

Probleem
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Productspecificaties

• De bovenstaande specificaties kunnen met het oog op de kwaliteitsverbetering zonder 
voorafgaande mededeling gewijzigd worden.

Inkijkhoek

Helderheid

Contrast ratio

Speaker

Scherm (inch)

Antenna in

Energieverbruik

Breedte (mm)

Hoogte (mm)

Diepte (mm)

Gewicht (kg)

Benodigde voeding

Resolutie

Kleuren

Tuner

Specificatie

176/176(Degree)

450 cd/

500 :1

20 W(10 W+10 W)

26(15:9)

75 Ohm Din Jack

Approx. 150 W

800

435

96

13

AC 100~240 V ~ 50/60 Hz

1280 x 768 (pixels)

16,770,000 (256 steps of each R, G, and B)

1 input

Benaming
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