NEDERLANDS

HANDLEIDING

DRAADLOZE MEDIABOX
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en
bewaar de handleiding om deze in de toekomst te kunnen raadplegen.

www.lg.com

INHOUD
VOORBEREIDING

INHOUD

Accessoires..........................................................3
Bediening op voorpaneel.....................................4
INFORMATIE ACHTERPANEEL..........................5
INFORMATIE zijpaneel........................................5
Wireless Ready-dongle........................................6
Aansluiting op de TV............................................6
Wireless Ready-dongle bevestigen.....................7
Achterkant voor rangschikking van snoeren........8
Aansluiting van 12 V AC/DC-adapter..................8
Optimale installatielocatie voor draadloze mediabox......................................................................9
Ontvangstproblemen wegens interferentie..........9
IR Blaster plaatsen.............................................10
Optimale locatie van extern apparaat met IR
Blaster geïnstalleerd..........................................10

TV KIJKEN / PROGRAMMA'S INSTELLEN
Draadloze mediabox inschakelen......................18
tv.........................................................................20
IR Blaster instellen.............................................20

BIJLAGE
IR-codelijst..........................................................21
RF-specificaties..................................................22
Frequentietabel..................................................23
Productspecificaties...........................................24
Problemen oplossen..........................................24
Kennisgeving open sourcesoftware...................26

EXTERNE APPARATUUR INSTELLEN
Aansluiting met een componentkabel................11
Aansluiting met een HDMI-kabel.......................12
Aansluiting met een HDMI/DVI-kabel................13
Aansluiting met een Euro Scart-kabel...............14
Aansluiting met een RCA-kabel.........................15
Digitale audio-uitgang instellen..........................16
Aansluiting met RGB..........................................16
Ondersteunde beeldresolutie.............................17

Alleen voor gebruik binnen
Dit apparaat werkt alleen met compatibele
Wireless Ready LCD-, LED LCD- en PlasmaTV's van LG.
Dit product ondersteunt geen 3D.
Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
Dolby en het symbool met dubbele D zijn handelsmerken van
Dolby Laboratories.
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VOORBEREIDING
ACCESSOIRES
Controleer of de volgende accessoires bij de draadloze mediabox zijn geleverd. Als een van de accessoires ontbreekt, neem dan contact op met de leverancier bij wie u het apparaat hebt gekocht.
■ Uw apparaat kan iets afwijken van de getoonde afbeelding.

Handleiding

Netsnoer

* Veeg vlekken of vingerafdrukken op het
oppervlak van de draadloze mediabox
voorzichtig weg met de poetsdoek.

VOORBEREIDING

Poetsdoek

Ga niet te rigoureus te werk, anders kunnen krassen ontstaan en kleuren vervagen.

12 V AC/DC-adapter

Klittenband

Wireless Ready-dongle

X 2EA
Kabelhouder

Kabelclip

X 2EA

HDMI-kabel

20-pins kabel
(voeding/bediening)

IR Blaster-kabel
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VOORBEREIDING
BEDIENING OP VOORPANEEL
OPMERKING
VOORBEREIDING

►►Dit product is uitsluitend bestemd voor thuisgebruik.
►►Gebruik dit product niet in medische instellingen of in de buurt van medische apparatuur. Het
kan bij sommige medische apparatuur storingen veroorzaken.
►►Het gebruikte draadloze apparaat voor dit instrument kan alleen voor dit instrument worden
ingesteld en gebruikt.
►Bij
► gebruik van het externe apparaat dat op de draadloze mediabox is aangesloten, werken
sommige functies van het TV-menu mogelijk niet.
■ Uw apparaat kan iets afwijken van de getoonde afbeelding.
2

1

AV1

AV2

COM

RGB

HDMI 1

HDMI 2

HDMI 3

HDMI 4

4
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WIRELESS

1

Ingangsbronindicator en aanraakknop voor INGANGS SIGNAAL
Selecteer de ingangsbron door erop te tikken.

2

Indicator draadloze verbinding
Knippert bij het maken van verbinding met een draadloos netwerk en brandt als
er verbinding is.

3

AAN/UIT-aanraakknop
Schakel de draadloze mediabox in of uit door erop te tikken.
A COMPONENT IN
A
AV IN 2
Als de knop
￼
/ I (aan/uit) van Bde draadlozeB mediabox
niet is ingeschakeld,
AUDIO IN
wordt de draadloze mediabox
ook
niet
ingeschakeld
als
de
TV wordt inge3
2
1
schakeld.
RGB IN (PC)
Als de draadloze mediabox niet wordt ingeschakeld als ook de TV wordt ingeschakeld, controleer dan de knop ￼
/ I (aan/uit) van de draadloze mediabox.
L

R

4

OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT

SERVICE ONLY

L(MONO) AUDIO R

/ DVI IN

RGB/DVI

SERVICE ONLY

AV IN 1(RGB)

DC IN 12V

IR BLASTER

VIDEO

Indicator aan/uit / stand-by
Rood in stand-bymodus.
Wit als draadloze mediabox is ingeschakeld.

* ID-label van de draadloze mediabox bevindt zich aan de onderkant van de draadloze mediabox.
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INFORMATIE ACHTERPANEEL
■ Uw apparaat kan iets afwijken van de getoonde afbeelding.
1
AV1

AV2

R

RGB

DC IN 12V

OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT

SERVICE ONLY

4

5

6

B

HDMI 2
VIDEO

2

HDMI 3

L(MONO) AUDIO R

HDMI 4
AUDIO IN

1

/ DVI IN

RGB IN (PC)

7

RGB/DVI

8

Componentingang
	Sluit een apparaat met componentvideo/audio aan op deze aansluiting.
L

OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT

SERVICE ONLY

4

5

SERVICE ONLY-POORT

7

HDMI/DVI IN-ingang
Digitale aansluiting. Ondersteunt HD-video en
digitale audio. Ondersteunt geen 480i. Geschikt
voor DVI-video met gebruik van een adapter of
HDMI/DVI-kabel (niet meegeleverd).

/ DVI IN

RGB IN (PC)

RGB/DVI

SERVICE ONLY

DC IN 12 V, socket voor netsnoer
Deze draadloze mediabox werkt op een
voeding van 12V-gelijkstroom. Gebruik alleen
een voedingsconverter die geschikt is voor
het apparaat.
Optical Digital Audio Out
Optische digitale audio-uitgang voor gebruik
met versterkers.
Opmerking: in de stand-bymodus werkt deze
poort niet.

IR BLASTER

DC IN 12V

IR Blaster
	Regelt externe apparatuur.

3

L(MONO) AUDIO R

10

6

R

VIDEO

6

AV IN 1(RGB)

Audio/video-ingang (AV IN 2)
A COMPONENT IN
B
B AV IN 2
SAluit een audio/video-uitgang
van een extern
AUDIO IN
apparaat aan op deze
aansluitingen.
3
2
1

SERVICE ONLY
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1

2

WIRELESS

A COMPONENT IN
B AV IN 2

AV IN 1(RGB)

3

HDMI 1

VOORBEREIDING

COM
L

3

IR BLASTER

A

2

RGB IN (PC)-ingang
	Analoge PC-aansluiting. Gebruikt 15-pins
D-sub-kabel (VGA-kabel).
8

AUDIO IN (RGB/DVI)-ingang
	Sluit de audio van een extern apparaat aan.
9

Euro Scart-socket (AV IN 1)
	Sluit scart-socketingang vanaf een extern
apparaat aan op deze aansluitingen.
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IN 4

INFORMATIE ZIJPANEEL
■ Uw apparaat kan iets afwijken van de getoonde afbeelding.

IN 4

HDMI IN 4
Digitale aansluiting.
Ondersteunt HD-video en digitale audio.
Ondersteunt geen 480i en 576i.
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VOORBEREIDING
WIRELESS READY-DONGLE
■ Uw apparaat kan iets afwijken van de getoonde afbeelding.
2

1

VOORBEREIDING

WIRELESS
CONTROL
1

2

OUT

Wireless Control-poort
Via deze poort worden opdrachten tussen de TV en de draadloze mediabox verstuurd en ontvangen.
HDMI Out-poort
Via deze poort worden de ontvangen audio- en videosignalen van de draadloze mediabox naar de
TV verstuurd.

AANSLUITING OP DE TV
■ Uw apparaat kan iets afwijken van de getoonde afbeelding.

1

2

IN

WIRELESS
CONTROL

￼

1

￼

2

WIRELESS
CONTROL

OUT

 ebruik de meegeleverde 20-pins kabel (aan/uit / bediening) voor aansluiting op de draadloze
G
bedieningspoort van de Wireless Ready-dongle en de draadloze bedieningspoort op de TV.
Sluit de HDMI aan op zowel de TV als de Wireless Ready-dongle.

OPMERKING

6

►Installeer
►
de Wireless Ready-dongle met de voeding van de TV uitgeschakeld.
►Gebruik
►
de draadloze bedieningsaansluiting en 20-pins kabel alleen voor de aansluiting van de
Wireless Ready-TV en Wireless Ready-dongle. Gebruik voor andere doeleinden kan fouten of
schade aan het product tot gevolg hebben.

WIRELESS READY-DONGLE BEVESTIGEN
■ De Wireless Ready-dongle kan met de meegeleverde materialen aan de achterkant van de TV worden
aangesloten.

1

VOORBEREIDING

Verwijder het papieren beschermlaagje van het meegeleverde klittenband en bevestig het volgens
de illustratie aan de TV. De positie hoeft niet precies overeen te komen, maar dient wel dicht bij
de ingangen van de TV te zijn. Op de TV is een aanbevolen locatie gegraveerd.

Klittenband

2

Plaats de Wireless Ready-dongle op het klittenband.

of

of

OPMERKING
►De
► plaats waar de Wireless Ready-dongle wordt
bevestigd, kan per model verschillen. Controleer de
inkeping aan de achterkant en bevestig de kabel
dienovereenkomstig.
►Maak
►
het gedeelte waar het klittenband wordt bevestigd met het meegeleverde borsteltje schoon en plaats
het onderdeel door 1 minuut gelijkmatig op het gebied
te drukken. Maak de dongle na ongeveer 10 minuten
stevig vast.
• Inkeping

of
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VOORBEREIDING
ACHTERKANT VOOR
RANGSCHIKKING VAN
SNOEREN

VOORBEREIDING

1

■ Uw apparaat kan iets afwijken van de getoonde
afbeelding.
L

A

R

B
3

Sluit de benodigde kabels aan.
(Zie pagina 6 en 7.)

DC IN 12V

OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT

SERVICE ONLY

2
/ DVI IN

VIDEO

L(MONO) AUDIO R

A COMPONENT IN
B AV IN 2
AUDIO IN

1
RGB IN (PC)

RGB/DVI

IR BLASTER

■ Uw apparaat kan iets afwijken van de getoonde
afbeelding.

AANSLUITING VAN 12 V
AC/DC-ADAPTER

SERVICE ONLY

1

2

2

Na aansluiting van de kabels bundelt u
de kabels en plaatst u de kabelhouder volgens de illustratie.

Kabelhouder

3

Plaats de kabelclip aan de achterkant van
de TV.
OPMERKING: de bevestigingsplaats voor
de kabelclip op de TV kan per model verschillen.

Kabelclip

OPMERKING

►Gebruik
►
de kabelclip niet om de TV op te tillen. Als u de TV laat vallen, kunt u letsel
oplopen of kan de TV beschadigd raken.
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12 V AC/DC-adapter

1

Sluit de stekker van de 12 V AC/DC-adapter
aan op de DC IN 12V-ingang op de draadloze mediabox.

2

 luit het netsnoer eerst aan op de 12 V AC/
S
DC-adapter en steek de stekker van het
netsnoer vervolgens in het stopcontact.

LET OP
►Sluit
►
de draadloze mediabox aan op de AC/
DC-voedingsadapter voordat u de stekker
van de draadloze mediabox in een stopcontact steekt.

OPTIMALE INSTALLATIELOCATIE VOOR DRAADLOZE
MEDIABOX
■ Hoe dichter de draadloze mediabox zich bij
de TV bevindt, hoe beter de draadloze
functie werkt.

TV

X

■ Hoe meer objecten zich tussen de mediabox en de TV bevinden, hoe zwakker de
ontvangst wordt.

grote afstand

X

Draadloze
mediabox

Draadloos signaal

■ Het is aan te raden de mediabox en de TV
in dezelfde ruimte te plaatsen.

■ Als de warmte van bepaalde objecten
(zoals een kachel of radiator) de mediabox opwarmt, kan dit de overdrachtskwaliteit eveneens nadelig beïnvloeden.

VOORBEREIDING

OK

Fysieke obstakels
(muur, spiegel en
dergelijke)

■ Als u op de knop OK drukt terwijl u de externe invoer van de draadloze
mediabox bekijkt, wordt de informatie over de huidige invoer en de kracht
van het draadloze signaal onderin links weergegeven.

Slechte ontvangst

Goede ontvangst

Wijzig de locatie en richting
van de draadloze mediabox
totdat een goede ontvangst is
verkregen.

ONTVANGSTPROBLEMEN WEGENS INTERFERENTIE
TV
Minimaal 5
meter

Draadloze thuistelefoon (5.8 GHz)

Draadloze mediabox
Dual band (5 GHz)
draadloos AP

Draadloze units
in 5GHz-band

■ Problemen zoals een vertraagde verbinding,
afgekapte audio en slechte beeldkwaliteit
kunnen zich voordoen wegens interferentie
als er meerdere draadloze apparaten zijn
die een 5GHz-band (5.15 GHz - 5.85 GHz)
gebruiken in hetzelfde huis of in de buurt
van elkaar.
Neem bij deze problemen de volgende
maatregelen:
- Zorg voor een afstand van minimaal 5
meter tussen de TV en andere apparaten
die een 5GHz-band gebruiken.
- Plaats de mediabox dichter bij de TV.
- Plaats de mediabox op een hogere positie
(minimaal 1 meter wordt aanbevolen).
- Stel uw WLAN in op de 2.4GHz-band
(kanaal 1 - 11).
• Raadpleeg de handleiding bij de router
voor meer informatie.
• Als u het kanaal niet kunt wijzigen,
plaats de router dan verder van de
Wireless Ready-dongle vandaan.
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LR
VIDEO

L(MONO) AUDIO

R

B
3

DC IN 12V

OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT

SERVICE ONLY

A COMPONENT / AV IN 1
B COMPONENT / AV IN 2

LR
L(MONO) AUDIO

VIDEO

2

R

AUDIO IN

RS-232C IN

RGB/DVI

SERVICE ONLY

1

/ DVI IN

RGB IN(PC)

IR BLASTER

A

IR BLASTER PLAATSEN

■ Met de IR Blaster kan de TV van LG door externe apparatuur worden bediend, zoals een kabeldoos.

1

Sluit de meegeleverde IR Blaster-kabel aan op
de IR Blaster-aansluiting op de draadloze
mediabox.

R

L/MONO

VIDEO

AUDIO

R

A COMPONENT IN
B AV IN 2
AUDIO IN

3
DC IN 12V

OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT

SERVICE ONLY

2

1

/ DVI IN

RGB IN(PC)

RGB/DVI

Bevestig de IR Blaster-kabel na verwijdering
van het beschermende papierlaagje aan de
externe apparatuur volgens de illustratie.

AV IN 1(RGB)

B

IR BLASTER

VOORBEREIDING

L

A

2

SERVICE ONLY

IR-ontvanger

OPMERKING
►Als
►
u de sensor van de IR Blaster in de buurt van de sensor van de afstandsbediening van het
externe apparaat plaatst, is het signaal efficiënter te detecteren.

OPTIMALE LOCATIE VAN EXTERN APPARAAT MET IR
BLASTER GEÏNSTALLEERD
Plaats het externe apparaat met de aangebrachte
IR Blaster op een locatie die niet gehinderd wordt
door het signaal van de afstandsbediening naar
de TV.
Als het externe apparaat met de aangebrachte IR
Blaster het signaal van de afstandsbediening
tegelijk ontvangt met de TV, kan er storing in de
werking optreden.

Behuizing van extern
apparaat met IR
Blaster geïnstalleerd

OPMERKING
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►Voor
►
sommige externe apparaten werkt de IR Blaster mogelijk niet, afhankelijk van de prestaties
van de IR-ontvanger.
►De
► werking is mogelijk vertraagd wegens de gevoeligheid van het draadloze signaal.

EXTERNE APPARATUUR INSTELLEN
■■ U voorkomt beschadigingen van de apparatuur door de stekker van het netsnoer altijd pas aan te
sluiten nadat alle apparaten zijn aangesloten.
■ Uw apparaat kan iets afwijken van de getoonde afbeelding.

AANSLUITING MET EEN COMPONENTKABEL
￼

1

2

Schakel de externe apparatuur in.
(Raadpleeg de handleiding bij het externe
apparaat voor bedieningsinstructies.)

￼

Selecteer de draadloze Componentingangsbron met de knop INPUT op de
afstandsbediening van de TV.
Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de
aangesloten TV voor de indeling van de componentingang.

3
4

OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT

SERVICE ONLY

1

2

L

Componentpoorten op de
draadloze mediabox

Y

PB

PR

Video-uitgangspoorten
op DVD-speler

Y
Y
Y
Y

PB
B-Y
Cb
Pb

PR
R-Y
Cr
Pr

OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT

L(MONO) AUDIO R

1

RGB IN(PC)

/ DVI IN

R

B

Sluit voor een betere beeldkwaliteit een DVD-speler aan op de componentingangspoorten volgens de
illustratie hieronder.
3
2
DC IN 12V

VIDEO

2

A

Componentingangspoorten

B
3

DC IN 12V

Sluit de audio-uitgang van de externe apparatuur (digitale set-topbox, DVD en dergelijke)
aan op de COMPONENT IN AUDIOaansluitingen op de draadloze mediabox.

￼

R

L

A

EXTERNE APPARATUUR INSTELLEN

￼

Sluit de video-uitgangen (Y, PB, PR) van de
externe apparatuur (digitale set-topbox, DVD
en dergelijke) aan op de COMPONENT IN
VIDEO-aansluitingen met label A op de draadloze mediabox.

SERVICE ONLY

VIDEO

L/MONO

AUDIO

R

1

/ DVI IN

RGB IN(P

11

EXTERNE APPARATUUR INSTELLEN
AANSLUITING MET EEN HDMI-KABEL
￼

1

Sluit de HDMI-uitgang van de externe
A apparatuur (digitale set-topbox, DVD en dergelijke) aan
op de aansluiting HDMI/DVI IN 1, HDMI/DVI IN
2, HDMI/DVI IN 3 of HDMI IN 4 op de draadloze
mediabox.
DC IN 12V OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT

￼

EXTERNE APPARATUUR INSTELLEN

2

Schakel de externe apparatuur in.

￼

Selecteer Wireless HDMI1, Wireless HDMI2, Wireless
HDMI3 of Wireless HDMI4 als ingangsbron met de
knop INPUT op de afstandsbediening van de TV.
Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de aangesloten TV voor de indeling van de HDMI-ingang.

3

L

R

B

AUDIO

R

AUD
3

2

1

/ DVI IN

SERVICE ONLY

RGB IN(PC)

RG

1

OPMERKING
►De
► draadloze mediabox kan video- en audiosignalen
simultaan ontvangen bij het gebruik van een HDMIkabel.
►Als
►
de DVD geen automatische HDMI ondersteunt,
moet u de uitgangsresolutie juist instellen.
►Controleer
►
of u snelle HDMI-kabels hebt (High
Speed). Als dat niet het geval is, kan het scherm gaan
flikkeren of helemaal geen beeld geven. Gebruik dus
HDMI-kabels van het type High Speed.
►►Ondersteunde HDMI-audio-indeling: Dolby Digital, PCM.
A
DTS-audio-indeling wordt niet ondersteund.

L

R

B

DC IN 12V

OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT

VIDEO

L/MONO

AUDIO

R

A C
B A

A
3

12

L/MONO

VIDEO

A COM
B AV I

SERVICE ONLY

2
/ DVI IN

1
RGB IN(PC)

AANSLUITING MET EEN HDMI/DVI-KABEL
L

R

VIDEO

L/MONO

AUDIO

R

A COMPONENT IN
B AV IN 2

AUDIO IN
3
DC IN 12V

OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT

2
/ DVI IN

SERVICE ONLY

RGB IN(PC)

RGB/DVI

SERVICE ONLY

2

of

￼

Sluit de digitale set-topbox of de DVI-uitgang van de PC aan op de aansluiting HDMI/DVI IN 1, HDMI/DVI IN 2 of HDMI/DVI IN 3 op de draadloze mediabox.

￼

Sluit de audio-uitgang van de digitale set-topbox of de PC-audio-uitgang aan
op de aansluiting AUDIO IN (RGB/DVI) op de draadloze mediabox.

￼

Schakel de digitale set-topbox of de PC en de draadloze mediabox in.
(Raadpleeg de handleiding bij de digitale set-topbox of de PC voor bedieningsinstructies.)

￼

Selecteer Wireless HDMI1, Wireless HDMI2 of Wireless HDMI3 als ingangsbron met de knop INPUT op de afstandsbediening van de TV.

1
2
3
4

EXTERNE APPARATUUR INSTELLEN

1

1

AV IN 1(RGB)

B

IR BLASTER

A
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EXTERNE APPARATUUR INSTELLEN
AANSLUITING MET EEN EURO SCART-KABEL
￼

L

R

R

VIDEO

3

DC IN 12V

OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT

SERVICE ONLY

2

/ DVI IN

￼

Schakel de externe apparatuur in.
(Raadpleeg de handleiding bij het externe
apparaat voor bedieningsinstructies.)

￼

Selecteer AV1 als ingangsbron met de knop
INPUT op de afstandsbediening van de TV.

2

EXTERNE APPARATUUR INSTELLEN

3

Ingang

Scart

Video

Audio

RGB

AV1

O

O

O

L/MONO

AUDIO

R

AUDIO IN

1
RGB IN(PC)

Uitgang
X

OPMERKING
►►Voor elke Euro Scart-kabel moet het signaal zijn afgeschermd.

14

A COMPONENT IN
B AV IN 2

RGB/DVI

AV IN 1(RGB)

1

L(MONO) AUDIO

VIDEO

IR BLASTER

Sluit de Euro Scart-socket van de externe
A
B
apparatuur (DVD, VCR en dergelijke) aan op
de Euro Scart-socket AV1 op de draadloze
mediabox.

SERVICE ONLY

1

AANSLUITING MET EEN RCA-KABEL
L

R

3
DC IN 12V

OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT

VIDEO

2

SERVICE ONLY

L(MONO) AUDIO R

A COMPONENT IN
B AV IN 2
AUDIO IN

1
RGB IN(PC)

/ DVI IN

RGB/DVI

AV IN 1(RGB)

B

IR BLASTER

A

SERVICE ONLY

EXTERNE APPARATUUR INSTELLEN

1

of

Videospelletjesset

Camcorder

￼

LR
A COMPONENT / AV IN 1
LR
Sluit de AUDIO/VIDEO-aansluitingen
tussen
de draadloze mediabox en de VCR of externe
B COMPONENT / AV IN 2
B
AUDIO IN
apparatuur aan.
3

￼

DC IN 12V

2

￼

3

L(MONO) AUDIO

VIDEO

OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT

SERVICE ONLY

2
/ DVI IN

IR BLASTER

1

A

R

1
RGB IN (PC)

RGB/DVI

SERVICE ONLY

Plaats een videotape in de VCR en druk op PLAY op de VCR. (Raadpleeg de handleiding bij
de VCR.)
Of gebruik het desbetreffende externe apparaat.
(Raadpleeg de bedieningshandleiding voor het externe apparaat.)
Selecteer de draadloze AV2-ingangsbron met de knop INPUT op de afstandsbediening van
de TV.

OPMERKING
►►Als u een mono-VCR hebt, sluit de audiokabel van de
VCR dan aan op de AUDIO L/MONO-aansluiting van de
mediabox.
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EXTERNE APPARATUUR INSTELLEN
DIGITALE AUDIO-UITGANG INSTELLEN
U kunt het audiosignaal van de draadloze mediabox uitvoeren naar externe audioapparatuur via de
Optical Digital Audio Out-poort. Voor deze poort wordt een standaard optische kabel gebruikt.
A COMPONENT IN
B AV IN 2
AUDIO IN

1
RGB IN(PC)

RGB/DVI

1

SERVICE ONLY

EXTERNE APPARATUUR INSTELLEN

￼

3
SERVICE ONLY

2
/ DVI IN

1

►►Kijk niet in de optische uitgangspoort. De laserstraal kan
schadelijk zijn voor uw ogen.

2

AANSLUITING MET RGB

AUDIO IN

RGB/DVI

U kunt apparaten ook aansluiten via de RGB-ingang. Daarbij wordt een standaard VGA-kabel gebruikt
(15-pins D-Sub-kabel). Deze draadloze mediabox ondersteunt Plug & Play, ofwel de PC wordt automatisch aangepast aan de instellingen van de draadloze mediabox.
SERVICE ONLY

1

￼

2

￼

L

A

Sluit de RGB-uitgang van de PC aan op de
RGB IN (PC)-aansluiting op de draadloze
mediabox.
DC IN 12V

OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT

SERVICE ONLY

B

L/MONO

VIDEO

AUDIO

R

A COMPONENT IN
B AV IN 2
AUDIO IN

3

2
/ DVI IN

1
RGB IN (PC)

RGB/DVI

Sluit de PC-audio-uitgang aan op de AUDIO
IN (RGB/DVI)-aansluiting op de draadloze
mediabox.

3

Schakel de PC en de draadloze mediabox in.

￼

Selecteer de draadloze RGB-ingangsbron met
de knop INPUT op de afstandsbediening van
de TV.

4

R

1

2

SERVICE ONLY

IR BLASTER

￼
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OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT

B

LET OP

1
RGB IN (PC)

DC IN 12V

R

IR BLASTER

R

Sluit één uiteinde van een optische kabel aan
op de OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT-poort op
de draadloze mediabox.
 luit het andere uiteinde van de optische kabel
S
aan op de digitale audio-ingang (optisch) op
de audioapparatuur.

2

A COMPONENT / AV IN 1
B COMPONENT / AV IN 2

LR
L(MONO) AUDIO

￼

L

A

AV IN 1(RGB)

L(MONO) AUDIO R

IR BLASTER

EO

L/MONO

VIDEO

AUDIO

R

1

RGB

ONDERSTEUNDE BEELDRESOLUTIE
RGB-PC, HDMI/DVI-PC-modus
Horizontale frequentie (kHz)

Verticale frequentie (Hz)

720 x 400

31,468

70,08

640 x 480

31,469

59,94

800 x 600

37,879

60,31

1024 x 768

48,363

60,00

1280 x 768

47,78

59,87

1360 x 768

47,72

59,80

1280 x 1024

63,981

60,02

66,587

59,93

67,5

60,00

1920 x 1080
(RGB-PC)
1920 x 1080
(HDMI-PC)

EXTERNE APPARATUUR INSTELLEN

Resolutie

OPMERKING
►►Er kan interferentie optreden wat betreft resolutie,
verticaal patroon, contrast of helderheid in de
PC-modus. Wijzig de PC-modus in een andere
resolutie, wijzig de vernieuwingsfrequentie in een
andere frequentie of pas de helderheid en het
contrast aan via het menu tot het beeld helder is.
Als de vernieuwingsfrequentie van de grafische
kaart in de PC niet te wijzigen valt, plaats dan een
andere grafische kaart of raadpleeg de fabrikant
van de grafische kaart.
►►De golfindeling voor de ingang van de synchronisatie voor horizontale en verticale frequenties
staat elk op zichzelf.
►►Sluit de signaalkabel van de monitoruitgangspoort
van de PC aan op de RGB (PC)-poort van de
draadloze mediabox of de signaalkabel van de
HDMI-uitgangspoort van de PC naar de HDMI
IN-poort (of HDMI/DVI IN-poort) op de draadloze
mediabox.

►►Sluit de audiokabel van de PC aan op de audioingang op de draadloze mediabox. (Audiokabels zijn
niet bij de draadloze mediabox geleverd).
►►Afhankelijk van de videokaart werkt de DOS-modus
mogelijk niet bij het gebruik van een HDMI/DVIkabel.
►►Als de RGB/PC-kabel te lang is, kan er interferentie
optreden op het scherm. Een kabellengte van maximaal 5 meter biedt de beste beeldkwaliteit.
►►Het gebruik van een niet-ondersteunde resolutie of
grafische kaart op de PC kan enkele fouten tot
gevolg hebben.
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DRAADLOZE MEDIABOX INSCHAKELEN

TV KIJKEN / PROGRAMMA'S INSTELLEN
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1

Sluit eerst het netsnoer goed aan op de draadloze mediabox.
In deze fase wordt de stand-bymodus van de draadloze mediabox ingeschakeld.
Druk bij een eerste installatie op de knop ￼
/ I (aan/uit) op de draadloze mediabox om de
voeding in te schakelen.

2

Gebruik de afstandsbediening van de TV om de voeding in te schakelen. De voeding van de
draadloze mediabox wordt automatisch ingeschakeld. Richt de afstandsbediening op de TV.

3

Als de voeding van de TV is ingeschakeld, wordt het beeld als volgt in fasen weergegeven volgens de draadloze aansluitingsprocedure.

Aansluiting van
draadloze TV.

■ Als u de voeding van de TV inschakelt als de externe invoer van de draadloze mediabox is geselecteerd, wordt deze weergegeven als de externe
invoer van de draadloze mediabox verbinding met het draadloze netwerk
probeert te maken.
■ Dit scherm wordt weergegeven bij het maken van een draadloze verbinding
(externe invoer) nadat de Wireless Ready-dongle is aangesloten terwijl de
TV is uitgeschakeld.
■ Het scherm wordt even donker vlak voordat het verbindingsproces is
voltooid.
■ Controleer de voeding van de draadloze mediabox als de verbinding is mislukt.

■ Pictogram links is ter onderscheiding van de externe invoer van de TV en de draadloze
externe invoer van de draadloze mediabox.
■ Nadat de Wireless Ready-dongle met succes is geïnstalleerd, wordt de draadloze
externe invoer extra in het TV-menu weergegeven. (Invoer lijst, Ingangslabel, Timer,
Invoer blokkeren en Picture Wizard)
■ Regel de externe invoer van de draadloze mediabox via de afstandsbediening van de TV.
■ Als een extern apparaat op de mediabox is aangesloten en de draadloze verbinding
wordt verbroken terwijl de gebruiker de instellingen voor video, audio en andere opties
wijzigt, worden de gewijzigde instellingen mogelijk niet volledig toegepast. Probeer in dat
geval de instellingen opnieuw uit te voeren wanneer een draadloos apparaat is aangesloten.
■ Als u op de knop OK drukt terwijl u de externe invoer van de draadloze mediabox bekijkt, wordt de informatie over de huidige invoer en
de kracht van het draadloze signaal onderin links weergegeven. (Als
u op de knop TERUG/EXIT klikt, verdwijnt die informatie.)

■ Als u handmatig op de knop ￼
/ I (aan/uit) van de draadloze mediabox drukt om deze uit te
schakelen terwijl zowel de TV als de draadloze mediabox zijn ingeschakeld, kunt u de voeding
niet inschakelen via de afstandsbediening van de TV. Druk in dat geval op de knop ￼
/ I (aan/
uit) van de draadloze mediabox om de voeding in te schakelen.

TV KIJKEN / PROGRAMMA'S INSTELLEN

Draadloos signaal
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TV KIJKEN / PROGRAMMA'S INSTELLEN
TV
Alleen ingangssignalen die verbonden zijn met een TV of draadloze mediabox kunnen geactiveerd en
geselecteerd worden.
■■ Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.

Invoerlijst

Verplaatsen

TV KIJKEN / PROGRAMMA'S INSTELLEN

Antenne

USB1

USB2

AV1

AV2

RGB

HDMI1

HDMI2

HDMI3

HDMI4

Ingangslabel

OK

Component

AV1

Terug

* Dit is het scherm als de Wireless Ready-dongle is aangesloten op HDMI/DVI IN 1. De HDMI-aansluiting op
Wireless Ready-dongle wordt niet weergegeven in de lijst met externe invoer.

■ Selecteer de gewenste bron.
Als u de ingangsbron wijzigt, kan dat afhankelijk van de draadloze omgeving 10 seconden duren.

IR BLASTER INSTELLEN
U kunt het externe apparaat (VCR, DVD-speler en dergelijke) bedienen dat op de mediabox is aangesloten vanaf de TV via de infraroodcontroller die IR-Blaster wordt genoemd.
Stel het TV-menu als volgt in.

1
2
3

Selecteer OPTIE.
Selecteer IR Blaster.
Selecteer Aan.
• Druk op de knop MENU/EXIT om weer gewoon TV te kijken.
• Druk op de knop TERUG om naar het vorige menuscherm te gaan.
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IR-CODELIJST
DVD
MERK
PHILIPS
SAMSUNG
TOSHIBA
PANASONIC
LG
DENON
PIONEER
HITACHI
GPX

AUDIO
CODE
RC6
LC7461
NEC
AV162
TC9012
LRC3715
NEC
NEC
SAA3004

DVR-VCR
MERK
CODE
TIVO S2
uPD6121
SAMSUNG
TC9012
TOSHIBA
NEC
PANASONIC
AV162
PHILIPS
SAA3010
HITACHI
NEC
LG
NEC
MITSUBISHI
JVC
HITACHI
M50110
GO VIDEO
SAA3004

MERK
DENON
YAMAHA
MARANTZ

CODE
LRC3715
NEC
SAA3010

INTEGRA,
ONKYO

NEC

H/K
PIONEER
BOSE
LEXICON
ROTEL
SHERWOOD
XM
REALISTIC
PARASOUND
INSIGNIA

NEC
NEC
NEC
uPD6121
uPD6121
uPD6121
SAA3010
TC9148
TC9132P
SAA3004

CBL-SAT
MERK
S/A,PIONEER
MOTOROLA
DIRECTV
MOXI
VOOM
SAMSUNG
LG
PIONEER

CODE
D6108
MOTOROLA
DIRECTV
MOXI
BU5962
uPD6121
NEC
M50110

BIJLAGE
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BIJLAGE
RF-SPECIFICATIES
Draadloze mediabox
Items
Frequentiebereik [GHz]
Transmissie
RF-uitgangsvermogen (gemiddeld) [dBm]
Antenneversterking (piek) [dBi]
Kanaaltabel [MHz]
(Middenfrequentie)
Kanaalunits
Maximale afstand
(rechte lijn, geen interferentie)
Kanaalbandbreedte

U-NII-I
5.15 - 5.25
OFDM

U-NII-II
5.25 - 5.35
OFDM

U-NII-II uitgebreid
5.47 - 5.725
OFDM

U-NII-III
5.725 - 5.825
OFDM

16

16

16

16

3.47

2.93

3.42

3.24

Afhankelijk van de landregio (zie de frequentietabel)
2 - 11
Afhankelijk van de landregio (zie de frequentietabel)
15 m
Afhankelijk van de bouwstructuur.
40 MHz

■ Gebruikt bandkanaal in het land kan verschillend zijn.
Wireless Ready-dongle
Items
Frequentiebereik [GHz]
Transmissie
RF-uitgangsvermogen (gemiddeld)
[dBm]
Antenneversterking (piek) [dBi]
Kanaaltabel [MHz]
(Middenfrequentie)
Kanaalunits
Kanaalbandbreedte

U-NII-I
5.15 - 5.25
OFDM

U-NII-II
5.25 - 5.35
OFDM

U-NII-II uitgebreid
5.47 - 5.725
OFDM

U-NII-III
5.725 - 5.825
OFDM

13

13

13

13

3.36

3.05

2.72

3.17

Afhankelijk van de landregio (zie de frequentietabel)
2 - 11
Afhankelijk van de landregio (zie de frequentietabel)
20 MHz, 40 MHz

■ De transmissie wordt automatisch onderbroken bij ontbrekende informatie voor de overdracht of bij
een operationele fout.

BIJLAGE
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FREQUENTIETABEL

BW\CH

EUROPA / Rusland / Kazachstan /
Oezbekistan / Kirgizië / Tadzjikistan /
Turkmenistan / Wit-Rusland / Turkije
Oekraïne

Algerije

Marokko / Tunesië

#36
#40
#44
#48
5.15 GHz - 5.25 GHz

#52
#56
#60
#64
5.25 GHz - 5.35 GHz

#100

#104

#108

#112

#116 #120 #124 #128
5.47 GHz - 5.725 GHz

#132

#136

20 MHz ͦͩ͢͡ ͦͣ͡͡ ͦͣͣ͡ ͦͣͥ͡ ͦͣͧ͡ ͦͣͩ͡ ͦͤ͡͡ ͦͤͣ͡
ͦͪ͢͡
ͦͣͤ͡
ͦͣͨ͡
ͦͤ͢͡
40 MHz

ͦͦ͡͡ ͦͦͣ͡ ͦͦͥ͡ ͦͦͧ͡ ͦͦͩ͡ ͦͧ͡͡ ͦͧͣ͡ ͦͧͥ͡ ͦͧͧ͡ ͦͧͩ͡
ͦͦ͢͡
ͦͦͦ͡
ͦͦͪ͡
ͦͧͤ͡
ͦͧͨ͡

5.15 GHz - 5.25 GHz
5.25GHz - 5.35 GHz
20 MHz ͦͩ͢͡ ͦͣ͡͡ ͦͣͣ͡ ͦͣͥ͡ ͦͣͧ͡ ͦͣͩ͡ ͦͤ͡͡ ͦͤͣ͡
ͦͪ͢͡
ͦͣͤ͡
ͦͣͨ͡
ͦͤ͢͡
40 MHz

ͦͦ͡͡ ͦͦͣ͡ ͦͦͥ͡ ͦͦͧ͡ ͦͦͩ͡ ͦͧ͡͡
ͦͦ͢͡
ͦͦͦ͡
ͦͦͪ͡

5.15 GHz - 5.25 GHz
5.25 GHz - 5.35 GHz
20 MHz ͦͩ͢͡ ͦͣ͡͡ ͦͣͣ͡ ͦͣͥ͡ ͦͣͧ͡ ͦͣͩ͡ ͦͤ͡͡ ͦͤͣ͡
ͦͪ͢͡
ͦͣͤ͡
ͦͣͨ͡
ͦͤ͢͡
40 MHz
5.15 GHz - 5.25 GHz
5.25 GHz - 5.35 GHz
20 MHz ͦͩ͢͡ ͦͣ͡͡ ͦͣͣ͡ ͦͣͥ͡ ͦͣͧ͡ ͦͣͩ͡ ͦͤ͡͡ ͦͤͣ͡
ͦͪ͢͡
ͦͣͤ͡
ͦͣͨ͡
ͦͤ͢͡
40 MHz

#140
͑

#149 #153 #157 #161
5.725 GHz - 5.850 GHz
͑

5.47 GHz - 5.725 GHz

͑
͑

͑

͑
͑

͑

͑

͑

͑

͑

ͦͨͥͦ ͦͨͧͦ ͦͨͩͦ ͦͩͦ͡
ͦͨͦͦ
ͦͨͪͦ

͑

͑

ͦͨͥͦ͑͑͑ͦͨͧͦ ͦͨͩͦ͑͑͑ͦͩͦ͡

5.725 GHz - 5.850 GHz

͑

5.47 GHz - 5.725 GHz

͑
͑

͑
͑

͑

͑

5.725 GHz - 5.850 GHz

͑

5.47 GHz - 5.725 GHz
͑

͑
͑

#165

͑
͑

͑

ͦͨͦͦ

͑

ͦͨͪͦ

5.725 GHz - 5.850 GHz

■ De gebruiker kan de werkfrequentie niet wijzigen of aanpassen, en dit product is ingesteld voor de
regionale frequentietabel.
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BIJLAGE
PRODUCTSPECIFICATIES
Draadloze mediabox
(AN-WL100E / AN-WL100ET)

MODELLEN
Afmetingen

326,0 mm x 42,8 mm x 226,0 mm

(breedte x hoogte x diepte)

Gewicht

1,5 kg

Voedingsvereiste

DC 12 V 1,1 A
Ingang: AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Uitgang: DC 12 V 2,5 A
(Modelnummer adapter: PA-1031-1 (LITE-ON) , EADP-30PB B (DELTA))

Adapter
MODELLEN
Afmetingen

Wireless Ready-dongle
148,0 mm x 23,0 mm x 78,0 mm

(breedte x hoogte x diepte)

Gewicht

0,2 kg
Gebruikstemperatuur
Vochtigheid bij
gebruik

0° C - 40° C
Minder dan 80%

Omgevingsomstandigheden
Opslagtemperatuur
Vochtigheid bij opslag

-20° C - 60° C
Minder dan 85%

■ De genoemde specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd in verband
met kwaliteitsverbeteringen.

PROBLEMEN OPLOSSEN
De videofunctie werkt niet.
Geen beeld en geen
geluid

BIJLAGE
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■■ Controleer of de TV en de draadloze mediabox zijn ingeschakeld.
■■ Is het netsnoer goed op de adapter aangesloten?
■■ Zit de stekker van de adapter goed in de draadloze mediabox?
■■ Stel de kleuren in de menuoptie in.

Geen kleur of slechte
■■ Zijn de videokabels goed aangesloten?
kleur- of beeldkwaliteit
■■ Activeer de functie om de helderheid van het beeld te herstellen.
Horizontale/verticale
■■ Controleer op plaatselijke interferentie van elektrische apparaten of gerstrepen of trillend
eedschap.
beeld
■■ Controleer of u snelle HDMI-kabels hebt (High Speed). Als dat niet het
Geen beeld bij
geval is, kan het scherm gaan flikkeren of helemaal geen beeld geven.
aansluiting via HDMI
Gebruik dus HDMI-kabels van het type High Speed.

De audiofunctie werkt niet.
Beeld OK en geen
geluid
Geen uitvoer van een
van de luidsprekers
Geen geluid bij
aansluiting via HDMI

■■ Druk op de knop
+ of -.
■■ Geluid gedempt? Druk op de knop MUTE.
■■ Zijn de audiokabels goed aangesloten?
■■ Stel de balans in de menuoptie in.
■■ Controleer of de HDMI-kabel van het type High Speed is.

Er is een probleem in de PC-modus. (Alleen PC-modus toegepast)
Het signaal is buiten
bereik (ongeldige
indeling)
Verticale balk of streep
op achtergrond plus
horizontale ruis plus
onjuiste positie
Schermkleuren zijn
onstabiel of maar één
kleur

■■ Wijzig de resolutie, horizontale frequentie of verticale frequentie.
■■ Controleer de ingangsbron.
■■ Gebruik automatische configuratie of stel klok, fase of H/V-positie in.
(Optie)
■■ Controleer de signaalkabel.
■■ Plaats de PC-videokaart opnieuw.

Dat doet u als er een probleem met de draadloze verbinding is.

Verbonden draadloze
TV-scherm wordt niet
weergegeven.

Het scherm voor "draadloze verbinding" wordt
weergegeven, maar de
draadloze invoer is niet
geactiveerd.

■■ Controleer de aansluiting van de 20-pins kabel (aan/uit / bediening)
tussen de Wireless Ready-TV en Wireless Ready-dongle. (Zie pagina
6.)
■■ Stel de externe invoer van de TV in op draadloze invoer.
■■ Controleer de aansluiting van de HDMI-kabel tussen de Wireless
Ready-TV en Wireless Ready-dongle. (Zie pagina 6.)
■■ Controleer of de voeding van de draadloze mediabox is ingeschakeld.
(Zie pagina 18 - 19.)
■■ Controleer of een extern apparaat is verbonden met de draadloze
mediabox. Alleen de draadloze invoer met het verbonden externe
apparaat wordt geactiveerd.

BIJLAGE

Nadat de draadloze
■■ Dat gebeurt als er sprake is van draadloze interferentie van apparaten
verbinding tot stand is
in de omgeving, of als het draadloze signaal zwak is. Controleer het
gebracht, wordt de
installatiebereik van de draadloze mediabox. (Zie pagina 9.)
verbinding hersteld
Het scherm is na de draad- ■■ Dat kan gebeuren als het draadloze signaal zwak is. Controleer het
loze verbinding vervormd.
installatiebereik van de draadloze mediabox. (Zie pagina 9.)
Nadat de draadloze
■■ Dat kan gebeuren als er draadloze apparaten zijn die een 5GHz-band
verbinding tot stand is
gebruiken. Houd producten die interferentie met draadloze ontvangst
gebracht, zijn direct horiveroorzaken, op minimaal 5 meter afstand van de draadloze medizontale lijnpatronen zichtabox. (Zie pagina 9.)
baar op het scherm.
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KENNISGEVING OPEN SOURCESOFTWARE
De volgende uitvoerbare GPL-bestanden en LGPL-, MPL-bibliotheken die in dit product worden gebruikt
zijn onderhevig aan de GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1-licentieovereenkomsten:
UITVOERBARE GPL-BESTANDEN:
Linux kernel 2.6, busybox, e2fsprogs, gdbserver, jfsutils, mtd-utils, procps, u-boot, udhcpc
LGPL-BIBLIOTHEKEN:
Cairo, directFB, gconv, gettext, glib, glibc, iconv, pixman
MPL-BIBLIOTHEKEN:
Nanox
LG Electronics levert u broncode op een cd-rom tegen een vergoeding die de kosten van een dergelijke
distributie dekt, zoals de kosten voor media, verzend- en bezorgkosten, wanneer u een e-mail stuurt naar
LG Electronics via: opensource@lge.com
Dit aanbod is drie (3) jaar geldig vanaf de datum van levering van dit product door LG Electronics.
U kunt een kopie ontvangen van de GPL-, LGPL-, MPL-licenties op de cd-rom die bij dit product wordt
geleverd.
Ook kunt u een vertaling van de GPL-, LGPL-licenties aanvragen via http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/gpl-2.0-translations.html, http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html.
Dit product bevat andere open sourcesoftware.
► expat:
- auteursrecht © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd en Clark Cooper
- auteursrecht © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat-bijdragers.
► freetype: auteursrecht © 2003 The FreeType Project (www.freetype.org).
► ICU: auteursrecht © 1995-2008 International Business Machines Corporation en anderen.
► libcurl: auteursrecht © 1996 - 2008, Daniel Stenberg.
► libjpeg: deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group auteursrecht © 1991 – 1998, Thomas G. Lane.
► libmng: auteursrecht © 2000-2007 Gerard Juyn, Glenn Randers-Pehrson
► libpng: auteursrecht © 1998-2008 Glenn Randers-Pehrson
► ncurses: auteursrecht © 1998 Free Software Foundation, Inc.
► openSSL:
- cryptografische software geschreven door Eric Young.
- software geschreven door Tim Hudson.
- software ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org)
► strace:
- auteursrecht © 1991, 1992 Paul Kranenburg.
► auteursrecht © 1993 Branko Lankester.
- auteursrecht © 1993 Ulrich Pegelow.
- auteursrecht © 1995, 1996 Michael Elizabeth Chastain.
- auteursrecht © 1993, 1994, 1995, 1996 Rick Sladkey.
- auteursrecht © 1998-2003 Wichert Akkerman.
- auteursrecht © 2002-2008 Roland McGrath.
- auteursrecht © 2003-2008 Dmitry V. Levin.
- auteursrecht © 2007-2008 Jan Kratochvil.
► zlib: auteursrecht © 1995-2005 Jean-loup Gailly en Mark Adler
Alle rechten voorbehouden.
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Iedereen die over een exemplaar van deze software en de bijbehorende documentatie (de "Software")
beschikt, heeft toestemming om de Software kosteloos en zonder beperking te verspreiden, inclusief
onbeperkte rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, verspreiden van sublicenties en/of het verkopen van exemplaren van de Software. Dit geldt ook voor personen aan wie de Software wordt overhandigd, overeenkomstig de volgende voorwaarden:
DE SOFTWARE WORDT "AS IS" GELEVERD, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK,
UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPLICEERD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES TEN
AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIETINBREUKMAKENDHEID. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF DE HOUDERS VAN HET
AUTEURSRECHT
AANSPRAKELIJK
VOOR
CLAIMS,
SCHADE
OF
ANDERE
VERANTWOORDELIJKHEDEN, UIT HOOFDE VAN CONTRACT, BEHANDELING OF ANDERSZINS,
VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN ANDERE
BETREKKINGEN VAN DE SOFTWARE.
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Noteer het modelnummer en serienummer van
de TV.
Raadpleeg het label op de achterkant en geef
deze informatie door aan uw dealer als u service
nodig hebt.
Model:
Serienr.:
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