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BRUGERVEJLEDNING

Sikkerhed og Reference
LED TV*

* LG LED-TV anvender LCD-skærm med LEDbaggrundsbelysning.

Læs denne vejledning grundigt inden betjening af
produktet, og behold den til evt. senere brug.

www.lg.com

Advarsel!
Sikkerhedsinstruktioner
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
MÅ IKKE ÅBNES

DANSK

FORSIGTIG: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD
MÅ DU IKKE FJERNE DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN). INDEHOLDER
INGEN BRUGERSERVICERBARE DELE. SERVICE SKAL UDFØRES AF
KVALIFICERET PERSONALE.
Dette symbol har til hensigt at advare brugeren om, at
der er uisoleret "farlig elektrisk spænding" i produktets
kabinet, der kan være i tilstrækkelig stort omfang til at udgøre
en risiko for elektrisk stød.
Dette symbol har til hensigt at advare brugeren om, at
der er vigtige instruktioner vedrørende drift og
vedligeholdelse (service) i dokumentationen, der følger med
apparatet.
ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND OG
ELEKTRISK STØD, MÅ DETTE PRODUKT IKKE UDSÆTTES FOR REGN
ELLER FUGT.
FOR AT FORHINDRE UDBREDELSE AF BRAND, SKAL
STEARINLYS ELLER ANDRE FORMER FOR ÅBEN ILD
ALTID HOLDES PÅ AFSTAND AF DETTE PRODUKT.
• TV og fjernbetjening må ikke placeres i følgende miljøer:
-- Et sted, der er udsat for direkte sollys
-- Et område med høj luftfugtighed, f.eks. et badeværelse
-- Nær ved varmekilder, f.eks. ovne eller andre enheder, der
frembringer varme
-- Nær køkkenborde eller luftfugtere, hvor damp eller olie kan
forekomme
-- Et område, der er udsat for regn eller vind
-- Nær beholdere med vand, f.eks. blomstervaser
Dette kan forårsage brand, elektrisk stød, fejlfunktion eller
deformation af produktet.
• Placer ikke produktet på et sted, hvor det kan blive udsat for støv.
Det kan forårsage brandfare.
• Netstikket er TV tilslutning/frakobling af enheden til AC
netstikkets strømforsyning. Dette stik skal forblive let fastgjort og
fungere, når tv'et er i brug.
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• Rør ikke ved strømstikket med våde hænder. Desuden skal
strømstikket tørre helt eller renses for støv, hvis stikbenet er vådt
eller dækket af støv. Du kan få livstruende elektrisk stød, på grund
af overskydende fugt.
• Sørg for at tilslutte strømkablet til en jordforbunden strømkilde.
(Med undtagelse af enheder, der ikke er koblet til jord.) Du kan få
livstruende elektrisk stød eller komme til skade.
• Sæt strømkablet sikkert fast, hvis strømkablet ikke sidder godt nok
fast, kan der opstå brand.
• Sørg for, at strømkablet ikke kommer i kontakt med varme
genstande som f.eks. et varmeapparat. Dette kan forårsage
ildebrand eller fare for elektrisk stød.
• Anbring ikke tunge genstande eller produktet oven på
strømførende kabler. Dette kan forårsage ildebrand eller elektrisk
stød.
• Bøj antennekablet mellem dets ud- og indvendige dele for at
forhindre, at regnvand kan løbe ind. Fugt kan medføre vandskade
indvendigt i produktet og eventuelt medføre elektrisk stød.
• Kontroller ved montering af TV på en væg, at strøm- og
signalkabler ikke hænger løst på TV’ets bagside, det kan forårsage
brand eller elektrisk stød.
• Sæt ikke for mange elektriske enheder i en enkelt kontakt. Det kan
forårsage brand pga. af overopvarmning.
• Tab ikke produktet og undgå, at det vælter ved tilslutning af
eksterne enheder. Det kan forårsage personskade eller skade på
produktet.
• Hold emballagens anti-fugt-middel eller vinylindpakning uden for
børns rækkevidde. Anti-fugt-middel er skadeligt, hvis det spises.
Hvis en person indtager anti-fugt-middel, skal personen tvinges
til at kaste op og derefter transporteres til nærmeste hospital.
Vinylindpakning kan desuden medføre kvælning. Hold det uden
for børns rækkevidde.
• Tillad ikke at børn klatrer eller hænger på TV’et.
TV’et kan vælte, hvilket kan medføre alvorlige personskader.
• Bortskaf omhyggeligt brugte batterier, så børn ikke kan komme
til at spise dem. Hvis et batteri spises, skal der straks søges
lægehjælp.
• Indsæt ikke metalgenstande/ledere (f.eks. en spisepind af metal/
bestik/skruetrækker) i enden af strømkablet, mens strømstikket
er sluttet til stikkontakten. Derudover må du ikke røre ved
strømstikket, umiddelbart efter, at det er blevet trukket ud af
stikkontakten. Du kan få livstruende elektrisk stød.
• Placer eller opbevar ikke brandbare substanser i nærheden af
produktet. Der er fare for eksplosion eller brand ved skødesløs
håndtering af brandbare substanser.

• Kontrollerer at, ledningen er korrekt tilslutter til strømstikket på
dit tv. (Afhængigt af modellen)
• Installer produktet på et sted, hvor der ikke opstår radiobølger.
• Der skal være tilstrækkelig afstand mellem en udendørsantenne
og strømkabler, så de ikke berører hinanden, dette gælder også,
hvis antennen skulle vælte eller falde ned. Dette kan i modsat fald
forårsage elektrisk stød.
• Undlad at installere produktet på steder som f.eks. ustabile hylder
eller overflader med hældning. Undgå ligeledes steder med
vibration, eller hvor der ikke er fuld understøttelse af produktet.
Produktet kan i modsat tilfælde falde ned eller vælte, hvilket kan
medføre personskade eller skade på produktet.
• Hvis du har monteret TV’et på en stander, skal det beskyttes mod
at vælte. TV’et kan i modsat tilfælde vælte, hvilket kan medføre
personskader.
• Hvis du vil montere produktet på væggen, skal du fastgøre
VESA-monteringsbeslaget (ekstraudstyr) bag på produktet.
Fastgør VESA-beslaget omhyggeligt (ekstraudstyr) for at undgå, at
produktet kan falde ned.
• Brug kun det tilbehør, der er angivet af producenten.
• Kontakt en kvalificeret serviceperson ved installation af antennen.
Ellers kan der opstå brandfare eller risiko for elektrisk stød.
• Vi anbefaler, at der holdes en afstand på mindst 2 til 7 gange
skærmens diagonale størrelse, når du ser TV. Hvis du ser TV i et
langt tidsrum, kan det medføre et forvrænget syn.
• Brug kun den angivne type batteri. Forkert type batteri kan
forårsage skader på fjernbetjeningen.
• Bland ikke nye batterier med gamle. Det kan medføre, at
batterierne overophedes eller lækker.
• Batterier bør ikke udsættes for høj temperatur. Derfor
skal de holdes væk fra direkte solys, åben ild og elektriske
varmeapparater.
• Signalet fra fjernbetjeningen kan forstyrres af sollys eller andre
stærke lyskilder. Er dette tilfældet, kan lokalet gøres mørkere.
• Kontroller, at tilslutningskablerne er tilstrækkeligt lange, når der
tilsluttes eksterne enheder som f.eks. spilkonsoller. Produktet kan
i modsat fald vælte, hvilket kan medføre personskade eller skade
på produktet.
• Tænd og sluk ikke for produktet ved at sætte stikket i eller tage
stikket ud af stikkontakten på væggen. (Brug ikke strømstikket
som tænd/sluk-knap.) Det kan forårsage mekanisk fejl eller give
elektrisk stød.
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• Tab ikke metalgenstande som f.eks. mønter, hårnåle, spisepinde
eller ledninger ned i produktet, det samme gælder for brandbare
genstande som f.eks. papir og tændstikker. Børn skal være særligt
opmærksomme. Det kan medføre elektrisk stød, brand eller
personskade. Hvis et fremmedelement tabes ind i produktet,
skal strømkablet tages ud af stikkontakten, og servicecentret
kontaktes.
• Undlad at sprøjte vand på produktet eller at skrubbe det med
brandbare væsker (fortynder eller benzen). Det kan medføre brand
eller elektrisk stød.
• Undgå sammenstød eller genstande, der falder ned på produktet,
sæt ikke noget hårdt ned oven på skærmen. Du kan komme til
skade eller produktet kan blive beskadiget.
• Rør aldrig ved produktet eller antennen under en storm eller
tordenvejr.
Du kan få livstruende elektrisk stød.
• Rør aldrig ved stikkontakten hvis der er gasudslip, åbn vinduerne
og luft ud. Brandfarlig gas kan medføre brand eller forbrændinger
pga. gnister.
• Adskil ikke produktet, og forsøg ikke at reparere eller modifiere
produktet på egen hånd. Det kan medføre brand eller elektrisk
stød.
Kontakt servicecentret for kontrol, kalibrering eller reparation.
• Hvis et af følgende forhold opstår, frakobel produktet øjeblikkeligt,
og kontakt det lokale servicecenter.
-- Produktet er blevet beskadiget
-- Fremmedlegemer er kommet ind i produktet
-- Produktet har udsendt røg eller en mistænkelig lugt
Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.
• Hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode, skal du
frakoble strømkablet fra produktet. Et lag af støv kan forårsage
brand, og forringelse af isoleringen kan medføre en elektrisk
udladning, elektrisk stød eller brand.
• Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke
placeres væskefyldte genstande, f.eks. vaser, på apparatet.
• Installer ikke dette produkt på en væg, hvis det kan blive udsat for
olie eller olietåge. Dette kan beskadige produktet og forårsage at
det falder ned.
• Hvis vand eller andre væsker kommer i kontakt med produktet
(f.eks. AC-adapteren, strømkablet eller fjernsynet), skal du
frakoble strømkablet og kontakte servicecentret med det samme.
Ellers kan det forårsage ildebrand eller elektrisk stød.
• Brug kun en autoriseret AC-adapter og strømkabel der er
godkendt af LG Electronics. Ellers kan det forårsage brand, elektrisk
stød, fejlfunktion eller deformation af produktet.
• Adskil aldrig AC-adapteren eller strømkablet. Ellers kan det
resultere i brand eller elektrisk stød.
• For at undgå eksterne stød, skal du være forsigtig ved håndtering
af adapteren. Et eksternt stød kan forårsage skade på adapteren.
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• Følg installationsvejledningen nedenfor for at forhindre, at
produktet overophedes.
-- Afstanden mellem produktet og væggen bør være på mere end
10 cm.
-- Produktet må ikke installeres på steder uden ventilation (f.eks.
på en hylde eller i et skabskabinet).
-- Produktet må ikke installeres på tæpper eller hynder.
-- Kontroller, at udluftningen ikke blokeres af duge eller gardiner.
Dette kan forårsage brand.
• Undgå at røre ved ventilationsåbningerne, når TV’et har været
tændt længe, da ventilationsåbningerne kan blive varme. Dette
påvirker ikke produktets funktion eller ydeevne.
• Undersøg jævnligt apparatets ledning, og hvis den ser ud til at
være beskadiget eller nedslidt, skal du frakoble den, holde op med
at anvende apparatet, og få ledningen udskiftet med den helt
korrekte reservedel af en autoriseret serviceleverandør.
• Undgå, at der samler sig støv på strømstikkets ben eller på
stikkontakten. Det kan forårsage brandfare.
• Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug, og undgå
at vride det, knække det, klemme det, klemme det i en dør eller
træde på det. Vær opmærksom på stik, vægstikkontakter og der,
hvor kablet kommer ud fra apparatet.
• Tryk ikke hårdt på skærmen med hånden eller et skarpt objekt som
f.eks. et søm, en blyant eller en kuglepen, og rids ikke skærmen.
• Undgå at berøre skærmen eller at holde fingre mod den i lange
tidsrum. Dette kan medføre forvrængning af skærmbilledet.
• Så længe denne enhed er tilsluttet til AC-stikkontakten, er den ikke
frakoblet AC-strømkilden - heller ikke, hvis du slukker for enheden
vha. KONTAKTEN.
• Hold på stikket, når kablet tages ud af stikkontakten. Hvis
ledningerne indvendigt i strømkablet ikke er forbundet, kan det
medføre brand.
• Kontroller, at strømmen er slukket, får produktet flyttes. Tag
derefter strømkabler, antennekabler og alle tilsluttede kabler ud af
deres respektive stik.
TV-apparatet eller strømkablet kan blive beskadiget, hvilket kan
forårsage brandfare eller medføre elektrisk stød.

• Ved flytning eller udpakning af produktet, arbejd parvis fordi
produktet er tungt. Dette kan i modsat tilfælde forårsage
personskade.
• Alt service skal udføres af kvalificeret servicepersonale. Service er
påkrævet ved enhver form for skade på apparatet, f.eks. skader på
strømkabel eller -stik, spildte væsker eller tabte genstande inden
i apparatet, eller hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt,
ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
• Brug ikke elektriske højspændingsapparater i nærheden af TV’et
(f.eks. en elektrisk myggefanger). Dette kan resultere i fejl på
produktet.
• Når produktet og dets komponenter rengøres, skal
strømforsyningen forkobles, hvorefter de aftørres med en blød
klud. Undgå brug af unødvendig kraft, da dette kan medføre
ridser eller misfarvning. Brug ikke vand fra en spraybeholder,
og tør ikke af med en våd klud. Brug aldrig rengøringsmidler
til glas, poleringsmidler til biler eller industrielle formål,
slibemiddelbaserede produkter, voks, benzen, alkohol mv. da disse
kan beskadige produktet og dets panel. Disse kan forårsage brand,
elektrisk stød eller skader på produktet (deformation, korrosion
eller brud).

Forbereder
• Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.
• Visningen på dit TV kan afvige en smule fra det, som er vist i denne
vejledning.
• De tilgængelige menuer og valgmuligheder kan variere, afhængigt
af indgangskilde eller produktmodel.
• Nye funktioner kan blive tilføjet til dette TV i fremtiden.
• De medfølgende dele til produktet kan variere, afhængigt af
modellen.
• Produktspecifikationer eller indhold i denne vejledning kan
ændres uden forudgående varsel på grund af opgradering af
produktfunktioner.
• Du opnår optimal tilslutning ved at sikre, at HDMI-kabler og
USB-enheder har facetter, der er mindre end 10 mm i tykkelsen og
18 mm i bredden. Brug et forlængerkabel, der understøtter USB
2.0, hvis USB-kablet eller USB-lagringsenheden ikke passer ind i
dit TV’s USB-port.
B

B
A

A

*A <
= 10 mm

*B <
= 18 mm

• Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet påmonteret.
• Hvis du ikke bruger et certificeret HDMI-kabel, vises skærmen
muligvis ikke eller der kan opstå en forbindelsesfejl. (Anbefalede
HDMI-kabeltyper)
-- Højhastigheds HDMI®/™-kabel (3 m eller kortere)
-- Højhastigheds HDMI®/™-kabel med Ethernet (3 m eller kortere)
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• Undlad at bruge ikke godkendte artikler for at
tilgodese sikkerhed og produktets levetid.
• Tings- eller personskade som følge af brug af ikke
godkendte artikler dækkes ikke af garantien.
• På visse modeller er skærmen dækket af en tynd film,
og denne må ikke fjernes.
• Når du monterer soklen på tv’et, skal skærmen placeres
nedad på et blødt bord eller en plan overflade for at
beskytte skærmen mod ridser.
• Sørg for, at skruerne isættes og fastgøres korrekt. (Hvis
de ikke er spændt sikkert fast, kan tv’et vippe forover
efter monteringen.) Brug ikke for meget kraft og stram
ikke skruerne for meget; ellers kan skruerne blive
beskadiget og ikke strammes korrekt.

Løft og flytning af tv’et
Når du vil flytte eller løfte TV’et, skal du læse følgende for at undgå, at
det bliver ridset eller beskadiget, samt af hensyn til sikker transport,
uanset typen og størrelsen.
• Det anbefales at flytte TV’et i den kasse eller det
indpakningsmateriale, som det oprindeligt blev leveret i.
• Før du flytter eller løfter TV’et, skal du frakoble strømkablet og alle
øvrige kabler.
• Når du holder TV’et, skal skærmen vende væk fra dig, så du undgår
at beskadige den.

DANSK

• Hold godt fast i TV’et foroven og forneden. Undlad at holde fast i
den gennemsigtige del, højttaleren eller højttalerens gitterområde.

• Et stort TV bør som minimum transporteres af 2 personer.
• Ved manuel transport af TV’et skal du holde TV’et som vist på
følgende illustration.

• Ved transport af TV’et skal du undlade at udsætte det for stød eller
overdrevne vibrationer.
• Ved transport af TV’et skal du holde det oprejst og aldrig dreje det
om på siden eller vippe det forover eller mod venstre eller højre.
• Brug ikke for mange kræfter, der bøjer rammen på kabinettet, da
det kan beskadige skærmen.
• Når du håndterer tv’et, skal du passe på ikke at ødelægge
knapperne, som stikker ud.
• Undgå altid at berøre skærmen, da det kan medføre
beskadigelse af skærmen.
• Undlad at flytte tv’et ved at holde i kabelholderen, da
kabelholderen kan gå i stykker, og dette kan medføre
personskade og beskadigelse af tv’et.
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Sådan bruger du knappen

Fastgørelse af TV’et til en væg
(Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.)

(Afhængigt af modellen)
Du kan betjene tv-funktionerne blot ved at bruge knappen.

1 Indsæt og stram øjeboltene eller TV-beslagene bag på TV’et.
• Hvis der sidder bolte i øjeboltenes position, skal du fjerne boltene
først.
2 Monter vægbeslag med bolte til væggen.
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Lad placering af vægbeslag og øjebolte passe sammen bag på TV’et.
3 Sæt øjebolte og vægbeslag stramt sammen med en kraftig binding.
Hold bindingen vandret med den plane overflade.
• Sørg for, at børn ikke klatrer op på TV’et eller hænger
i det.
• Brug en platform eller et kabinet, der er stort og stærkt nok til at
støtte TV’ets vægt.
• Beslagene, boltene og rebene medfølger ikke. Du kan få yderligere
tilbehør hos din lokale forhandler.

Tænd / sluk (tryk)

Montering på et bord
1 Løft og vip TV’et til oprejst position på et bord.
• Sørg for (mindst) 10 cm mellemrum til væggen for at sikre korrekt
ventilation.

10 cm
10 cm
10 cm

10 cm

10 cm

2 Tilslut strømledningen til en stikkontakt.
• Placer ikke TV’et tæt på varmekilder, da det kan
medføre brand eller anden skade.
• Udsæt ikke skruedelene for fremmed substanser (olier,
smøremidler osv.), når du samler produktet.(Det kan
beskadige produktet.)
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Montering på en væg
Fastgør forsigtigt et valgfrit vægmonteringsbeslag bag på TV’et, og
fastgør vægmonteringsbeslaget på en massiv væg, der står vinkelret
på gulvet. Hvis du vil fastgøre TV’et på andre bygningsmaterialer,
skal du kontakte en kvalificeret servicemedarbejder. LG anbefaler, at
vægmontering udføres af fagpersonale. Vi anbefaler at du bruger et
af LGs vægmonteringsbeslag til at hænge fjernsynet op på væggen.
LG’s vægmonteringsbeslag er nem at flytte med tilsluttede kabler. Hvis
du ikke anvender et af LGs vægmonteringsbeslag, skal du bruge et
vægmonteringsbeslag som er konstrueret sådan at fjernsynet monteres
sikkert på væggen og sørger for at der er nok plads til at eksterne
enheder kan kobles til og fra fjernsynet. Det anbefales at tilslutte alle
kablerne før montering af faste vægbeslag.

• Fjern soklen, før du installerer tv’et på et vægbeslag,
ved at udføre processen for fastgørelse af soklen
bagvendt.
• Skruens længde fra bagpanelets udvendige overflade
skal være under 8 mm. (Kun 28MT42**)
Vægmonteringsplade
Bagpanel

Vægmonteringsplade
Bagpanel
Standardskrue
: M4 x L10
Maks. 8 mm
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10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

Sørg for at bruge skruer og vægmonteringsbeslag, der overholder
VESA-standarden. Standarddimensioner for vægbeslagsæt beskrives i
følgende tabel.

Separat ekstraudstyr (Vægmonteringsbeslag)
Model

32LJ50**

43LJ50**

VESA (A x B) (mm)
Standardskrue
Antal skruer

100 x 100
M4
4

200 x 200
M6
4
LSW240B
MSW240

Vægmonteringsbeslag LSW140B
Model
VESA (A x B) (mm)
Standardskrue
Antal skruer

28MT42**
100 x 100
M4
4

Vægmonteringsbeslag RW120

A
B
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Forbindelser (meddelelser)

Forbindelse med parabol
(Kun satellitmodeller)

Tilslut forskellige eksterne enheder til TV’et, og skift indgangstilstand
for at få billede fra enheden på fjernsynet. Du finder flere oplysninger
om tilslutning af eksterne enheder i manualen, der følger med hver
enkelt enhed.

Tilslut TV’et til en parabol og til et satellitstik med et satellit-RF-kabel
(75 Ω).

Tilgængelige eksterne enheder er følgende: HD-modtagere, DVDafspillere, videoafspillere, lydsystemer, USB-lagerenheder, PC’er,
spilleenheder og andre eksterne enheder.

(Afhængigt af modellen)

DANSK

• Tilslutningen af den eksterne enhed varierer, afhængigt af
modellen.
• Tilslut eksterne enheder til TV’et, uanset rækkefølgen på TV-porten.
• Hvis du optager et TV-program på en DVD- eller videooptager, skal
du sørge for at forbinde indgangssignalkablet til TV’et via en dvdeller videooptager. Du finder flere oplysninger om optagelse i den
vejledning, der følger med den tilsluttede enhed.
• Se vejledningen til det eksterne udstyr for at få oplysninger om
betjening.
• Hvis du tilslutter en spilleenhed til TV’et, skal du bruge kablet som
følger med spilleenheden. I
• PC-tilstand kan der opstå støj grundet opløsning, lodret mønster,
kontrast eller lysstyrke. Hvis der er støj til stede, skal PC’ens
output ændres til en anden opløsning, opdateringen ændres til en
anden hastighed eller lysstyrken og kontrasten justeres i menuen
BILLEDE, indtil billedet bliver klart.
• I PC-tilstand kan visse indstillinger for opløsning måske ikke
fungere korrekt afhængigt af grafikkortet.

Forbindelse med antenne
Tilslut TV’et til et vægantennestik med et RF-kabel (75 Ω).
• Hvis der skal kobles to fjernsyn til det samme stik, skal du bruge
en signalfordeler.
• Hvis billedkvaliteten er dårlig, kan du forbedre billedkvaliteten ved
at installere en signalforstærker.
• Hvis billedkvaliteten er dårlig med en tilsluttet antenne, kan du
prøve at flytte på antennen indtil at den peger i den korrekte
retning.
• Der følger ikke antennekabel og omsætter med apparatet.
• Understøttet DTV-lyd:
MPEG,
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
HE-AAC
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CI-modul forbindelse
Se krypterede (betalings)tjenester i digital TV-tilstand.
• Sikre, at CI-modulet er sat korrekt i PCMCIA-kortstikket. Hvis
modulet ikke er isat korrekt, kan det forårsage skader på TV’et og
PCMCIA-kortstikket.
• Hvis TV’et ikke viser video og lyd når CI+ CAM er tilsluttet, skal du
kontakte jord-/kabel-/satellitbaserede tjenesteudbyder.

Andre tilslutninger
Slut dit tv til eksterne enheder. For at få den bedste billed- og
lydkvalitet, skal du tilslutte den eksterne enhed til fjernsynet med
et HDMI-kabel. Til fjernsynet medfølger ingen deciderede kabler for
tilslutning til eksterne enheder.
• Understøttet HDMI-lydformat:
AC-3 (Maks.bithastighed: 640 Kbps),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz)
(Afhængigt af modellen)

Fjernbetjening

C

(Afhængigt af modellen)
Beskrivelserne i denne vejledning er baseret på knapperne på
fjernbetjeningen. Læs denne vejledning omhyggeligt, og brug TV’et
korrekt.
Hvis du vil udskifte batterier, skal du åbne batteridækslet, udskifte
batterierne (1,5 V AAA), så og -enderne passer til etiketten i
batterirummet, og derefter lukke batteridækslet. Tag batterierne ud ved
at følge isætningsvejledningen i omvendt rækkefølge.

D

Sørg for at pege fjernbetjeningen i retning af fjernbetjeningssensoren
på TV’et.

C

B
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A

Knapper til teletext ( ,
) Disse knapper benyttes
til teksttv.
Viser oplysninger om det aktuelle program og skærmen.
Åbner menuen Indstillinger.
Åbner hurtigmenuerne.
Navigationsknapper (op/ned/venstre/højre) Ruller gennem
menuer eller indstillinger.
Vælger menuer eller indstillinger og bekræfter dit input.
Vender tilbage til det forrige niveau.
Rydder visninger på skærmen og vender tilbage til TV-visning.

D
A
(TÆND/SLUK) Tænder eller slukker for fjernsynet.
Vælger radio-, TV- og DTV-program.
Henter de foretrukne undertekster i digital tilstand.
Funktionen til lydbeskrivelse aktiveres. (Afhængigt af modellen)
Ændrer størrelsen på et billede.
Ændrer indgangskilden.
Nummerknapper Indtaster numre.
Åbner den gemte programliste.
Vender tilbage til det program, der sidst blev set.

Vælger en AV-tilstand.
Denne funktion understøttes ikke.
Kontrolknapper (
) Kontrollerer medieindhold.
Disse giver adgang til specielle funktioner i
visse menuer.

B
Justerer lydstyrkeniveauet.
Åbner din foretrukne programliste.
Viser programvejledningen.
Slår alle lyde fra.
Ruller gennem gemte programmer.
Flytter til den forrige eller næste skærm.
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Licenser

Indstillinger

Understøttede licenser varierer, afhængigt af modellen. Du kan få flere
oplysninger om licenserne ved at besøge www.lg.com.

Automatisk indstilling af programmer
OPSÆTNING Auto-indstilling
Indstiller programmerne automatisk.

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.

DANSK

Oplysninger om Open
Source-softwaremeddelelse
Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open sourcelicenser, der findes i dette produkt, på http://opensource.lge.com.
Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser,
garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.
LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode på en CD-ROM
til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan distribution (f.eks.
omkostningerne til medier, forsendelse og håndteringen) ved e-mailforespørgsel sendt til opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i tre (3)
år fra produktets købsdato.
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• Hvis Indgangskilden ikke er tilsluttet korrekt, virker
programregistreringen muligvis ikke.
• Auto-indstilling finder kun programmer, der sendes i øjeblikket.
• Hvis Lås system er tændt, vises et pop-up-vindue, som beder om
et password.

Brug af Energibesparelse
BILLEDE
Energibesparelse
Reducerer strømforbrug ved justering af spidsbelastningen for
skærmlysstyrke.
• Sluk : Slår energibesparelse fra.
• Minimum / Mellem / Maksimum : Gælder den forudindstillede
energibesparelse.
• Afbrydelse af videolyd : Skærmen slukkes, og der afspilles
kun lyd. Tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen, undtagen
knappen Tænd/sluk, for at tænde skærmen igen.

Sådan vælges Biograftilstand
BILLEDE Biograftilstand
Vælger den biograftilstand, der er optimeret til visningsmiljøet eller
programmet.
• Levende : Øger kontrast, lysstyrke og skarphed ved visning af
levende billeder.
• Standard : Viser billeder i standardniveauer for kontrast, lysstyrke
og skarphed.
• Eco : Funktionen Energy Saver (Energibesparelse) ændrer
indstillingerne på tv’et for at reducere strømforbruget.
• Biograf : Viser det optimale billede til film.
• Sport : [Afhængigt af modellen]
Optimerer videobilledet til dynamisk brug ved at fremhæve
primære farver som hvid, græsgrøn og himmelblå.
• Spil : Viser det optimale billede til spil.
• De tilgængelige billedtilstande kan afvige afhængigt af
inputsignalet.

Sådan vælger du tilstanden til finjustering
af et billede

Sådan indstiller du yderligere
billedindstillinger

BILLEDE Biograftilstand
Denne funktion lader dig foretage detaljerede justeringer til den valgte
biograftilstand.

BILLEDE Biograftilstand
Justerer detaljerede billedindstillinger.

Sådan indstilles avanceret kontrol
BILLEDE Biograftilstand Avanceret betjening
Kalibrerer skærmen til hver biograftilstand eller justerer billedets
indstillinger til en særlig skærm.
• Dynamisk kontrast : Justerer kontrasten til det optimale niveau i
forhold til billedets lysstyrke.
• Dynamisk farve : Justerer farver, så billedet får mere naturlige
farver.
• Gamma : Indstiller overgangskurven i overensstemmelse med
billedsignaloutputtet afhængigt af inputsignalet.
• Afhængigt af inputsignalet eller de øvrige billedindstillinger kan
omfanget af elementer til detaljeret justering afvige.

• Støjreduktion : Eliminerer billedstøj.
• MPEG Støjreducering : Eliminerer den støj, der genereres under
oprettelsen af digitale billedsignaler.
• Sort niveau : Justerer skærmens lysstyrke og kontrast til at
passe til billedinputtets sorte niveau ved brug af skærmens
mørkhedsgrad (sortniveau).
• Rigtig biograf : Optimerer skærmen til filmvisning.
• Afhængigt af inputsignalet eller de øvrige billedindstillinger kan
omfanget af elementer til detaljeret justering afvige.

Sådan nulstilles billedindstillinger
BILLEDE Biograftilstand Nulstil billede
Nulstiller billedindstillinger, som brugeren tilpasser. Hver billedtilstand
nulstilles. Vælg den billedtilstand, du vil nulstille.
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• Baggrundslys : Kontrollerer niveauet af skærmens lysstyrke ved
at justere baggrundslyset. Jo tættere på 100, jo lysere er skærmen.
• Kontrast : Justerer kontrasten mellem lyse og mørke områder i
billedet. Jo tættere på 100, jo højere kontrast.
• Lys : Indstiller den overordnede lysstyrke for skærmen. Jo tættere
på 100, jo lysere er skærmen.
• Skarphed : Justerer billedets skarphed. Jo tættere på 50, jo
skarpere og tydeligere billede.
• Farve : Toner de farver, der vises på skærmen, ned eller op. Jo
tættere på 100, jo dybere farve.
• Farvetone : Justerer farvebalancen mellem rød og grøn vist på
skærmen. Jo tættere på Rød 50, jo mere rød vil farven være. Jo
tættere på Grøn 50, jo mere grøn vil farven være.
• Farvetmp. : Justerer farvetemperaturen fra kold til varm.
• Afhængigt af inputsignalet eller de øvrige billedindstillinger kan
omfanget af elementer til detaljeret justering afvige.

Billedvalg

Justering af billedformat
BILLEDE
Vælger billedformatet.

Billedformat

• 16:9 : Viser et billedformat på 16:9.
• Kun scanning : Viser videobilleder i original størrelse uden at
fjerne dele ved billedets kant.
• I tilstanden DTV, Komponent, HDMI og DVI (over 720p) er Kun
scanning tilgængelig.
• Oprindelig str. : Ændrer billedformatet til 4:3 eller 16:9,
afhængigt af videoindgangssignalet.
• Fuld bredde : Når tv'et modtager bredformatsignalet, kan du
justere billedet vandret eller lodret i et lineært målforhold, så det
fylder hele skærmen. Video i 4:3 og 14:9 understøttes i fuld skærm,
uden at billedet bliver forvrænget ved hjælp af DTV-input.
• I tilstanden Analog/DTV/AV/Scart er Fuld bredde tilgængelig.
• 4:3 : Viser et billedformat på 4:3.
• 14:9 : Du kan se et billedformat i 14:9 eller et almindeligt tvprogram i 14:9-tilstanden. Skærmen i 14:9 vises på samme måde
som i 4:3, men det er udvidet foroven eller forneden.
• Zoom : Justerer billedets størrelse, så det passer til skærmens
bredde. Toppen og bunden af billede kan være skåret væk.
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Valg af lydtilstand
LYD Lydindstilling
Justerer tv-lyd til et optimalt niveau ud fra en valgt lydindstilling.
•
•
•
•
•
•

Standard : Optimerer lyden til alle typer indhold.
Nyheder : Øger klarhed i stemmer fra tv’et.
Musik : [Afhængigt af modellen] Optimerer lyden til musik.
Biograf : Optimerer lyden til film.
Sport : [Afhængigt af modellen] Optimerer lyden til sport.
Spil : Optimerer lyden til spil.

Brug af funktionen Lydeffekt
LYD Lydeffekt
Brugeren kan vælge forskellige lydeffekter.
•
•
•
•

Diskant : Styrer de dominerende lyde i outputtet.
Bas : Styrer de uskarpe lyde i outputtet.
Diskant : Justerer lydbalancen mellem venstre og højre.
Nulstille : Du kan nulstille indstillingerne for lydeffekter.

DANSK

Indstilling af automatisk lydstyrke
LYD Auto. lydstyrke
Indstiller Auto. lydstyrke på Tænd. Forskellige lydstyrker fra kanal til
kanal justeres automatisk for at give en behagelig tv-oplevelse, når der
skiftes mellem forskellige kanaler.

Brug af Manuel indstilling
OPSÆTNING Manuel indstilling
Justerer programmer manuelt og gemmer resultatet.
For digital Udsendelse kan du kontrollere signalstyrke og
signalkvaliteten.
For analog Udsendelse kan du indstille stationsnavn og foretage
finjustering (undtagen for tilstanden Satellit). Det er normalt kun
nødvendigt at finindstille, hvis modtagelsen er dårlig.
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Redigering af programmer
OPSÆTNING

Programredigering

Redigerer de gemte programmer.
Angiv som favoritprogram, bloker/fjern blokering af program, spring
program over osv. for det valgte program.

Sådan vælges Programtilstand
OPSÆTNING Programtilstand
Denne funktion giver dig mulighed for at se et indstillet program i
tilstanden Antenne, Kabel, Satellit.
• Du kan kun se programmer i den valgte tilstand.

Om CI-oplysninger
OPSÆTNING

CI-oplysninger

[Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.]
• Med denne funktion kan du se en række krypterede tjenester
(betalingstjenester).
• Hvis du fjerner CI-modulet, kan du ikke se betalingstjenester.
• CI-funktioner (Common Interface) kan muligvis ikke anvendes,
afhængigt af transmissionsforholdene i landet.
• Når modulet er sat i CI-stikket, kan du få adgang til modulmenuen.
• Hvis du vil købe et modul og smart card, skal du kontakte
forhandleren.
• Når tv'et tændes efter isætning af et CI-mmodul, har du muligvis
ikke video- eller lydoutput i et krypteret program. Smart cardet er
muligvis ikke kompatibelt med CI-modulet.
• Når du bruger et CAM (Conditional Access Module), skal du sikre
dig, at det fuldt ud opfylder alle krav til enten DVB-CI eller CI plus.
• En unormal proces af CAM (Conditional Access Module) kan give et
dårligt billede.
• [Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.] Hvis TV’et
ikke viser video og lyd når CI+ CAM er tilsluttet, skal du kontakte
jord-/kabel-/satellitbaserede tjenesteudbyder.

Sådan indstiller du den aktuelle tid
TIME

Ur

Kontrollerer eller ændrer tiden, mens der ses tv.
• Auto : Synkroniserer tv’ets ur til de digitale tidsoplysninger, der
udsendes af tv- stationen.
• Manuel : Indstiller klokkeslættet og datoen manuelt, hvis den
automatiske opsætning ikke svarer til den aktuelle tid.

Sådan indstiller du tv'et til at slukke og
tænde automatisk

Indstilling af adgangskode
LÅS Indstil adg.kode
Indstiller eller ændrer tv’ets adgangskode.
• Den første adgangskode er indstillet til ‘0000’.
• Når Frankrig er valgt som land, er adgangskoden ikke ‘0000’ , men
‘1234’.
• Når Frankrig er valgt som land, kan adgangskoden ikke indstilles
til ‘0000’.

Låsning af systemet

Du kan indstille Tænd/Sluk-tiden for tv'et.

LÅS Lås system
Tillader kun bestemte programmer ved at blokere kanaler eller eksterne
indgange.

Vælg Sluk, hvis du ikke skal indstille TV fra tid / TV til.

Indstil først Lås system på Tænd.

TIME

TV fra tid / TV til

Sådan anvender du Timer sluk
TIME

• Børnetilladelse (Kun DTV) : Børnetilladelse fungerer i henhold
til oplysningerne fra tv-stationen. Hvis signalet har ukorrekte
oplysninger, er denne funktion ikke aktiv. Forhindrer børn i at se tvprogrammer for voksne i henhold til de indstillede aldersgrænser.
Angiv en adgangskode for at se et blokeret program. Aldersgrænser
er forskellige fra land til land.
• Inputblok : Blokerer inputkilderne.
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• Hvis du vil bruge TV fra tid / TV til, skal du angive den aktuelle
tid korrekt.
• Selv når funktionen TV til er aktiveret, slukker tv'et automatisk
efter 120 minutter, hvis der ikke trykkes på nogen taster inden
for den tid.

Timer sluk

Slukker for tv’et efter et bestemt antal minutter.
Hvis du vil annullere Timer sluk, skal du vælge Sluk.

Sådan indstiller du Automatisk standby
TIME

Automatisk standby

[Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller i visse lande.]
Hvis ikke du trykker på nogen taster på tv'et eller fjernbetjeningen i en
vis periode, skifter tv'et automatisk til standbytilstand.
• Denne funktion virker ikke på tilstanden Butiksdemo eller under
Softwareopdatering.
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Sådan indstilles sprog
ALTERNATIV Sprog(Language)
Du kan vælge sproget for menuen på skærmen og digitale
lydudsendelser.
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• Menusprog (Language) : Vælger et sprog til skærmteksten.
• Lydsprog : [Kun digital tilstand][De konfigurerbare emner varierer
afhængigt af landet.] Vælger det ønskede sprog, når du ser digitale
udsendelser, der indeholder flere talte sprog.
• Undertekstsprog : [Kun i digital tilstand] Brug funktionen
Undertekst, når der sendes med to eller flere undertekstsprog.
• Hvis undertekstdata på et valgt sprog ikke udsendes, vises
underteksterne på standardsproget.
• Tekstsprog : [Kun digital tilstand][De konfigurerbare emner
varierer afhængigt af landet.] Brug funktionen Tekstsprog, når to
eller flere tekstsprog udsendes.
• Hvis teletekstdata på et valgt sprog ikke udsendes, vil standardtekstsproget blive vist.
• Hvis du vælger det forkerte land, vises tekst-tv muligvis ikke
korrekt på skærmen, og der kan opstå problemer under brug af
tekst-tv.

Indstilling af placeringen
ALTERNATIV

Land

[Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande.]
Indstiller det land, tv'et bruger.
Tv-indstillinger ændres i henhold til miljøet for udsendelse i det valgte
land.
• Hvis landeindstillingen ændres, vises skærmen med oplysninger
om Auto-indstilling muligvis.
• I lande, hvor der ikke fastlagt regler for digital udsendelse, vil nogle
DTV-funktioner muligvis ikke fungere, afhængigt af de digitale
udsendelse forhold.
• Hvis landeindstillingen er angivet til "--", vil europæiske
jordbaserede programmer være tilgængelige, men visse DTVfunktioner fungerer muligvis ikke korrekt.

Sådan vælger du lydkommentarer eller
undertekster
ALTERNATIV

Hjælp deaktiveret

Der er lydkommentarer eller undertekster til hørehæmmede eller
svagtseende.
• Hørehæmmede : Denne funktion er for hørehæmmede. Hvis den
er slået til, vises undertekster som standard.
• Lydbeskrivelse : Denne funktion er for blinde, som får en
forklarende hørbar beskrivelse af den aktuelle situation i et
tv-program ud over den oprindelige lyd. Når Lydbeskrivelse
er slået til Tænd, afspilles den oprindelige lyd sammen med
lydbeskrivelser kun i de programmer, der har lydbeskrivelse.

Sådan indstilles Undertitel
ALTERNATIV Undertekst
Vis undertekster, når TV-stationen sender programmer med
undertekster.
Undertekst indstiller og ændrer undertekster til Sluk, Tænd eller Auto.
• Sluk : Deaktiverer visning af undertekst.
• Tænd : Aktiverer visning af undertekst.
• Auto : Undertekst vises automatisk.

Sådan angiver du Nulstil alt
ALTERNATIV

Nulstil alt

Alle lagrede oplysninger slettes, og tv-indstillingerne nulstilles.
Tv'et slukker og tænder for sig selv, og alle indstillinger nulstilles.
• Når Lås system er aktiveret, vises et pop-up-vindue, der beder
om adgangskode.
• Sluk ikke for strømmen under aktiveringen.

Sådan ændrer du tv-tilstand
ALTERNATIV

Indstilling for tilstand

Vælger Privat brug eller Butiksdemo.
Ved brug i hjemmet skal du vælge Privat brug.
Butiksdemo er beregnet til visning i en butik.
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Sådan henter du kildekoden
Software

ALTERNATIV

Meddelelse om LGE Open Source-

Sådan fjernes USB-enheden
USB-enhed
Vælg en USB-lagerenhed, som du vil fjerne.

Sådan får du vist open source-licenser, der er indeholdt i dette produkt.

Sådan opdaterer du softwaren
ALTERNATIV

Systeminfo.

Vælger USB-opdatering, OAD-opdatering eller Firmwareversion.
Firmwaren downloader og installerer. Når opdateringen er gennemført,
genstarter dit tv.

Brug af Mine medier
MINE MEDIER
Fotoliste / Musikliste

Alle Medier / Biografliste /

Vælger en fil fra listen. Viser den fil, som du har valgt.
Indstiller afspilningsrelaterede indstillinger under afspilning af disk.

• Når en USB-enhed er valgt til at blive fjernet, kan der ikke læses fra
den længere. Fjern USB-lagerenheden, og tilslut den derefter igen.

Brug af USB-lagerenhed - advarsel
• Hvis USB-lagringsenheden har et indbygget automatisk
registreringsprogram eller bruger sin egen driver, fungerer den
muligvis ikke.
• Nogle USB-lagerenheder fungerer muligvis ikke eller fungerer ikke
korrekt.
• Brug kun USB-lagerenheder, som er formateret med Windows
FAT32- eller NTFS-filsystemet.
• Til eksterne USB-harddiske anbefales det, at du bruger enheder
med en nominel spænding på mindre end 5 V og en nominel strøm
på mindre end 500 mA.
• Det anbefales, at du bruger USB-hukommelser på højst 32 GB og
USB-harddiske på højst 2 TB.
• Hvis en USB-harddisk med strømbesparende funktion ikke fungerer
korrekt, skal du slukke for den og tænde den igen. Der er flere
oplysninger i brugervejledningen til USB-harddisken.
• Data på USB-lagerenheden kan blive ødelagt, sørg for at
sikkerhedskopiere vigtige filer til andre enheder. Datavedligeholdelse er brugerens ansvar, og producenten er ikke
ansvarlig for tab af data.
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• USB-opdatering : Opdaterer software via USB-enhed.
• OAD-opdatering : Vælger Tænd / Sluk for at opdatere
styresoftware ved hjælp af OAD (Over Air Download) Update.
Automatisk opdateringstilstand betyder at tv'et opdaterer
softwaren automatisk, når download af softwaren er gennemført.
• Firmwareversion : Kontrollerer softwareversionen og produktog tjenesteoplysninger.

Når du ser en meddelelse om, at USB-enheden er fjernet, skal du fjerne
enheden fra tv’et.
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Mine medier-understøttende fil
• Maksimal dataoverførselshastighed : 20 Mbps (megabit pr.
sekund)
• Understøttet eksternt undertekstformat : .srt (SubRip), .smi
(SAMI), .sub (SubViewer1, MicroDVD, DVDsubtitleSystem,
SubIdx(Vobsub)), .ass/.ssa (SubStation Alpha), .txt (TMplayer)
1 SubViewer : Understøtter kun eksterne undertekster SubViewer1.0
& 2.0

Understøttede videoformater
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• Maksimum : 1920 x 1080 ved 30p (kun Motion JPEG 640 x 480
ved 30p)
• .asf, .wmv
[Video] VC-1 (WMV3, WVC1)
[Lyd] WMA7,8,9 Standard
• .avi, .xvid
[Video] MPEG2, MPEG4 Part2, XVID, H.264/AVC
[Lyd] HE-AAC, LPCM, ADPCM, Dolby Digital (AC3), MP3
• .ts, .trp, .tp
[Video] H.264/AVC, MPEG2, HEVC
[Lyd] MP3, Dolby Digital (AC3), AAC, HE-AAC
• .vob
[Video] MPEG1, MPEG2
[Lyd] Dolby Digital (AC3), DVD LPCM
• .mp4, .mov
[Video] MPEG4 Part2, XVID, H.264/AVC, HEVC
[Lyd] AAC, MP3
• .mkv
[Video] MPEG2, MPEG4 Part2, H.264/AVC, HEVC
[Lyd] HE-AAC, Dolby Digital(AC3), MP3, LPCM
• .mpg, .mpeg
[Video] MPEG1, MPEG2
[Lyd] Dolby Digital (AC3), LPCM
• .dat
[Video] MPEG1
[Lyd] MP2
• .flv
[Video] Sorenson H.263, H.264/AVC
[Lyd] MP3, AAC
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Understøttede lydformater
• Filtype: .mp3
[Bithastighed] 32 - 320 Kbps
[Samplingsfrekvens] 8 - 48 kHz
[Understøtter] MPEG1 Layer2, MPEG1 Layer3, MPEG2, MPEG2.5
• Filtype: .wma
[Bithastighed] 4 - 320 Kbps
[Samplingsfrekvens] 8 - 48 kHz
[Understøtter] WMA

Understøttede fotoformater
• Kategori: 2D (jpeg)
[Tilgængelig filtype]
SOF0: Baseline,
SOF1: Udvidet sekventiel,
SOF2: Progressiv
[Fotostørrelse]
Minimum: 64 x 64,
Maksimum (Normal type): 15360 (B) x 8640 (H),
Maksimum (Progressiv type): 1024 (B) x 768 (H)

Fejlfinding
TV’et kan ikke styres med fjernbetjeningen.
• Kontroller fjernbetjeningssensoren på produktet, og forsøg igen.
• Kontroller, om der er noget, der ligger i vejen mellem produktet og
fjernbetjeningen.
• Kontroller, at batterierne stadig virker og er korrekt ilagt ( til
, til ).
Der kommer ikke noget billede eller nogen lyd.
• Kontroller, at produktet er tændt.
• Kontroller, at strømkablet er tilsluttet i stikket på væggen.
• Kontroller, om der er et problem i vægstikket ved tilslutning af
andre produkter.
TV’et slukkes pludseligt.

• Sluk/tænd TV’et med fjernbetjeningen.
• Tilslut HDMI-kablet igen.
• Genstart PC’en mens TV’et er tændt.

• Hvis produktet er koldt at røre ved, kan der opstå en smule
flimmer, når det tændes. Dette er normalt, der er ikke noget galt
med produktet.
• Dette panel er et avanceret produkt, der indeholder millioner af
pixel. Du kan muligvis se små sorte pletter og/eller klart farvede
pletter (røde, blå eller grønne) med en størrelse på 1 ppm på
panelet. Dette er ikke en fejl og påvirker ikke produktets ydeevne
eller driftssikkerhed.
Dette fænomen opstår også i produkter fra tredjeparter og kan ikke
gøres til genstand for bytning eller refusion.
• Du kan muligvis finde forskellige lysstyrker og farver på panelet
afhængigt af din placering i forhold til panelet (venstre/højre/
oppefra/nedefra).
Dette fænomen opstår som følge af panelets opbygning. Det er
ikke relateret til produktets ydeevne og er ikke en fejlfunktion.
• Visning af et stillbillede i længere tid kan medføre fastfrysning af
billedet. Undgå visning af faste billeder på tv-skærmen i længere
tid.
DANSK

• Kontroller strømstyringsindstillingerne. Strømforsyningen kan
være afbrudt.
• Kontroller, om funktionerne Sluk automatisk (afhængigt
af modellen) / Timer sluk / TV fra tid er aktiveret i TIME
-indstillingerne.
• Hvis der ikke er noget signal, mens TV’et er tændt, slukkes det
automatisk efter 15 minutters inaktivitet.
Når du tilslutter til PC’en (HDMI), vises ‘Intet signal’ eller ‘Ugyldigt
format’.

Unormal skærm

Lyde, der kan forekomme
• “Knækken”: En knækkende lyd kan forekomme som følge af
plastisktermisk sammentrækning, grundet temperaturudsving
og fugt når TV’et anvendes eller slukkes. Denne lyd er normal for
produkter, hvor termisk deformation er påkrævet.
• Summelyd fra elektriske kredsløb/brummelyd fra panelet: Lyd
med et lavt støjniveau, der genereres af højhastighedskredsløb,
som leverer strøm til produktets drift. Dette varierer afhængigt af
produktet.
Den frembragte lyd påvirker ikke produktets ydeevne eller
driftssikkerhed.
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Specifikationer
CI-modul (B x H x D)

Omgivelsesforhold

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Driftstemperatur

0 – 40 °C

Driftsfugtighed

Mindre end 80 %

Opbevaringstemperatur

-20 °C – 60 °C

Opbevaringsfugtighed

Mindre end 85 %

(afhængigt af land)

DANSK

Tv-system

Kanaldækning (Bånd)

Maks. antal programmer, der
kan gemmes
Ekstern antenneimpedans
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Digitalt TV

Analogt tv

DVB-T
DVB-T2
DVB-C
DVB-S/S2

PAL B/G/D/K/I
SECAM L

DVB-S/S2

DVB-C

DVB-T/T2

950 - 2.150 Mhz

46 - 890 Mhz

VHF III: 174 - 230 Mhz
UHF IV: 470 - 606 Mhz
UHF V: 606 - 862 Mhz

4.000

1.100
75 Ω

46 - 862 Mhz

HDMI-DTV understøttet tilstand

Oplysninger om tilslutning af
komponentport

Vandret frekvens
(kHz)

Lodret frekvens
(Hz)

640 x 480p

31,47
31,50

59,94
60,00

720 (1440) x 480i

15,73
15,75

59,94
60,00

720 x 480p

31,47
31,50

59,94
60,00

720 (1440) x 576i

15,63

50,00

Signal

Komponent

720 x 576p

31,25

50,00

480i / 576i

O

44,96
45,00
37,50
33,72
33,75
28,13
67,43
67,50
56,25
26,97
27,00
33,72
33,75

59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
50,00
23,976
24,00
29,97
30,00

480p / 576p

O

720p / 1080i

O

1080p

O
(Kun 50 Hz / 60 Hz)

1280 x 720p

1920 x 1080i

1920 x 1080p

HDMI-PC understøttet tilstand

Komponentporte på tv’et

Udgangsporte til video på DVD-afspiller

1
2

Vandret frekvens
(kHz)

Lodret frekvens
(Hz)

31,469
31,469
37,879
48,363
45,00
47,712
47,712

70,08
59,94
60,31
60,00
60,00
60,015
59,79

63,981

60,020

67,50

60,00

720 x 400
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280 x 720
1360 x 768
1366 x 768
1280 x 1024
(FHD kun)
1920 x 1080
(FHD kun)

PB

PR

Y

PB

PR

Y

B-Y

R-Y

Y

Cb

Cr

Y

Pb

Pr

Opløsning

Vandret frekvens
(kHz)

Lodret frekvens
(Hz)

720 (1440) x 480i

15,73
15,75

59,94
60,00

720 x 480p

31,47
31,50

59,94
60,00

720 (1440) x 576i

15,63

50,00

720 x 576p

31,25

50,00

44,96
45,00
37,50
33,72
33,75
28,13
67,43
67,50
56,25

59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
50,00

1280 x 720p
Opløsning

Y

1920 x 1080i

1920 x 1080p

DANSK

Opløsning

1 : Kun 28MT42**, 32LJ500U
2 : Kun 32LJ500V, 43LJ50**
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