
 

 

 

 

TFD-1906 

Användarinstruktioner 
 Innan du använder apparaten 

bör du läsa igenom denna handbok noggrant. 
Behåll handboken för framtida referens.  

 

 

 

 

 
19" TFT LCD TV+DVD-KOMBO  

Instruktioner för användning   

� PAL/NTSC/SECAM B/G,D/K,I 
� AC 110-240V 50/60Hz 

� SCARTINGÅNG, PC-INGÅNG 
� TEXT-TV, 

� NTSC-UPPSPELNING 
� INBYGGD DVD 
� STÖDER FÖLJANDE FORMAT: SVCD, VCD, WMA, HDCD, 

KODAK BILD-CD, DVD 
    MPEG4 

 

 

Art.nr.: 38-2566



 

 

Instruktioner för miljöskydd 

 

 

Släng inte denna produkt i de vanliga hushållssoporna när 
dess livstid är slut; lämna in den på insamlingsställe för 
återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Symbolen 
på produkten, användningsinstruktionerna eller förpackningen 
informerar om kasseringsmetoder. 

 
 

Materialen är återvinningsbara enligt denna märkning. 
Återvinning, materialåtervinning samt andra sätt att 
återanvända gamla apparater utgör ett viktigt bidrag till att 
skydda vår miljö. Hör efter med din kommunförvaltning för att 
ta reda på var det finns en återvinningscentral på din ort. 
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SPECIFIKATIONER 

 
 

Mottagningssystem: B/G,D/K,I 

Färgsystem: PAL/NTSC/SECAM 

LCD-panel: 482.6 mm (19-tums) diagonal 

Extern antenn: 75 Ohm koaxialkabel 

Ext. ingångar/utgångar: SCART, PC-ingång 

Högtalare: 16 Ohm x 2 

Ljudeffekt: 3W 

Energiförbrukning: AC 90-240V 50/60Hz,60W 

Dimensioner: W466 xD206xH415.7(mm) 

Nettovikt: 7.0KG 

 
Design samt specifikationer kan ändras utan föregående avisering. 

 
FJÄRRKONTROLLEN 

Sändningssystem: Infraröd 

Strömförsörjning: DC 3V 



 

 

INSTALLATION 

Tack för att du har valt att köpa vår produkt som är den TV-mottagare som har de 
allra mest naturliga färgerna. 
För att få ut mesta möjliga av din produkt från första början rekommenderar vi att 
läsa igenom denna handbok noggrant och att behålla den för framtida referens. 

INSTALLATION 

� Placera mottagaren på plats i rummet som inte nås av direkt ljus. 
Totalt mörker eller en reflex på bildskärmen kan leda till ögontrötthet. En 

dämpad och indirekt belysning rekommenderas för ett behagligt tittande. 
� Lämna tillräckligt med utrymme mellan mottagaren och väggen för att tillåta 

ventilation. 
� Undvik mycket varma platser för att undvika skador på TV:ns hölje eller att 

apparaten slutar fungera i förtid. 
� Denna TV fungerar med likström (DC) som fås genom AC-DC-adaptern. 

Spänningen indikeras på etiketten på höljets baksida. Använd endast den 
AC-DC-adapter som medföljer TV:n och koppla aldrig TV:n direkt till uttag 
med växelström (AC). AC-DC-adaptern fungerar med växelström (AC). 
Spänningen indikeras på etiketten på AC-DC-adaptern. Anslut 
AC-DC-adapterns DC-kontakt till det 12 V DC-uttaget på TV:ns baksida. 
Anslut AC-DC-adaptern med tillhörande sladd. Sätt in kontakten i 
vägguttag med spänning på mellan 90-240 V. 

� Installera inte mottagaren på plats nära värmekälla som exempelvis 
element, lufttrummor, direkt solljus eller i ett stängt utrymme eller skåp. 

� Täck inte över ventilationshålen medan apparaten används. 

VARNING 
Mixtra aldrig med komponenterna inuti TV:n eller med några justeringsreglage 
som inte nämns i denna handbok. LCD-panelen som används i denna produkt är 
tillverkad av glas. Därför kan denna gå sönder om man tappar apparaten i golvet 
eller om apparaten hanteras med våld. Var försiktig så att du inte skär dig på 
glasbitarna om LCD-panelen skulle gå sönder. Om du behöver ta bort damm eller 
fuktfläckar från LCD-panelen: Dra ut strömsladden från eluttaget. Torka sedan av 
mottagaren med en torr och mjuk trasa. Strömsladden bör även dras ut vid 
åskväder för att undvika att TV:n skadas. Alla TV-mottagare är 
högspänningsapparater. Allt arbete som måste utföras på mottagarens inre 
komponenter bör utföras av behörig TV-tekniker. 



 

 

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Symbolen med en blixt med en pil inuti en triangel talar om för användaren att 
delarna inuti produkten innebär risk för elektriska stötar. 

 

 

Ett utropstecken inuti en triangel talar om för användaren att viktiga 
instruktioner för användning och service finns i de dokument som medföljer 
apparaten. 

 

VARNING:  FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR BÖR DENNA APPARAT INTE 
UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. INGA VÄTSKEFYLLDA FÖREMÅL, SOM 
EXEMPELVIS VASER, FÅR STÄLLAS PÅ APPARATEN. 

 
 

V A R N I N G :  FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR 
BÖR MAN INTE TÄCKA ÖVER HÖLJET ELLER TV:NS BAKSIDA. DET 
FINNS INGA DELAR INUTI APPARATEN SOM KAN REPARERAS PÅ 
EGEN HAND. ÖVERLÅT EVENTUELLA REPARATIONER TILL 
BEHÖRIG SERVICEPERSONAL.. 

V A R N I N G  

RISK OF ELECTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN 

  



 

 

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
 

Varning 
Inga föremål får tappas eller stoppas in i TV-höljets öppningar 
eller springor. Undvik att spilla vätska på TV-mottagaren. 
 
 
 
 
Varning 
Stoppa aldrig in någonting i ventilationshålen. Om metall eller 
brännbara föremål stoppas in kan detta orsaka eldsvåda eller 
elektriska stötar. 
 
 
 
 
 
Varning 
Sätt aldrig något på bildskärmen då denna kan skadas.  
 
 
 
 
Varning 
Akta så att strömsladden inte hamnar i kläm under 
TV-mottagaren. 
 
 
 
Varning 
Kasta aldrig något på TV:n. Bildskärmens glas kan explodera 
av stöten och orsaka allvarlig skada. 



 

 

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
 
Varning 
Du bör inte stå, luta dig mot eller putta på TV:n eller dess 
stativ. Var särskilt försiktig med barn. Om TV:n ramlar 
kan allvarliga skador uppstå. 
 
 
Varning 
Ställ inte TV:n på ostadig vagn, stativ, hylla eller bord. 
Om TV:n ramlar kan allvarlig personskada eller skada på 
TV:n uppstå. 
 
 
Varning 
Om TV-mottagaren inte ska användas under en längre 
tid är det rekommendabelt att dra ur strömsladden från 
vägguttaget. 
 
 
Varning 
Blockera inte ventilationshålen på det bakre höljet. 
Lämplig ventilation är mycket viktigt för att undvika att det 
blir fel på TV:ns elektriska komponenter. 
 
 
Varning 
Undvik att utsätta TV-mottagaren för direkt solljus och 
andra värmekällor. Ställ inte TV-mottagaren direkt på 
någonting annat som avger värme, som t ex en 
videobandspelare eller ljudförstärkare. Ställ ingenting 
med öppna flammor som t ex levande ljus på TV:n. Utsätt 
inte LCD-skärmens yta för solljus eftersom detta kan 
skada skärmens yta. 



 

 

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
 

 
Varning 
Anslut inte alltför många apparater till samma eluttag 
eftersom detta kan leda till eldsvåda eller elektriska stötar. 
 
 
Varning 
Högspänning används vid användning av denna 
TV-mottagare. Ta inte bort höljets baksida från TV:n. 
Överlåt allt underhåll till behörig servicepersonal. 
 
 
 
Varning 
För att undvika risk för eldsvåda eller elektriska stötar bör 
TV-mottagaren inte utsättas för regn eller fukt. 
 
 
 
 
Varning 
För din egen säkerhet bör du inte vidröra TV:n, 
sladden/kontakten eller antennsladden under åskväder. 
 
 
 
 
Varning 
Om TV:n ska byggas in i någon typ av skåp eller liknande, 
bör man respektera de minimiavstånd som uppges. 
Värmeackumulering kan minska TV:ns livstid och kan också 
vara farligt. 



 

 

SETUP (INSTÄLLNINGAR) 
 
Sätta i batteriet. 
 
Öppna batterifacket genom att trycka på det och skjuta det nedåt. 
Sätt i 3V-batteriet och se till att polerna (+/-) matchar markeringarna inuti facket. 
Sätt tillbaka batterifacket genom att skjuta det uppåt tills du hör ett klickande ljud. 
 

DIMENSIONER (MM) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sätt i batteriets “+” under metallremsan. 
 

 

Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontrollen: 
Tappa inte fjärrkontrollen. 
Utsätt inte fjärrkontrollen för stötar eller liknande. 
Håll fjärrkontrollen torr. Om fjärrkontrollen blir blöt kan den fungera dåligt. 
Byt ut batterierna när fjärrkontrollen inte längre fungerar bra
 

Korrosion, oxidation, batteriläckage och 

andra liknande syrereaktioner som sker 

gradvis kommer att upphäva garantin. 



 

 

 
FUNKTIONELLA DELAR (TV) 
LCD:ns framsida 

 
 

1. LED-indikatorlampa 

2. Fjärrsensor 

3. Standby-knapp 

4. TV/DVD-knapp 

5. MENY-knapp 

6. P+-knapp 

7. P--knapp 

8. V+-knapp 

9. V--knapp 

 
 

 
Att sätta på TV:n 
Ställ TV:n på lämplig plats och anslut AC-DC-adapterns DC-kontakt till det 12 V 
DC-uttaget på TV:ns baksida. Anslut adapterns sladd till vägguttaget. 
LED-indikatorlampan kommer då att börja lysa i rött/grönt. TV:n är nu i 
standby/användningsläge. Om man trycker på standbyknappen när TV:n är i 
standbyläge kommer strömindikatorn att ändras till grönt. Det tar några sekunder 
innan bilden visas. 
 
Att stänga av TV:n 
Tryck på standbyknappen för att sätta TV:n i standbyläge och dra sedan ut 
strömsladden ur vägguttaget. 
 
OBSERVERA 
Om TV-läget är valt och ingen signal tas emot och INGEN åtgärd utförs under 5 
minuter, kommer TV:n att gå över till standbyläge. Om TV:n är inställd på annat 
läge än TV-läge kommer TV:n inte att gå över automatiskt till standbyläge om inga 
åtgärder utförs. Om du inte ska använda TV:n under en längre tid bör du stänga av 
den och dra ur strömsladden ur vägguttaget. 



 

 

FUNKTIONELLA DELAR (DVD) 

 
1. DVD-lucka 

2. Öppna/stäng 

3. Stopp 

4. Uppspelning/Paus 

5. Förhandsgranskning (Preview) 
 

6. Nästa (Next) 
 

7. Repeat 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ändra LCD-TV:n till DVD-status och sätt i en skiva i DVD-luckan. 
 
Observera: 
1. Sätt inte på någon typ av märken eller etiketter på någon av skivans sidor 
(varken på den märkta sidan eller inspelningssidan). 
 
2. Sätt inte in oregelbundet formade CD-skivor (t ex hjärtformade eller åtthörniga) 
eftersom de kan orsaka tekniska fel.  
 
3. Uppspelning av vissa DVD- och video-CD-skivor kan vara avsiktligt 
programmerad av programvarutillverkare. Denna apparat spelar DVD-skivor och 
video-CD-skivor enligt det skivinnehåll som designats av programvarutillverkaren. 
Därför kan det hända att vissa uppspelningsfunktioner inte finns tillgängliga eller att 
andra funktioner kan läggas till.



 

 

TV:NS BAKSIDA 

 
DC-INGÅNG 12V 
HÖRLURAR 
PC-INGÅNG 
FULL-SCART 
RF-INGÅNG (ANT.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

OBSERVERA 

 

Försiktighetsåtgärder vid anslutning till annan utrustning 

 

När man använder extern utrustning med denna TV bör man först läsa igenom 

handboken för den externa utrustningen. 

 

Stäng av strömmen för både utrustningen och TV:n innan anslutningar görs. 

 

Se till att både ingångs- och utgångsterminalerna är korrekt anslutna. 

TILL DC MED 12V 
TILL STRÖMKÄLLA 



 

 

FJÄRRKONTROLLEN 

 

STRÖM PÅ/STANDBY-knappen  

Tryck på denna knapp för att sätta på TV:n när den är i 
standbyläge eller för att gå till standbyläget. 
 
MUTE-knappen 
Tryck på denna knapp för att tysta eller återuppta ljudet. 
 
P.M-knapp  
Tryck på denna knapp för att välja önskat bildläge: 
NORMAL/SOFT (DÄMPAD)/RICH (INTENSIV)/CUSTOM 
(ANPASSAD). 
 
DISPLAY-knapp  
Tryck på denna knapp för att visa inställningen på bilden. 
 
TIMER-knapp  
Tryck på denna knapp för att ställa in sleeptimern. De tider som 
kan ställas in visas nedan (i minuter): 

 
När den förinställda tiden har passerat kommer TV:n att gå över 
till standbyläge. 
 
TV/AV -knappen 
Tryck på knappen “AV/TV” så kommer några ord att visas högst 
upp till höger på bilden. Tryck på “P+/-” för att välja AV-källa och 
tryck sedan på “V+/-” för att ange AV-läge. 

 
 
SIFFER-knappen (0-9) 
Denna TV låter dig välja kanaler mellan 0 till 255. 
Tryck på denna knapp för att välja ensiffriga, tvåsiffriga eller 

tresiffriga kanalnummer. 
För att välja en ensiffrig kanal (t.ex. kanal 8), tryck på knappen “ -/--” för att ändra val av kanal så 
att “-” visas på bilden och tryck därefter helt enkelt på knappen “8”. 
För att välja en tvåsiffrig kanal (t.ex. kanal 28), tryck på knappen “-/--”för att ändra val av kanal så 
att “--” visas på bilden och tryck därefter helt enkelt på knapparna “2” och“8” efter varandra.  
För att välja en tresiffrig kanal (t.ex. kanal 128), tryck på knappen “-/--” för att ändra val av kanal 
så att “---” visas på bilden och tryck därefter helt enkelt på knapparna “1”, “2”och “8 ” efter 
varandra. 
 



 

 

FJÄRRKONTROLLEN 
 

MENY-knappen (MENU) 

Tryck på den här knappen för att gå till menybilderna för olika 
inställningsalternativ. 
 
Knapparna P +/- 

Tryck på program upp-knappen för att välja nästa program 
framåt. Tryck på program ned-knappen för att välja nästa 
program bakåt. 
 
Knapparna V +/- 
Tryck på volym upp/ned-knapparna för att justera ljudnivån. 
 
RECALL-knappen 
Tryck på den här knappen för att gå tillbaka till den kanal du 
senast tittat på. 
 
SWAP-knappen 
Du kan ändra ordningen i din TV-programlista. Tryck på den här 
knappen för att visa ’program swap menu’ (programbytesmenyn) 
enligt nedan. Byt exempelvis plats på kanalerna 0 och 7 genom 
att trycka på “SWAP”-knappen och sedan “PROG+/-” för att välja 
kanaler. Välj FROM (FRÅN) och tryck sedan på “VOL+/-” för att 
ställa in kanalnumret “0”, och ställ sedan på samma sätt in TO 
(TILL) på “7”. Slutligen välj “SAVE” (SPARA) och tryck på 
“VOL+/-” för att verkställa. 
 

 
 
 
S.S-knappen 
Tryck på denna knapp för att välja motsvarande 

ljudsystem (sound system). 



 

 

ANVÄNDNING AV TEXT-TV 
Endast för modeller med text-TV-funktion. 
 

PÅ/AV-knapp (ON/OFF) 
Tryck på denna knapp för att gå till eller gå ur 
text-TV-läget. 
 
INDEX-knappen 
Tryck på denna knapp för att visa indexsidan. 
 
REVEAL-knappen 
Tryck på denna knapp för att visa dold information för vissa 
text-TV-sidor (t.ex. svar på gåtor eller liknande). Tryck igen för 
att dölja informationen. 
 
MIX-knappen 
Tryck på denna knapp för att gå till mix-läget. (För TEXTNINGS- 
(SUBTITLE) eller NYHETS (NEWSFLASH)-sidan, använd 
mix-läget). 
Tryck på denna knapp igen för att gå ur. 
 
Storleks-knappen (SIZE) 
Tryck på den här knappen för att ändra visningsläge för 
text-TV-bilden bland följande alternativ: 
� Övre halva bilden förstorad ; 
� Lägre halva bilden förstorad ; 
� Normalt bildläge. 
 
HOLD-knappen 
Tryck på denna knapp för att hålla kvar text-TV-sidan 
på bilden för att hindra att sidan ändras. Tryck igen för 
att släppa på hålläget. 
 
SUB.PAGE-KNAPPEN 
Tryck på denna knapp för att visa undersidor. 
  



 

 

ANVÄNDNING AV FJÄRRKONTROLLEN (DVD) 
 

DVD-LÄGE: 

STRÖM  
Tryck på denna knapp för att sätta på eller stänga av TV:n. 
 

ÖPPNA/STÄNG-knappen  
Tryck på ÖPPNA/STÄNG-knappen för att lägga i en skiva i 
skivfacket. Håll i skivan utan att ta på någon av dess ytor och 
håll den med den tryckta titelsidan uppåt. Passa in den i 
skivfacket och tryck in den. Om man sätter i en interaktiv 
DVD-skiva med uppspelningskontroll kommer en meny att visas 
på TV-skärmen. 
 
DVD-MENY-knappen (DVD MENU) 
Om du spelar upp DVD-skivor, tryck på denna knapp för att gå 
till bilden med rotmenyn. 
 
DISPLAY-knappen 
För att visa OSD. 
 
 
GOTO-knappen 
Tryck på denna knapp för att gå till önskad position. Spelaren 
erbjuder 3 söklägen. När ovanstående alternativ visas på 
TV-skärmen kan du ange ett nummer för att söka efter önskad 
sektor och sedan trycka på PLAY för att börja spela upp. Om du 
anger ett nummer som är utom spårets kapacitet så är detta 
ogiltigt.  
 
SUBTITLE-knappen 
Om du trycker på denna knapp kan du ändra textningsspråk från 
det språk som valts från början till ett annat språk, om 
tillgängligt. 
 
AUDIO-knappen 

Om du trycker på denna knapp kan du ändra ljudspråk från det språk som är inställt till ett annat 
språk, om tillgängligt. 
 
PROGRAM-knappen 
Lägg till ett spår till programlistan. 
Tryck på PROGRAM-knappen och··PROGRAM··kommer att visas på TV-skärmen. Du kan nu 
trycka på ”>” och ”ENTER”-knappen för att välja alternativet ”START” för att njuta av önskade 
spår. 



 

 

ANVÄNDNING AV FJÄRRKONTROLLEN (DVD) 
 

UPPSPELNINGS-/PAUS-knappen  
Tryck på denna knapp för att starta uppspelning. Tryck på 
denna knapp igen för att pausa uppspelning. 
 
STOPP-knappen  
När denna knapp trycks ned en gång, registrerar enheten 
stoppunkten. Om ”PLAY” trycks ned igen kommer 
uppspelningen att återupptas från denna punkt 
(återupptagningsfunktion). Om STOPP-knappen trycks ned 
igen i stället för PLAY-knappen kommer 
återupptagningsfunktionen inte att fungera. 
 
DVD-INSTÄLLNINGS-knappen (DVD SETUP) 
Du kan använda funktionen "bildruta framåt" genom att trycka 
på denna knapp. 
 
REPEAT-knappen 
Om du trycker på denna knapp kan du spela upp en titel 
upprepade gånger (DVD) eller alla spår (CD) när ”ALL” visas 
på TV-skärmen. Du kan spela upp ett kapitel  (DVD) eller ett 
enstaka spår (CD) när ”Repeat chapter” visas på TV-skärmen 
och du kan avbryta repeat-funktioner när ”Repeat off” visas på 
TV-skärmen. 
 
FR/FF-knappen( ) 
Dessa knappar gör det möjligt att hoppa framåt/bakåt med 5 
olika hastigheter. Tryck på ”PLAY”-knappen för att gå tillbaka 
till normal TV-bild. 
 
PREV/NEXT-knappen( ) 
Tryck på denna knapp för att gå till föregående/nästa kapitel 
(DVD). 



 

 

MENYBILDER 
Denna TV ger dig möjligheten att justera alla inställningar från menybilderna med hjälp av 
“MENU”, ”V+/-“ and “P+/-“-knapparna. 
 
Tryck på “MENU”-knappen för att visa menyn, tryck på “P+/-“ för att ändra från en meny till en 
annan, “V+/-“ för att gå till den valda menyn, tryck på “P+/-“ för att välja ett alternativ, och tryck på 
“V+/-“ för att göra inställningar för alternativet. 
 
Tryck på “MENU” igen för att gå ur menyläget. 
 

 
PICTURE MENU (BILDMENYN) 
Du kan justera kontrast, ljusstyrka, nyans (endast NTSC) färg, 
skärpa. 
COLOUR TEMP (FÄRGTEMPERATUR): NORMAL / WARM 
(VARM) / COOL (KALL) 
PICTURE MODE (BILDLÄGE): NORMAL / SOFT (DÄMPAD) / 
RICH (INTENSIV) /CUSTOM (ANPASSAD) 
 
 
SOUND MENU (LJUDMENYN) 
Gå till ljudmenyn för att justera VOLYM. 
 
 
 
 
 
TUNE MENU (TUNINGMENYN) 
AUTO SCAN (AUTOSCANNING): Tryck på “VOL+/-“ för att 
börja söka automatiskt efter program och tryck på ’menu’ för att 
gå ur automatisk sökning. 
CHANNEL (KANAL): Numret är nuvarande kanal och du kan 
också ändra från en kanal till en annan. 
 
COLOUR SYS. (FÄRGSYS.) PAL/NTSC/SECAM (valfritt) 
SOUND SYS. (LJUDSYS.) B/G,D/K,I,M,L,L’ (valfritt) 
 
SKIP (HOPPA ÖVER): Sätt detta alternativet på ON (PÅ) för att 
hoppa över kanalen du 
tittar på. 
MANUAL (MANUELL): För att börja söka tills ett program hittas 
eller tryck på “MANUAL” för att gå ur. 
Fine Tune (Fininställa): Frekvensen kan fininställas uppåt eller 
nedåt med hjälp av knapparna VOL+/-. 



 

 

MENYBILDER 
 

SETUP MENU (INSTÄLLNINGSMENYN) 
BLUE SCREEN (BLÅ BILD): Du kan sätta PÅ eller AV 
bakgrunden. 
 
TXT LANGUAGE (TEXTSPRÅK). 
 
 
OSD MENU (OSD-MENYN) 
Du kan välja språk, justera H-position, V-position, varaktighet 
och halvton. 
 
 
PC MENU (PC-MENYN) (endast i PC-läge) 
Du kan justera CONTRAST (KONTRAST), BRIGHTNESS 
(LJUSSTYRKA) 
 
HPOS/VPOS  Tryck på knapparna VOL+/- för att justera bildens 
horisontella och vertikala position. 
 
CLOCK (KLOCKA) Tryck på VOL+/- för att minska vertikala 
strimmor och ränder på skärmens bakgrund. 
 
PHASE (FAS) Justera bildens pixelfas för att undvika 
bildstörningar när detta är nödvändigt. 
 
AUTO CONFIG (AUTOKONFIG.) För att justera bildens position 
automatiskt. Detta kommer att ta några sekunder. Medan denna 
process pågår kommer skärmen att vara svart. 
 
 
 
 

 
OBS! 
Om TV:n är kall kan lite ”flimmer” uppstå när den sätts på. Detta är normalt och betyder inte att 
det är något fel på TV:n. 
 
Om möjligt, använd VESA 1024X768@60HZ videoläge för att uppnå bästa möjliga bildkvalitet för 
din LCD-skärm. 
Vid andra upplösningar kan vissa skalade eller bearbetade bilder uppstå på bilden. 
En del punkter kan uppstå på skärmen, som röda, gröna eller blå fläckar. Detta kommer 
emellertid inte ha någon inverkan eller påverkan på skärmens prestanda. 
Tryck inte på LCD-skärmen med ditt finger någon längre tid eftersom skärmen kan skadas. 



 

 

GRUNDINSTÄLLNINGAR (DVD) 

 
VANLIGA PROCEDURER FÖR 
GRUNDINSTÄLLNINGAR 
Tryck på SETUP-knappen för att visa 

inställningsmenyn. Använd knapparna " " för att 
välja önskat alternativ. Efter att du avslutat 
inställningarna, tryck på SETUP igen för att visa 
TV-bilden. 
Följande menyalternativ kan ändras: 
GENERAL (ALLMÄNT): öppnar menyn ALLMÄNT 
(GENERAL). 
AUDIO (LJUD): öppnar ljudmenyn (Audio). 
DOLBY : öppnar INSTÄLLNINGS-menyn för DOLBY 
DIGITAL. 
PREFERENCE: öppnar menyn för EGNA 
INSTÄLLNINGAR (PREFERENCE). 
 
SIDAN MED ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR 
(GENERAL) 

 
Följande menyalternativ kan ändras: 
TV DISPLAY (TV-DISPLAY): väljer 
aspektförhållande för uppspelningsbilden. 
NORMAL/PS: pan & scan-display. 
NORMAL/LB: visning med brevlådeformat. 
WIDE: bredbildsvisning. 
ANGLE MARK (Vinkelmärke): ändring av 
vinkelvisning (om tillgänglig). Se ändring av vinklar 
på sidan 10. 
SPDIF OUT: Ställ in SPDIF i enlighet med 
anslutningarna för din extra ljudutrustning. 
SPDIF OFF: Stänger av SPDIF. 
SPDIF/RAW: Om du har anslutit DIGITAL AUDIO 
OUT till en flerkanalsavkodare/mottagare. 
SPDIF/PCM: Endast om din mottagare inte kan 
avkoda flerkanalsljud. 
CAPTIONS: Välj caption (textning) PÅ (ON) eller AV 
(OFF). 
SCREEN SAVER (SKÄRMSLÄCKARE): man kan 
välja att aktivera/inaktivera skärmsläckaren. 
 
 

 
 
LJUDINSTÄLLNINGSSIDA (AUDIO) 

 
Denna sida är för högtalarljudinställningar. 
 
DOWNMIX-stereo 
LT/RT (vänster/höger): 2-kanaligt ljud, huvudkanalen 
med surround. 
STEREO: 2-kanaligt ljud, den högra huvudkanalen 
med högersurround; den vänstra huvudkanalen med 
vänstersurround. 
 
SIDAN MED INSTÄLLNINGAR FÖR DOLBY 
DIGITAL 

 
 
Följande menyalternativ kan ändras: 
DUBBELMONO: Återgivningsläge som används 
endast när ljudet består av två oberoende 
ljudkanaler (1/1-läge). Möjliga valalternativ är: 

STEREO: Återger bägge kanalerna som de är. 
L-MONO: Återger endast vänsterkanalen. 
R-MONO: Återger endast högerkanalen. 
Förinställt val är STEREO. 

DYNAMIC (DYNAMISK): Dynamiskt område. 
 
 
SIDAN FÖR VIDEOINSTÄLLNINGAR (VIDEO 
SETUP) 

 

Följande menyalternativ kan ändras: 
Skärpa: värde för skärpa. 
Brightness (Ljusstyrka): värde för ljusstyrka. 
Contrast (Kontrast): värde för kontrast. 



 

 

GRUNDINSTÄLLNINGAR (DVD) 

 

SIDAN FÖR EGNA INSTÄLLNINGAR 

 

Följande menyalternativ kan ändras: 
AUDIO (LJUD): Väljer ett ljudspråk (om tillgängligt). 
SUBTITLE (TEXTNING): Väljer ett ljudspråk (om tillgängligt). 
DISC MENU (SKIVMENYN): Väljer ett språk för skivmenyer (om tillgängligt). 
PARENTAL (FÖRÄLDRALÅS) [endast DVD]: Detta är för att inaktivera 
uppspelning av specificerade DVD-skivor som är olämpliga för barn. Vissa 
DVD-skivor är kodade med en specifik klassificeringsnivå. Om skivans 
klassificeringsnivå är högre än den som är inställd här, kommer uppspelning av 
skivan att förbjudas. Om man väljer något av alternativen för föräldralås 
(PARENTAL) så kommer skärmen gå över till LÖSENORDS-sidan (PASSWORD) 
och ett lösenord krävs. Det fabriksinställda lösenordet är 1369. 
LÖSENORD: Väljer sidan för ändringar av lösenord (PASSWORD CHANGE 
PAGE). 
SIDAN FÖR ÄNDRINGAR AV LÖSENORD (PASSWORD CHANGE PAGE) 

 

GAMMALT LÖSENORD (OLD PASSWORD): Ange det GAMLA lösenordet 
(fabrikinställningen är 1369) och markören kommer automatiskt att hoppa till NEW 
PASSWORD (nytt lösenord). 
NYTT LÖSENORD (NEW PASSWORD): Ange det NYA lösenordet. Ange 4 siffror 
med hjälp av fjärrkontrollens sifferknappar. Markören kommer nu automatiskt att 
hoppa till CONFIRM PASSWORD (BEKRÄFTA LÖSENORD). 
BEKRÄFTA LÖSENORD (CONFIRM PASSWORD): Bekräfta det NYA lösenordet 
genom att ange detta en gång till. Om man anger fel lösenord för att bekräfta, 
kommer markören stanna kvar i denna kolumn. Efter att det korrekta nya 
lösenordet angetts igen kommer markören automatiskt att hoppa till OK. 
OK: När markören är vid denna knapp, tryck på ENTER för att bekräfta 
inställningen. 
DEFAULT: Gå tillbaka till fabriksinställningen. 



 

 

FELSÖKNINGSTIPS 

Innan du söker professionell teknisk hjälp kan du själv kontrollera följande fel och 
lösningar. 
 
Ingen bild: 
Prova någon annan kanal. Det kan bero på stationsproblem. 
Justera inställningskontrollen. 
Kontrollera att TV:n är inställd på TV-läge. 
Kontrollera att LCD:n är på. 
Kontrollera att utrustningen är korrekt ansluten. 
 
Inget ljud eller förvrängt ljud: 
Kontrollera att inställningarna för TV:n och ljudet är korrekta. 
Justera inställningskontrollen. 
Förmodligen är det någon lokal störning, som t ex någon apparat som stör. 
Rikta om antennen (om denna är av inomhustyp). 
Kontrollera att utrustningen är korrekt ansluten. 
 
Fjärrkontrollen fungerar inte: 
Kontrollera att batterierna är isatta med polerna åt rätt håll. 
Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn för användning. 
Ta bort eventuella saker som är i vägen mellan fjärrkontrollen och fjärrkontrollsensorn. 
Använd fjärrkontrollen högst 8 meter från fjärrkontrollsensorn. 
 
Felsökningstips (PC-läge): 
 
··NO SYNC SIGNAL (INGEN SYNK-SIGNAL)·· eller ··POWER SAVE 
(ENERGISPAR)·· visas 

Kontrollera att kabeln är korrekt ansluten. 
Kontrollera att datorn och annan utrustning är på. 
Kontrollera att datorn inte är i energisparläge. 
Kontrollera att TV:n är inställd på pc-läge. 
 
··Invalid Scan Freq (Ogiltig skan-frek)·· visas 
Kontrollera om inställningen är kompatibel med skärmspecifikationen. 
Kontrollera att kabeln är korrekt ansluten. 
 
Led-lampindikatorn lyser men ingen bild visas 
Kontrollera skärminställningarna kontrast och ljusstyrka. 
Kontrollera att kabeln är korrekt ansluten. 
 
Konstiga fläckar syns på skärmen: 
En del punkter kan uppstå på skärmen, som röda, gröna eller blå fläckar. Detta 
kommer emellertid inte ha någon inverkan eller påverkan på skärmens prestanda. 



 

 

ORSAKER TILL STÖRNINGAR 

Din TV-mottagare har den mest moderna tekniken för att eliminera störning 
inbyggd. Lokal strålning kan emellertid skapa störningar som kan påverka 
TV-bilden. Korrekt installation av en bra antenn är den bästa garantin mot dessa 
störningar. 
 
RF-INTERFERENS 
Vågrörelser på skärmen orsakas av sändande eller mottagande 
kortvågsradioutrustning. 
 
DIATERMI 
Fiskbensmönster och partiell bildförlust kan bero på användning av 
diatermiutrustning från närbelägen läkarmottagning eller sjukhus. 
 
SNÖ 
Svaga TV-signaler från rikskanaler kan leda till ostabil bild med "snöfall". 
Antennjustering eller antennförstärkare kan behövas. 
 
SPÖKBILDER 
Flera bilder som orsakas av att TV-signaler reflekteras tillbaka från omgivande 
byggnader, kullar, flygplan etc. Detta minimeras genom korrekt placering av 
antennen. 
 
BILAR SOM STARTAS 
Bilar och elmotorer som finns i närheten kan orsaka små ränder på bilden eller få 
bilden att rulla. 
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