
22”/24” SMART LED TV

2209 g.1 & 2409 g.1

BRUKSANVISNING

Läs hela manualen till TV:n innan den används och spara manualen
för att läsa igen senare.
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Varning

Korrekt avfallshantering för denna produkt
(Elektriska och elektroniska produkter (WEEE)
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och
komponenter som kan återvinnas och återanvändas.
Denna symbol betyder att elektrisk och elektronisk utrustning bör kasseras
separat från hushållsavfallet. Kassera denna utrustning på din lokala
återvinningscentral.
Snälla hjälp oss att bevara miljön vi lever i!
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Denna symbol indikerar att det finns farlig spänning och en risk för 
elektriska stötar i denna enhet.

Denna symbol visar att det finns viktiga underhållsinstruktioner i
manualen.

Denna enhet är CE-märkt i överensstämmelse med EU-direktiv.

Denna enhet är ROHS-märkt i överensstämmelse med EU-direktiv.



Säkerhetsinformation

För att säkerställa tillförlitlig och säker drift av denna utrustning, läs noga alla
anvisningarna i denna bruksanvisning, särskilt säkerhetsanvisningarna nedan.

Elsäkerhet
• För att förhindra överbelastning, dela inte eluttag med alltför många andra
utrustningsenheter.
- Använd aldrig din LED TV/monitor om strömsladden har blivit skadad. Lägg
ingenting på sladden, låt den inte heller vara klämd.
- Se till att sladden är placerad på ett sådant sätt att man inte kan snubbla på den.
- Håll alltid i kontakten när du drar ut kontakten ur eluttaget, inte i sladden.
- För att skydda apparaten under åskväder dra ur nätsladden och koppla ur antennen.
Varning: Rör inte antennens RF-kontakt.
- Utsätt inte LED TV/monitorn för vatten. Använd inte i fuktiga områden såsom badrum
ångande kök eller simbassänger. Skulle LED TV/monitorn bli blöt, koppla ur
strömkabeln och kontakta auktoriserad servicepartner.

• Dra ut kontakten omedelbart och kontakta auktoriserad servicepartner om:
- Nätkontakten eller sladden är skadad.
- Vätska spillts på apparaten, eller om den av misstag utsatts för vatten eller fukt.
- Något av misstag tryckts in i ventilationshålen.
- Apparaten inte fungerar normalt.
- Ta inte bort höljet, det gör garantin ogiltig. Endast auktoriserad serviceverkstad
får göra ingrepp i LED TV/monitorn!
- För att undvika batteriläckage, ta bort förbrukade batterier ur fjärrkontrollen.
- Öppna inte och släng inte uttjänta batterier på öppen eld.

Säkerhet
• Det finns ventilationshål i LED TV/monitorn som är till för att förse enheten med god
ventilation, detta för att undvika överhettning. Dessa öppningar får inte blockeras.
Placeras LED TV/monitorn i ett skåp, se till så att enheten får tillräckligt med
ventilationsutrymme (minst 5 cm fritt runt hela enheten).

• Utsätt inte skärmen för skakningar eller tryck då detta kan skada de interna kretsarna.
• Undvik att tappa fjärrkontrollen.
• Rengör inte tv:n med några kemiska vätskor så som alkohol, T-sprit, klorin, aceton etc.
Detta kan skada panelen. Använd en mjuk torr trasa. För envisa fläckar kan du
använda en fuktig trasa med utspätt diskmedel.
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DC-kabel

Adapter
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Specifikationer

* Obs: Konfigurationen av komponenterna kan se annorlunda ut från följande illustration.

PAL BG/DK/I  SECAM BG/DK L/L’ 
19”/22”/24” tum(diagonal) 
1920x1080

- TV-system
- Bildskärm
- Upplösning
- Antenningång
- Uteffekt ljud
- Strömförbrukning

2x3W
12V        2.5A  30W / 

Tillbehör

Manual & Quick start guideFjärrkontroll Mini AV-kabel

Antennkabel

12V        3A  36W

NFX EShare You



Front

Produktbeskrivning

 :Slå på/stänga av TV-apparaten.

(IR) IIR-mottagare: Tar emot IR-signaler från fjärrkontrollen.
(Power on/Standby) LED indikator: Tryck för att sätta på/stänga av.

Fjärrkontrollens signal kan tas emot 5-8m rakt framför kommunikationsfönstret, och 
en vinkel på 300 till höger/vänster och 200 över/under kommunikationsfönstret.

SOURCE: Tryck för att visa källa.
MENU: Tryck för att visa OSD-menyn, tryck igen för att lämna menyn. 
CH+/-: Växla mellan kanalerna.
VOL+/-: Justera volymen.

Indikator Röd 
Indikator Grön

Standby-läge 
Power on/på

4

Mottagare fjärrkontrollLED-indikator



Anslutningar
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POWER: Anslut nätadaptern eller ciggarett-kabel
VGA: VGA in.
PC in: Anslut ljudutgång från datorn.
SCART: Anslut SCART-kabel från t.ex. DVD eller annan utrustning. 
DVB-S2: Anslut en satellitantenn för satellitmottagningsignal.
RF: Anslut TV-antenn.
Coax: Digital utgång till AV-mottagare/förstärkare (ljud).
HDMI: Anslut HDMI-kabel från DVD eller annan utrustning.
USB: Anslut USB-enhet för multimedia.
Headphone: Anslut hörlurar eller annan ljudutrustning.
Common Interface: CI-kortplats.
RJ 45: Anslutning för internet
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Fjärrkontroll
Fjärrkontrollen använder infraröd signal (IR). Rikta den mot framsidan av LED-TV:n. 
Fjärrkontrollen fungerar kanske inte korrekt i alla vinklar och avstånd.
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: Slå på TV:n/sätt TV:n i standby.
     : Tryck för att stänga av ljudet, tryck igen eller tryck på VOL+ 
      för att slå på ljudet. 
0--9: Tryck 0-9 för att välja en TV-kanal direkt när du titar på TV. 
DISPLAY: Visar menyn med information om det som visas på skärmen. 

:  Gå till föregående kanal.
P.MODE : Välj bildläge.
S.MODE : Välj ljudläge.

Mouse: För att navigera med muspekare i Smart_TV läget.
VOL+/- : Ställ in önskad volym.
AUDIO : Välja audioläge (språk).
EPG : Visa den elektroniska programguiden.
CH+/- : Bläddra bland kanalerna.
TV/RADIO : För att växla till TV eller Radio i DTV-läge.
REC: Starta inspelning av ett program i DTV-läge.
SOURCE : Visar meny för val av ingångskälla.
MENU : Systeminställningsmeny. Tryck MENU för att avsluta 
sökning.
EXIT :  Lämna OSD-menyn eller backa från undermeny.

 : Möjliggör navigering i menyerna på skärmen. 
ENTER: Tryck för att göra val 
TEXT : Välj TEXT-TV.
FAV : Favoritkanallista.

SUBPAGE : Öppna länkade sidor
SUBTITLE : Välj språk på textning.
REVEAL : Visa dold text i text-TV.
NFX: Välj för att öppna NETFLIX-appen.
EShare : Välj för att öppna E-Share-appen.

[ ]

[  ]
[  ]

[  ]

[  ]
[  ]

/ / / Genvägar för TV och Media.
Spela/Pausa program
Snabbspola bakåt
Snabbspola framåt
Stoppa program
Tidigare avsnitt/kapitel
Föregående avsnitt/kapitel

: Välj för att öppna YouTube-appen. 
 : Gå till huvudmenyn för smart-tv.

NFX EShare You

You



Fjärrkontroll
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MUTE: Tryck för att tysta ljudet, tryck igen eller VOL+ för
att starta ljudet igen.

DISPLAY: Visar information om pågående program eller låt etc. 
CH + /- : Växla mellan kanalerna. Tryck 0-9 för att välja en kanal 
direkt när du tittar på en annan kanal. 

Gå till föregående visad kanal.

SOURCE: Meny för ingångskälla
P-MODE: Välj bildläge.
S-MODE: Välj ljudläge.

PILKNAPPAR   / / / /   /ENTER
Möjliggör navigering i menyerna på skärmen och 
ändring av systeminställningarna efter önskemål
EXIT: Lämna OSD-menyn.
VOL+/- : Ställ in rätt volym.

NFX EShare You



Grundläggande användning
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Starta/stänga av
1. Anslut strömkabeln.
2. -För att starta TV:n

Tryck på TV:n eller fjärrkontrollen.
-För att stänga av TV:n

     Tryck på TV:n eller fjärrkontrollen.

Välj ingångskälla
Tryck SOURCE för att visa listan över ingångskällor och använd CH
+/- på TV:n eller            på fjärrkontrollen för att välja ingångskälla. 
Tryck ENTER på fjärrkontrollen. 

OSD-menyn
Tryck MENU för att visa OSD-menyn nedan:

* (Tryck EXIT för att återgå till föregående meny.)
* (Tryck EXIT upprepade gånger för att backa och slutligen avsluta menyn.)

Använd    /     för att välja huvudmeny, och tryck ENTER för att nå undermenyn. 
I undermenyn, använd     /    för att välja funktion, tryck ENTER för att gå till inställningarna 
och tryck ENTER för att ställa in eller    /     för att välja och tryck ENTER för att bekräfta.



OSD-meny

9

1. Bildinställningar

Beskrivning

         
AV, Låg, Mellan, Hög, Auto och bekräfta med ENTER.

                            Tryck ▲/▼ för att välja Bildförhållande, tryck sedan ENTER och          för att justera.
och bekräfta med ENTER.
Tryck EXIT för att återgå till föregående meny.

Bildförhållande: 

DNR:  Tryck ▲/▼  ▲/▼

 ▲/▼

 för att välja DNR, tryck sedan ENTER och för att välja 

        Bildläge:                Tryck MENY och välj sedan Bildinställningar med                  (Tillgängliga lägen: 
Standard, Dynamis, Mild, Användare) och bekräfta med ENTER.

Du kan ändra värden för kontrast, klarhet, färg, skärpa & nyans när bilden är i användarläge. 
        TIPS:   Tryck P-MODE för att komma direkt till val av bildläge.
Färgtemperatur:    Tryck ▲/▼ för att välja Färgtemperatur, tryck sedan ENTER och  ▲/▼ 

▲/▼ 

för 
att välja mellan Kall, Normal och Varm, bekräfta med ENTER.



1. Tryck MENU för att visa huvudmeny.
2. Tryck         för att välja Ljudinställningar och tryck ENTER.
3. Tryck         för att välja vilken inställning du vill ändra i Ljudmenyn och tryck ENTER.
4. Tryck         för att välja och tryck ENTER för att välja undermenyn.
5. Tryck ENTER för att spara och EXIT för att återgå till föregående meny eller
    EXIT flera gånger för att avsluta.

OSD
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2.

Beskrivning

 ▲/▼ 
 ▲/▼ 
 ▲/▼ 

Ljudinställningar

Ljudbeskrivning: 

Digital Audio utgång:

  Tryck ▲/▼  för att välja Ljudbeskrivning och tryck ENTER för att justera
(  AD / )

 AD ON, kan du använda ◄/► för att välja Mixing Level.

 Tryck ▲/▼ 

 ▲/▼ 

 för att välja Digital audio utgång, 
(Tillgängliga SPDIF : AUTO, PCM, AV)
T
för att återgå till föregående meny.

ryck ENTER för att välja och tryck          för att justera och bekräfta med ENTER, tryck sedan EXIT

 :                       Tryck ▲/▼ för att välja Ljudläge, och tryck ENTER 
Välj läge med          och bekräfta med ENTER.    

för att bekräfta.  (Tillgängliga 
ljudlägen: Standard, Film, Musik, Användare).
Bas & diskant kan endast justeras i Användarläget.

på fjärrkontrollen för att komma direkt till menu för val av ljudläge.TIPS: Tryck S-MODE 
Balans:  Tryck ▲/▼ 

 ▲/▼ 

för att välja Balans och tryck ENTER för att komma till underment.
tryck sedan     ◄/►  för att välja inställning, tryck EXIT för att återgå till föregående meny.
AVL:  Tryck ▲/▼ för att välja AVL, tryck sedan ENTER  för att välja inställning. 



OSD

Tryck

Tryck ENTER för att spara och EXIT för att återgå till föregående meny och tryck EXIT
igen för att avsluta.

 MENU
Tryck ▲/▼ ENTER.

Tryck ▲/▼ 
sedan ENTER.

Land
Tryck ▲/▼  ▲/▼ för att välja Land, tryck sedan ENTER. Välj land med         och bekräfta med ENTER.
Automatisk sökning
Tryck ▲/▼ för att välja 
Tryck för att välja OK eller Avbryt, tryck sedan ENTER för att bekräfta. 

Automatisk sökning, tryck sedan ENTER.



OSD

Tryck ▲/▼ 

 ▲/▼ 

 ▲/▼ 
 ▲/▼ 

 ▲/▼ 

 ▲/▼ 

 ▼ 

 ▲

 ▲

 ▲/▼ 

 ▲/▼ 

för att välja DTV manuell sökning och tryck ENTER för att komma till undermenyn.
Välj om du vill ställa in Kanal, Frekvens eller bandbredd med          och justera sedan med 

När du gjort dina val, stega till starta sökning
med    och tryck sedan ENTER för att starta
sökningen. 

funktionerna Radera / hoppa över / skifta / låsa. Tryck FAV för att göra till favoritkanal.

RADERA: Markera den kanal du vill radera med
         och tryck sedan röd knapp. Bekräfta med
ENTER.
HOPPA ÖVER: Markera den kanal du vill hoppa
över och tryck sedan grön knapp, upprepa detta
om du vill hoppa över fler kanaler.
SKIFTA: Markera den kanal du vill flytta med
         tryck sedan gul knapp och sedan ENTER
för att markera kanalen. Flytta den till önskad
plats med         och tryck ENTER.

LÅSA: Detta kräver att du har systemlåset aktiverat. (finns under menu/funktion) Välj den kanal du vill
låsa med          och tryck sedan blå knapp för att låsa kanalen. Uppreoa detta för att låsa fler kanaler.
FAV. Markera den kanal du vill göra till favorit med         och tryck sedan på FAV för att göra kanalen
till favorit. Upprepa detta för att göra fler kanaler till favorit. 

Tryck ▲/▼ NTER
 

Vanligt Användaregränssnitt

Textningsspråk

Undertexttyp

DTV manuell sökning

Ändra kanal

Tryck ▲/▼ för att välja och tryck ENTER.  CAM/CI
kortsinfomation i denna menyn. 
DTV
Tryck ▲/▼ 

 ▲/▼ 

 ▲/▼ 

för att välja DTV inställning, och tryck ENTER. 

Tryck ENTER för att nå undermenyn. Tryck          för att välja textning AV eller välja ett av de språk
som finns tillgängliga. Bekräfta genom att trycka ENTER. 

Tryck ENTER för att nå undermenyn. Tryck         för att välja Normal textning, Textning för 
nedsatt hörsel, önskad textning1 eller önskad textning2. Tryck ENTER för att bekräfta och tryck
sedan EXIT för att återgå till föregående meny.
Ljudtyp
Tryck ENTER för att nå undermenyn. Tryck           för att välja Normalt ljud. for hard of visual,
önskatljud1 eller önskat ljud2. Tryck ENTER för att bekräfta. Tryck sedan EXIT för att återgå
till föregående meny.
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OSD

LCN
LCN /  

Satellitsystem
Tryck ▲/▼ ENTER 

LCN betyder logiska kanalnummer. Vissa leverantörer sänder
ut kanalerna i en viss ordning och då soreras kanalerna rätt under sökningen om LCN är aktivt.

för att välja. 

Tryck ◄/► för att välja parametrar. Under Transponder kan du välja om du vill söka på några specifika
transpondrar, i annata fall söks alla transpondrar igenom.
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OSD
Satellitsystem

När du valt satellit och eventuellt transpondrar trycker du på den blå knappen för att öppna sökalternativ
efter att ha ställt in parametrarna. Sökläge: Standard sökning, full sökning eller närverkssökning. 

KANALTYP: Välj med       , Alla kanaler eller fria kanaler.
Typ av tjäns: Välj mellan Alla kanaler, DTV eller Radio med 
Markera sedan ENTER och tryck ENTER för att starta sökningen.
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OSD
4. s

en pinkod. Som standard är den 0000. 

Föräldrakontroll: Slå På/Av låsfunktionen genom att trycka ENTER.
 program begränsningar öppna

Text-TV språk:
Tryck ENTER för att 
komma till undermeny.
Använd         för att
markera ditt val och 
tryck sedan på ENTER
för att bekräfta valet.
Tryck EXIT upprepade 
gånger för att gå ur
menyn.

Systemlås:

Notera: 
(ändra kanal),  Auto  DTV Manu , 

ATV 
Programbegränsningar: Tryck ENTER för att komma till undermeny där du väljer nivå
med        och bekräftar med ENTER.

  

Ändra Pinkod – Tryck knappen OK. Knappa först in den nuvarande koden, sedan den nya 
koden och bekräfta den nya koden. 

Beskrivning



OSD-meny
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Automatisk avstängning: Tryck ENTER för att komma till undermeny. Välj med          och
bekräfta ditt val genom att trycka på ENTER.

Inspelnings meny: Tryck ENTER för att komma till undermenyn. Välj inspelnings enhet.
Trycker ENTER för att komma till undermenyn. Välj vilken enhet du vill spela in på med 
och bekräfta genom att trycka ENTER.

Konfigurera TimeShift: Tryck ENTER för att komma till undermenyn, där kan du välja av/på
genom att trycka ENTER. Tryck EXIT för att återgå till föregående meny.

Starta inspelning: Tryck ENTER för att komma till undermenyn, där markerar du den tid du
vill spela in med          och bekräftar samtidigt som ni startat inspelningen med ENTER.

Timerlista: Tryck ENTER för att komma till undermeny. Här visas pågående och framtida planerade
inspelningar. Ni kan använda de fyra färgade knapparna för att ta bort (Röd), Redigera (Grön),
Lägga till (Gul), Radera alla (Blå) de inspelningar som finns i listan.

Inspelningslista: Tryck ENTER för att komma till undermenyn. I undermenyn visas alla inspelningar
gjorda på denna USB-enhet. Markera den inspelning ni vill spela upp och tryck på den GRÖNA
knappen. Om ni vill radera den markerade inspelningen, tryck RÖD knapp. Vill ni radera alla
lagrade inspelningar trycker ni på den GULA knappen.

CEC: Tryck på ENTER för att komma till undermeny.

HDMI kontroll: Tryck ENTER för att aktivera HDMI kontroll (switchen byter fräg till blå)
Nu öppnas fler val nedan i menyn. Stega till det alternativ som passar dig bäst med        .

Automatisk avstängning av enhet: Tryck ENTER för att avaktivera eller aktivera denna
funktion. När switchen är blå är den aktiverad.

Automatisk start vid anslutning: Tryck ENTER för att avaktivera eller aktivera denna
funktion. När switchen är blå är den aktiverad.

CEC Enhetslista: Tryck ENTER för att se vilken typ av enhet som är ansluten.

ARC påslagen: Tryck ENTER för att avaktivera eller aktivera denna
funktion. När switchen är blå är den aktiverad. Då kan man styra ljudet från en förstärkare.

 



försvinner Tryck enter för att komma till undermeny. Välj med        och bekräfta med att trycka på ENTER.

OSD-meny

17

5.

Beskrivning

OSD Timer: 

Insomnings Timer: Tryck ENTER för att komma till undermenyn. Markera den tid ni vill att TV:n
ska fortsätta vara igång innan den  stängs av, tryck ENTER för att bekräfta markerad tid.

Snabbinställning: Tryck ENTER för att komma till snabbinstallations guiden.

Antenna 5V: Tryck ENTER för att komma till undermenyn. Tryck ENTER för att slå på (on) eller
stänga av (off). 5 volts antennspänning finns på DVB-T2 ingången.

Låter dig justera hur lång tid skärmmenyn stannar på skärmen innan den 

PC Setup: Ändra PC-inställningarna i PC-läge.

Auto : Ställ in skärmens parameter automatiskt.
H/V-Position: Justera skärmens horisonella/vertikala position.

Nollsställ TV - Raderar alla TV-inställningarna. 
 



Grundläggande - Tryck på huset på fjärrkontrollen för att komma till SMART-TV

Här visas rekomenderade video & klipp, dessa uppdateras automatiskt efter några dagar.
Tryck ◄/►

 ◄/►

 för att välja video, tryck sedan ENTER för att spela videon. 

Deltagande app: Här visas rekomenderade appar från APP Store, markera den app du vill
ladda ner med          och tryck ENTER för att ladda ner.
Om du väljer APP n Store kommer du till APP butiken.

Appar: Här hittar du alla nedladdade appar. Välj app med          ◄/► och tryck på ENTER för att starta.

Obs! Anslut USB-enheten innan du använder MEDIASPELAREN.
Tryck
Välj TV och tryck ENTER för att gå till vanliga TV mottagaren.

 ▲/▼ för att välja Mediaspelare i huvudmenyn  och tryck sedan ENTER för att starta.  

SMART-TV
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1.
 Tryck ◄/► för att välja Foto i huvudmenyn, tryck sedan ENTER för 

att öppna. Tryck EXIT för att gå tillbaka till föregående meny.

Tryck på knappen INFO för att se information om det aktuella fotot. Tryck sedan ►║ för att spela 
eller pausa, du kan se spelläget till höger.  
Tryck sedan ▲/▼eller ◄/► för att .....button to ratite the picture.
Notera:  Movie menu.

2. Musi

Foton

k

Tryck ◄/►

 ◄/►

 för att välja Musik i huvudmenyn, tryck sedan ENTER för att öppna. Tryck EXIT 
för att gå tillbaka till föregående meny. 
Tryck för att välja spåret du vill spela upp, tryck sedan ENTER för att 
spela.
Tryck EXIT för att gå tillbaka till föregående meny.
Du kan se information om det aktuella spåret  genom att trycka DISPLAY eller ENTER

filmmenyn.
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3. Filmer
 referens.

Tryck ◄/► för att välja Video i huvudmenyn, tryck sedan ENTER för att öppna. Tryck EXIT för 
att gå tillbaka till föregående meny. 
Tryck ◄/► och ▲/▼för att välja mappen du vill visa. 
Tryck ENTER för att välja undermapp. 
Tryck ENTER för att spela. 
Tryck ■ eller EXIT för att stoppa. 
Tryck EXIT för att återgå till föregående sida.
Du kan se informationen om det aktuella media som spelas xxxxx eller genom att trycka på 
DISPLAY-knappen.  

 

4. Applikationer
 referens.

Tryck ◄/► för att välja Applikation i huvudmenyn, tryck sedan ENTER för att öppna. Här kan 
du installera appar. 
Tryck EXIT för att gå tillbaka till föregående meny. 

I MEDIASPELAREN
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Tryck ENTER för systeminställningar.

g

Tryck
och tryck på ENTER för att bekräfta.

Tryck ENTER för att komma till undermenyn.
 ▲/▼för att välja önskat systemspråk 

Allmänt
Tryck▲/▼ för att välja objekt och tryck sedan på ENTER för att ändra.

Språkinställningar



Trådbundet nätverk: Trådlöst nätverk: Bluetooth:

WIFI Switch: Tryck ENTER
för att slå på/stänga av WIFI.

Wireless MAC*:
Visar Mac adressen.

Lägg till nätverk:
Tryck ENTER för att lägga till.

Fyll i nätverkets namn och
lösenord genom att använda
pilarna på fjärrkontrollen. 

Tryck ENTER för att aktivera/
avaktivera blåtand.

Tryck sedan         för att
markera lägg till tillbehör och 
tryck sedan ENTER. Er TV
söker nu efter tillgängliga
tillbehör.

En lista med hittade enheter
visas på högersidan av
skärmen. Använd          och 
         för att välja den enhet
du vill ansluta till. 
Tryck sedan ENTER för att
ansluta till den valda enheten.

Manuell inställning:
Tryck ENTER för att ställa in
in det trådbundna nätverket
manuellt.

Wired MAC*:
Visar Mac adressen.

*MAC-adress
BeskrivningEn MAC-adress eller
Media Access Control-adress är en
unik identifierare för varje nätverkskort.

 ▲/▼

 ▲/▼

 Markera Nätverksinställningar och tryck ENTER. Välj sedan den typ av nätverk du önskar och tryck ENTER.

Bluetooth är endast för
koppling mellan TV och

tex högtalare. 
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TIDSZON:
(Endast valbar när Automatiskt datum och tid är avstängt)
Tryck ENTER för att komma till undermenyn. Välj tidszon med        och tryck sedan ENTER för att
bekräfta.

STÄLL IN TID:
(Endast valbar när Automatiskt datum och tid är avstängt)
Tryck ENTER för att komma till undermenyn. Tryck enter för att ställa in timmar, välj tid med
och           , bekräfta varje siffra med ENTER. Gå sedan till nästa och tryck ENTER för att ställa in
minuter. Gå till färdig och tryck ENTER. Tryck sedan EXIT för att kunna välja SPARA eller AVBRYTA
med        och bekräfta med ENTER.

STÄLL IN DATUM:
Gör lika som för att ställa in tid. Följden är följande, ställ först in år, sedan månad och sist dag.

SOMMARTID:
Ej valbar

24 TIMMAR:
Tryck enter för att välja om ni vill ha 24 timmars eller 12 timmars visning av tiden.
När markören är blå är 24 timmar aktiverad.
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Inställningar
Tidsinställningar
Tryck ▲/▼ 

▲/▼ 

▲/▼ ▲
 ▲

 

▲
 ▲

 

▲/▼ 

för att välja objekt och tryck sedan på ENTER för att ändra.

Automatisk datum och tid: Tryck ENTER
för att komma till undermeny. Använd 
för att välja alternativ. Använd nätverks 
förutsatt tid= TV:n hämtar datum och tid från
nätverket. Använd transportström
tillhandahållen tid= TV:n hämtar datum och
tid från tv-signalen.
AV= Stänger av automatisk datum och tid.

(Vi rekomenderar att använa automatisk
datum och tid via transportström för att 
alltid ha aktuell lokal tid och datum)



Inställningar
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Tryck på Enter för att välja att se alla nedladdade appar.
Du kan avinstallera apparna som har laddats ner med
Vissa appar är förinstallerade och kan inte avinstalleras.

 

Avinstallera appar. 

Hantera Applikationer.

Uppdatera mjukvara:
OTA UPPDATERING

Ibland släpps ny mjukvara för att förbättra TV:ns drift (tillgänglig för 
nedladdning). Den här menyn låter dig uppgradera den programvaran till TV:n. Mer 
information om hur du gör detta kommer att ges med mjukvaran. Se www.ltc.se för mer info 
eller kontakta support. 



Inställningar
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Tryck ENTER på raden FABRIKÅTERSTÄLLNING AV DATA för att göra systemåterställning
och alla appar som du har laddat ner kommer att raderas.
TV-kanaler och inställningar kommer att återställas till så som när TV:n startades första gången.

Systemåterställning



Enkel felsökning

Om bildskärmen eller prestanda försämras dramatiskt, kontrollera bildskärmen i enlighet
med följande instruktioner. Kom ihåg att kontrollera kringutrustningen så att de inte är orsaken.
Om skärmen fortfarande inte fungerar som väntat, kontakta service på service@ltc.se.

Ingen ström
- Kontrollera alla anslutningar till TV:n.
- Tryck antingen på strömbrytaren eller standby-knappen på fjärrkontrollen.

Ingen bild eller ljud
- Se till att TV: n är ansluten och strömmen är på.
- Kontrollera att antennen är ansluten.
- Försök med ett annat program.

Dålig bildkvalitet
- Kontrollera antennanslutningen .
- Kontrollera att kanalen är rätt inställd.
- Justera bildinställningar : ljusstyrka , färg, skärpa , kontrast, färgton.
- Kontrollera att TV:n inte är placerad nära elektriska apparater som kan avge
radiofrekvensstörningar.

Ingen färg
- Justera färginställningar.
- Kontrollera att programmet sänds i färg.
- Kontrollera att kanalen är rätt inställd.

TV:n svarar inte på fjärrkontrollen
- Kontrollera att det inte finns några hinder mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Kontrollera att fjärrkontrollen är inom räckvidden för enheten.
- Kontrollera att batterierna i fjärrkontrollen inte är svaga eller förbrukade.

Vi på LTC förbehåller oss rätten att förbättra samt ändra specifikationer och
prestanda utan speciellt meddelande.

LTC Lejon Trading Co AB
Hortensiagatan 4
256 68 Helsingborg
Sverige

+46 42225170
info@ltc.se




