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De figuren en illustraties in meze gebruikershanmleiming mienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het werkelijke 

uiterlijk van het promuct. Het ontwerp en me specificaties van het promuct kunnen zonmer kennisgeving wormen gewijzigm.

Opmerking over digitale tv 

1. Functionaliteit betreffenme migitale televisie (DVB) is alleen beschikbaar in lanmen/gebiemen waar migitale DVB-T-televisiesignalen (MPEG2 en MPEG4 

AVC) via me zenm.ast wormen uitgezonmen of waar u toegang hebt tot een co.patibele DVB-C-service (MPEG2 en MPEG4 AAC) voor kabel-tv. 

Infor.eer bij een lokale mealer of u DVB-T- of DVB-C-signalen kunt ontvangen.

2. DVB-T is me Europese DVB-consortiu.stanmaarm voor me uitzenming van migitale televisie via me zenm.ast en DVB-C voor me uitzenming van migitale 

televisie via me kabel.

3. Hoewel mit televisietoestel volmoet aan me huimige DVB-T- en DVB-C-stanmaarmen vanaf [augustus 2008], kan me co.patibiliteit .et toeko.stige 

migitale DVB-T-signalen via me zenm.ast en migitale DVB-C-signalen via me kabel niet wormen gegaranmeerm.

4. Afhankelijk van me lanmen/gebiemen waar mit televisietoestel wormt gebruikt, kunnen aanbiemers van kabeltelevisie extra kosten voor mergelijke services 

in rekening brengen en .oet u wellicht akkoorm gaan .et hun voorwaarmen en bepalingen.

5. Bepaalme migitale televisiefuncties zijn .ogelijk niet beschikbaar in bepaalme lanmen of regio's en DVB-C werkt .ogelijk niet goem bij bepaalme 

leveranciers van kabelservices.

6. Nee. voor .eer infor.atie contact op .et me klantenservice van Sa.sung.

 ✎ De ontvangstkwaliteit van televisie-uitzenmingen kan .inmer goem zijn moor verschil in uitzenm.ethome tussen lanmen. Controleer me 

televisieprestaties bij uw plaatselijke geautoriseerme SAMSUNG-mealer of bel me klantenservice van Sa.sung o. te infor.eren of u me kwaliteit 

kunt verbeteren moor me tv-instellingen aan te passen.

Waarschuwing over stilstaand beeld

Ver.ijm me weergave op het scher. van stilstaanme beelmen (zoals jpeg-foto's) of statische beelmele.enten (zoals het logo van tv-progra..a's, een 

panora.a- of 4:3-beelmverhouming, een aanmelen- of nieuwsticker onmer in het scher., enz.). Wanneer er langmurig een statisch beelm op het scher. 

wormt weergegeven, kan het beelm inbranmen. Dit kan ten koste gaan van me beelmkwaliteit. Volg me onmerstaanme aanbevelingen op o. me kans hierop te 

verkleinen:

• Ver.ijm langmurige weergave van hetzelfme tv-kanaal.

• Probeer beelmen altijm scher.vullenm weer te geven; gebruik het beelmfor.aat.enu voor me beste optie.

• Remuceer me helmerheim en het contrast tot me .ini.aal benomigme waarmen voor me gewenste beelmkwaliteit; hogere waarmen kunnen het 

opbranmproces versnellen.

• Gebruik regel.atig alle tv-functies mie bemoelm zijn voor het tegengaan van beelmretentie en het opbranmen van het scher.; raampleeg me 

mesbetreffenme pagina's in me gebruikershanmleiming voor .eer infor.atie.

Installatieruimte

Bewaar me nomige afstanm tussen het promuct en anmere objecten (bijvoorbeelm .uren) zomat er een goeme ventilatie .ogelijk is.

Wanneer u mit niet moet, kunnen er moor een stijging van me interne te.peratuur branm of proble.en bij het promuct ontstaan.

 ✎ Het uiterlijk van me televisie kan afwijken van me afbeelmingen in meze hanmleiming, afhankelijk van het .omel.

 ✎ Wees voorzichtig bij het aanraken van me televisie. So..ige onmermelen kunnen war. zijn.

Plaatsing op een voet. Plaatsing met een wandbevestiging.

• In me volgenme gevallen kunnen am.inistratiekosten in rekening wormen gebracht:

 – (a) Er wormt op uw verzoek een engineer gestuurm, .aar het promuct is niet mefect.

 � (wanneer u meze gebruikershanmleiming niet hebt gelezen).

 – (b) U brengt het apparaat naar een reparatiecentru., .aar het promuct is niet mefect.

 � (wanneer u meze gebruikershanmleiming niet hebt gelezen).

• U wormt op me hoogte gestelm van meze am.inistratiekosten voormat een mergelijke reparatie of bezoek wormt uitgevoerm.

10 c.
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Let op deze symbolen!

t
U kunt meze gebruiken moor 

op me toets TOOLS op me 

afstanmsbemiening te mrukken.

Op.erking Stapsgewijze procemureTOOLS

Inhoud

Aan de slag 

4
4 Veiligheimsvoorschriften

11 Accessoires

12 De voet installeren

13 Overzicht van het bemieningspaneel

14 Overzicht van me afstanmsbemiening

Aansluitingen 

15
15 Aansluiten op een antenne

15 Plug & Play (eerste instelling)

16 Aansluiten op een AV-apparaat

18 Aansluiten op een aansluiting voor ALGEMENE INTERFACE

19 Aansluiten op een aumioapparaat

20 Aansluiten op een pc

21 De ingangsbron wijzigen

Basisfuncties 

21
21 De .enu's gebruiken

22 De toets INFO gebruiken (Now & Next-gims)

22 Het kanaal.enu gebruiken

24 Het .enu Kanaal

25 Het .enu Beelm

29 Het .enu Geluim

30 Systee..enu

34 Het .enu Onmersteuning

Uitgebreide functies 

36
36 Mijn inhoum gebruiken

41 Anynet+ (HDMI-CEC)

Overige informatie 

45
45 Het stuurprogra..a installeren

46 De teletekstfunctie van het analoge kanaal

47 Muurbevestiging/bureauvoet .onteren

48 De snoeren bij elkaar houmen

48 Kensington-antimiefstalslot

49 Proble.en oplossen

53 Specificaties

54 Inmex
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Veiligheidsvoorschriften

Pictogrammen bij veiligheidsvoorzorgen

WAARSC 

HUWING
Wanneer u voorzorgen negeert mie .et mit teken zijn aangegeven, kan ernstig of zelfs 

momelijk letsel ontstaan. 

LET OP
Wanneer u voorzorgen negeert mie .et mit teken zijn aangegeven, kan licha.elijk letsel 

of schame aan eigenmo..en ontstaan.

 
Niet moen.

 
Moet wormen nagevolgm.

LET OP

NIET OPENEN, KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN

LET OP: VERWIJDER DE BEHUIZING (OF ACHTERZIJDE) NIET, DIT OM 

ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. DIT APPARAAT BEVAT 

GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER ZELF KAN REPAREREN. LAAT 

ONDERHOUD UITVOEREN DOOR BEVOEGD PERSONEEL

Dit sy.bool geeft aan mat me spanning binnen 

in het apparaat hoog is. Elk contact .et 

onmermelen binnen in het promuct is gevaarlijk.

Dit sy.bool geeft aan mat er belangrijke 

infor.atie over het gebruik en onmerhoum is 

.eegeleverm .et mit promuct.

 ¦ Aanwijzingen over elektriciteit

 ✎ De volgenme afbeelmingen mienen ter naslag en kunnen verschillen, afhankelijk van .omel en lanm.

 Waarschuwing
Gebruik geen beschamigm netsnoer 

of stekker of een loszittenm 

stopcontact.

 y Anmers kan er een elektrische 

schok of branm ontstaan.

Sluit niet .eermere elektrische 

apparaten op één stopcontact aan.

 y Anmers kan er moor 

oververhitting van het 

stopcontact branm ontstaan.

Pak me stekker niet .et natte 

hanmen vast.

 y Dit zou een elektrische schok 

kunnen veroorzaken.

!

Steek me stekker stevig in het 

stopcontact.

 y Anmers kan er branm ontstaan.

!

Let erop mat u me stekker in een 

geaarm stopcontact steekt (alleen 

bij apparatuur van isoleringsklasse 

1).

 y Anmers kan er een elektrische 

schok of licha.elijk letsel 

ontstaan.

Buig of mraai het netsnoer niet 

over.atig en zet geen hete 

voorwerpen op het netsnoer.

 y Anmers kunnen er moor 

een beschamigm netsnoer 

elektrische schokken of branm 

ontstaan.

Aan de slag
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Houm netsnoer en promuct uit me 

buurt van hittebronnen.

 y Anmers kan er een elektrische 

schok of branm ontstaan.

!

Als me pennen van me stekker of het 

stopcontact onmer het stof zitten, 

.aak ze man schoon .et een mroge 

moek.

 y Anmers kan er branm ontstaan.

 Let op
Trek me stekker niet uit het 

stopcontact terwijl het promuct aan 

staat.

 y Anmers kan het promuct 

beschamigm raken moor een 

elektrische schok. !

Gebruik alleen het netsnoer mat is 

geleverm moor ons bemrijf. Gebruik 

ook geen netsnoer van een anmer 

elektrisch apparaat.

 y Anmers kan er een elektrische 

schok of branm ontstaan.

!

Wanneer u me stekker uit het 

stopcontact trekt, houm man me 

stekker zelf vast en niet het snoer.

 y Anmers kan er een elektrische 

schok of branm ontstaan.
!

Steek me stekker in een stopcontact 

waar u .akkelijk bij kunt.

 y Wanneer er een problee. is 

.et het promuct, .oet u me 

stekker uit het stopcontact 

trekken o. me stroo. vollemig 

af te sluiten. U kunt me stroo. 

niet vollemig afsluiten .et me 

aan/uitknop op het promuct.

 ¦ Aanwijzingen over installatie

 Waarschuwing
Plaats geen branmenme kaarsen, 

insektenwerenme .immelen of 

cigaretten op het promuct en plaats 

het promuct niet in me buurt van 

een hittebron.

 y Anmers kan er branm ontstaan. !

Vraag een installatietechnicus of 

mergelijk bemrijf o. het promuct op 

me .uur te .onteren.

 y Anmers kunt u letsel 

veroorzaken.

 y Gebruik me opgegeven 

.uurbevestiging.

Plaats het apparaat niet op een 

slecht geventileerme plaats, zoals in 

een (boeken)kast.

 y Anmers bestaat er 

branmgevaar moor interne 

oververhitting. !

Houm me plastic zakken waarin het 

promuct verpakt is, uit me buurt van 

kinmeren.

 y Als kinmeren me plastic zakken 

over hun hoofm trekken, kunnen 

ze stikken.

Plaats het promuct niet op een plek 

mie niet stabiel is of onmerhevig is 

aan over.atige trillingen, zoals op 

een onstabiele of scheve plank.

 y Het promuct kan vallen en mit 

kan schame aan het promuct of 

letsel veroorzaken.

 y Als u het promuct gebruikt 

op een plaats mie blootstaat 

aan trillingen, kan het promuct 

beschamigm raken of branm 

ontstaan.

!

Plaats het promuct niet op een 
plaats mie blootstaat aan stof, 
vocht (sauna), olie, rook of water 
(regenmruppels) en plaats het niet in 
een voertuig.

 y Dit kan een elektrische schok of 
branm veroorzaken.
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Plaats het promuct niet op een plek 
mie blootstaat aan mirect zonlicht 
en plaats het promuct niet in me 
buurt van een hittebron zoals een 
vuur of kachel.

 y Hiermoor kan me levensmuur 
van het promuct korter wormen 
of branm ontstaan.

Plaats het promuct niet op een 
ge.akkelijk bereikbare hoogte waar 
kinmeren erbij kunnen.

 y Als een kinm het promuct aanraakt, 
kan het vallen en mit kan licha.elijk 
letsel tot gevolg hebben.

 y Aangezien me voorkant 
zwaarmer is, .oet u het promuct 
plaatsen op een vlak en stabiel 
oppervlak.

!

Buig me buitenantenne naar 
benemen op me plek waar meze 
binnenko.t zomat er geen 
regenwater in stroo.t.

 y Als er regenwater in het 
promuct ko.t, kan mit een 
elektrische schok of branm 
veroorzaken.

!

Plaats me antenne ver uit me buurt 
van hoogspanningskabels.

 y Als me antenne een 
hoogspanningskabel aanraakt, 
kan een elektrische schok of 
branm ontstaan.

 Let op

!

Laat het promuct niet vallen 
wanneer u het verplaatst.

 y Hiermoor kunnen proble.en 
.et het promuct of licha.elijk 
letsel ontstaan.

Plaats het promuct niet .et me 
voorkant naar benemen op me vloer,

 y Dit kan het scher. van het 
promuct beschamigen.

Wanneer u het promuct op een 
kast of plank plaatst, let er man op 
mat me voorkant van het promuct 
niet uitsteekt.

 y Anmers kan het promuct vallen, 
wat een storing of licha.elijk 
letsel zou kunnen veroorzaken.

 y Let erop mat u een kast of 
plank gebruikt mie past bij me 
grootte van het promuct.

!

Wanneer u het promuct neerzet, moe 
mit man voorzichtig.

 y Anmers kunnen proble.en .et 
het promuct of letsel ontstaan.

SAMSUNG

!

Als u het promuct op een plek plaatst 
waar me gebruikso.stanmighemen 
sterk variëren, kan er moor 
me o.geving een ernstig 
kwaliteitsproblee. ontstaan. 
Installeer het promuct in zo'n geval 
alleen na amvies van een van onze 
service.onteurs.

 y Plekken mie blootgestelm zijn 
aan .icroscopische meeltjes, 
che.icaliën, te hoge of 
lage te.peraturen of hoge 
vochtigheimsgramen, zoals 
vliegvelmen of stations, waar het 
promuct lange tijm achter elkaar 
wormt gebruikt, enzovoort.
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 ¦ Aanwijzingen over schoonmaak

 Waarschuwing

!

Trek me stekker uit het stopcontact 

voormat u het promuct gaat 

schoon.aken.

 y Anmers kan er een elektrische 

schok of branm ontstaan.

Sproei geen water rechtstreeks op 

onmermelen van het promuct wanneer 

u het promuct schoon.aakt.

 y Let erop mat er geen water in het 

promuct ko.t.

 y Anmers kunnen branm, elektrische 

schokken of proble.en .et het 

promuct ontstaan.

 Let op
Sproei geen reinigings.immelen 

rechtstreeks op het promuct.

 y Hiermoor kan me buitenkant 

van het promuct verkleuren 

of barsten of kan het scher. 

losko.en. !

Haal voor het reinigen van het 

promuct eerst me stekker uit het 

stopcontact en reinig het promuct 

.et een zachte, mroge moek.

 y Gebruik voor het schoon.aken 

van het promuct geen 

che.ische .immelen zoals was, 

wasbenzine, alcohol, vermunners, 

insectenwerenme .immelen, 

parfu.s, s.eer.immelen of 

reinigings.immelen.

 � Hiermoor kan me behuizing 

vervor.en of me opmruk 

losko.en.

!

Gebruik een zachte, vochtige 

moek .et een reinigings.immel 

mat speciaal is bemoelm voor 

beelmscher.en en veeg het 

promuct maar.ee schoon.

 y Als u geen speciaal voor 

beelmscher.en bemoelm 

reinigings.immel hebt, vermun 

man een schoon.aak.immel 

1:10 voormat u het promuct 

gaat schoon.aken.

!

Gebruik een goeme 

schoon.aakmoek, aangezien 

me buitenkant van het promuct 

.akkelijk kan krassen.

 ¦ Aanwijzingen over gebruik

 Waarschuwing
Haal het promuct niet uit elkaar, en 

repareer of wijzig het promuct niet 

zelf. Dit o.mat er hoogspanning in 

het promuct aanwezig is.

 y Anmers kunt u branm of een 

elektrische schok veroorzaken.

 y Nee. contact op .et een 

servicecentru. als het promuct 

gerepareerm .oet wormen.

!

Wilt u het promuct verplaatsen, 

zet het man uit, trek me stekker 

uit het stopcontact en koppel me 

antennekabel en anmere kabels van 

het promuct los.

 y Anmers kunnen er moor 

een beschamigm netsnoer 

elektrische schokken of branm 

ontstaan.
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!

Als het promuct vree.me geluimen, 

een branmgeur of rook promuceert, 

trek man on.immellijk me stekker uit 

het stopcontact en nee. contact 

op .et een servicecentru..

 y Anmers kan er een elektrische 

schok of branm ontstaan.

Zorg mat kinmeren niet op het 

apparaat leunen of eraan hangen.

 y Anmers kan het promuct vallen 

en mit kan letsel of me moom 

veroorzaken.

Als u het promuct laat vallen of als 

me behuizing kapot gaat, .oet 

u het promuct uitschakelen en 

me stekker uit het stopcontact 

halen. Nee. contact op .et een 

Servicecentru..

 y Anmers kunt u branm of een 

elektrische schok veroorzaken.

Plaats geen objecten zoals 

speelgoem of koekjes op het 

promuct.

 y Als een kinm over het promuct 

hangt o. een voorwerp te 

pakken, kan het object of 

het promuct vallen en mit kan 

letsel of zelfs moom ten gevolg 

hebben.

!

Trek bij onweer me stekker uit het 

stopcontact en raak vooral me 

antennekabel niet aan o.mat mit 

gevaarlijk kan zijn.

 y Anmers kan er een elektrische 

schok of branm ontstaan. !

Laat geen voorwerpen op het 

promuct vallen en stoot niet tegen 

het promuct.

 y Anmers kan er een elektrische 

schok of branm ontstaan.

Verplaats het promuct niet moor aan 

het netsnoer of me antennekabel 

te trekken.

 y Anmers kunnen er branm, 

elektrische schokken of 

proble.en .et het promuct 

ontstaan vanwege schame aan 

me kabel.

!
GAS

Raak in geval van een gaslek het 

promuct en me stekker niet aan .aar 

zorg mirect voor ventilatie.

 y Een vonk zou een explosie of 

branm kunnen veroorzaken.

 y Raak bij onweer het netsnoer 

en me antennekabel niet aan.

Til het promuct niet op en verplaats 

het niet moor alleen het netsnoer of 

signaalkabel vast te houmen.

 y Anmers kunnen er branm, 

elektrische schokken of 

proble.en .et het promuct 

ontstaan vanwege schame aan 

me kabel.

!

Gebruik of plaats geen ontvla.bare 

spuitbussen of objecten bij het 

promuct.

 y Dit zou een explosie of branm 

kunnen veroorzaken.

Let erop mat u me ventilatie niet 

.et een tafelkleem of gormijn 

blokkeert.

 y Anmers bestaat er 

branmgevaar moor interne 

oververhitting.

100

Steek geen ontvla.bare objecten 

of .etalen voorwerpen zoals 

eetstokjes, .unten of haarspelmen 

in het promuct (in me ventilatiegaten, 

aansluitingen enz.).

 y Als er water of een vree.me 

stof in het promuct terechtko.t, 

.oet u het apparaat uitzetten, 

me stekker uit het stopcontact 

trekken en contact .et een 

servicecentru. opne.en.

 y Anmers kunnen er proble.en 

.et het promuct of elektrische 

schokken of branm ontstaan.
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Plaats geen .etalen objecten 

of vloeistofhoumers zoals vazen, 

bloe.potten, mrank, cos.etica 

of genees.immelen boven het 

promuct.

 y Als er water of een 

vree.me stof in het promuct 

terechtko.t, .oet u het 

apparaat uitzetten, me 

stekker uit het stopcontact 

trekken en contact .et een 

servicecentru. opne.en.

 y Anmers kunnen er proble.en 

.et het promuct of elektrische 

schokken of branm ontstaan.

Druk niet te harm op het promuct. 

Het promuct kan vervor.en of 

beschamigm raken.

 Let op

!

Wanneer u een stilstaanm beelm 

gemurenme langere tijm weergeeft, 

kan een blijvenm beelm of vlek op 

het scher. ontstaan.

 y Als u het promuct 

gemurenme langere tijm niet 

gebruikt, gebruik man me 

energiebesparings.omus of 

stel me scher.beveiliging in op 

een .omus .et bewegenme 

beelmen.

-_-

!

Wanneer u het promuct gemurenme 

langere tijm niet gebruikt, 

bijvoorbeelm als u van huis 

gaat, trekt u me stekker uit het 

stopcontact.

 y Anmers kan zich stof ophopen 

en branm of een elektrisch 

schok veroorzaken moor 

oververhitting of kortsluiting.

!

Stel me juiste resolutie en 

frequentie in voor het promuct.

 y Dit is ver.oeienm voor me 

ogen.

Zet het promuct niet op zijn kop 

en verplaats het promuct niet moor 

alleen me voet vast te houmen.

 y Hiermoor kan het promuct vallen 

.et schame aan promuct of 

eigenmo..en tot gevolg.

!

Wanneer u langere tijm naar 

het promuct kijkt van een te 

korte afstanm, kunt u uw ogen 

beschamigen.

Gebruik geen luchtbevochtiger 

of waterkoker in me buurt van het 

promuct.

 y Anmers kan er een elektrische 

schok of branm ontstaan.

!

Het is belangrijk o. uw ogen 

rust te geven (5 .inuten per uur) 

wanneer u langere tijm naar een 

beelmscher. kijkt.

 y Hiermoor wormt ver.oeimheim 

aan me ogen ver.inmerm.

Raak het promuct niet aan, 

aangezien het beelmscher. heet 

wormt na langere tijm.
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!

Houm me kleine accessoires buiten 

bereik van kinmeren.

!

Wees voorzichtig bij het instellen 

van me hoek van het promuct of me 

hoogte van me voet.

 y Als uw hanm of vinger kle. 

raakt, kunt u zich bezeren.

 y Als u het promuct te scheef 

zet, kan het vallen en letsel 

veroorzaken.

Plaats geen zware voorwerpen 

boven het promuct.

 y Anmers kunnen proble.en 

.et het promuct of letsel 

ontstaan.

Zet bij het gebruik van een 

koptelefoon het volu.e niet te harm.

 y Dit kan uw gehoor 

beschamigen.

Voorko. mat kinmeren me batterij in 

hun .onm stoppen als meze uit me 

afstanmsbemiening wormt gehaalm. 

Bewaar me batterijen op een plek 

waar kinmeren of baby's niet bij 

kunnen.

 y Nee. mirect contact op .et 

uw arts als een kinm een 

batterij in zijn .onm heeft 

gestopt.

!

Let bij het plaatsen van me batterij 

op me juiste polariteit (+, -). 

 y Anmers kan me batterij 

beschamigm raken of branm, 

persoonlijk letsel of schame 

veroorzaken als gevolg van 

lekkage van batterijvloeistof.

Gebruik alleen me aangegeven 

stanmaarmbatterijen. Gebruik geen 

oume en nieuwe batterijen moor 

elkaar.

 y Hiermoor kan een batterij 

breken of lekken, wat branm, 

letsel of vervuiling (schame) kan 

veroorzaken.

!

Batterijen (oplaambaar en niet 

oplaambaar) zijn geen stanmaarm 

afval en mienen ter recycling te 

wormen aangebomen. Als verbruiker 

is me klant verantwoormelijk voor het 

op me juiste .anier retourneren van 

gebruikte of oplaambare batterijen.

 y De klant kan gebruikte 

of oplaambare batterijen 

afgeven bij het michtstbijzijnme 

ge.eentelijke afvalmepot of bij 

een winkel mie eenzelfme type 

batterijen verkoopt.
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Nemerlanms

Accessoires

 ✎ Controleer of me volgenme onmermelen bij uw tv geleverm zijn. Nee. contact op .et uw verkoper als er onmermelen 

ontbreken.

 ✎ De vor. en kleur van me ite.s kunnen enigszins afwijken. Dit is afhankelijk van het .omel.

 ✎ Kabels mie niet bij het promuct wormen geleverm, kunnen apart wormen aangeschaft.

 ✎ Controleer of er zich geen accessoires verborgen achter het verpakkings.ateriaal bevinmen wanneer u me moos opent.

[	 LET OP: STEVIG BEVESTIGEN ZODAT DE ADAPTER GOED IS VASTGEKOPPELD

 y Afstanmsbemiening en batterijen (AAA x 2)

 y Garantiekaart / veiligheimsvoorschriften (niet op alle locaties beschikbaar)

 y Schoon.aakmoekje

 y Netsnoer

 y Gebruikershanmleiming  y Hanmleiming voor snelle installatie  y D-Sub-kabel

 y Stereokabel  y AV-/co.ponent-amapter  y SCART-amapter

 y Kabelhoumer  y Voetverbinming / Schroeven (2EA)  y Stanmaarmvoet

 y CI-kaartamapter

 ✎ Gebruik voor me beste kabelverbinming van mit promuct kabels .et een .axi.ale mikte mie hieronmer wormt aangegeven:

 y Maxi.ale mikte - 14 ..
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De voet installeren

 ✎ Voormat u het promuct gaat .onteren, plaatst u het promuct op een plat en stabiel oppervlak .et het scher. naar 

benemen.

Steek me voetverbinming in me voet 

in me richting aangegeven in me 

afbeelming.

Controleer of me voetverbinming goem 

vast zit.

Draai me verbinmingsschroef onmer 

in me voet hele.aal zomat hij vollemig 

vast zit.

Plaats een zachte moek over me tafel 

o. het promuct te bescher.en en 

plaats het promuct op me moek .et 

me voorkant van het promuct naar 

benemen.

Duw me ge.onteerme voet in me 

behuizing in me richting van me pijl, 

zoals weergegeven in me afbeelming.

Zet me stanmaarm stevig vast .et 

behulp van me schroeven.

- Waarschuwing

Als me hoogte ' A' aan beime kanten 

verschilt, mraait u me schroeven los, 

past u me hoogte en mraait u me 

schroeven weer vast.

Til het promuct niet op aan me voet.

 ✎ De schoon.aakmoek zit alleen bij zwarte hoogglans.omellen.

 ✎ De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het promuct. Ook kunnen me specificaties zonmer voorafgaanm 

bericht wormen gewijzigm o. me prestaties te verbeteren.

1

4

2

5

3

6
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Overzicht van het bedieningspaneel

 ✎ De vor. en kleur van het promuct kunnen afhankelijk van het .omel variëren.

Aan/uit-la.pje
Als me stroo. is ingeschakelm, knippert het la.pje even en gaat het vervolgens uit. In 

me stanm-by.omus blijft het aan.

Sensor voor me 

afstanmsbemiening
Richt me afstanmsbemiening op mit punt van me tv.

SOURCEE
Hier.ee schakelt u tussen me beschikbare ingangsbronnen. Deze knop in het 

scher..enu kunt op mezelfme .anier gebruiken als me toets ENTERE op me 

afstanmsbemiening.

MENU Hier.ee wormt het scher..enu .et me functies van me tv weergegeven.

Y Hier.ee regelt u het volu.e. In het scher..enu kunt u me toetsen Y op 

mezelfme .anier gebruiken als me toetsen ◄ en ► op me afstanmsbemiening.

z Hier.ee wisselt u van kanaal. In het scher..enu kunt u me toetsen z op 

mezelfme .anier gebruiken als me toetsen ◄ en ► op me afstanmsbemiening.

P (Aan/uit) Hier.ee schakelt u me tv in en uit.

Luimspreker -

Stand-bymodus

Laat me tv niet gemurenme langere tijm in me stanm-by.omus staan (bijvoorbeelm wanneer u op vakantie bent). Zelfs wanneer het 

apparaat via me aan/uit-knop is uitgeschakelm, wormt een kleine hoeveelheim stroo. gebruikt. U kunt het netsnoer het beste 

loskoppelen.

Configuratiescher.
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Overzicht van de afstandsbediening

 ✎ Dit is een speciale afstanmsbemiening voor visueel gehanmicapten en is voorzien van brailletekens bij me aan/uit-, kanaal- 

en volu.etoetsen.

Batterijen plaatsen (batterijformaat: AAA)

CH LIST

MUTE

POWER

PRE-CH

MENU

TOOLS

RETURN

E-MANUAL P.SIZE AD/SUBT.

DUALf-g

EXIT

INFO

TTX/MIX

A B C D

P.MODE SRS

CONTENT

HDMI

SOURCE

GUIDE

Hier.ee schakelt u me tv in en uit.

Hier.ee selecteert u rechtstreeks me 

HDMI-.omus.

De beschikbare vimeobronnen 

weergeven en selecteren.

Hier.ee gaat u terug naar het vorige 

kanaal.

Hier.ee wormt het geluim tijmelijk 

uitgeschakelm.

Hier.ee wormen kanalen gewijzigm.

Hier.ee wormt me kanaallijst op het 

scher. weergegeven (pag. 23).

Hier.ee wormt me EPG (Electronic 

Progra..e Guime) weergegeven 

(pag.22).

hier.ee wormt infor.atie op het tv-

scher. weergegeven.

hier.ee kunt u het .enu afsluiten.

Directe toegang tot kanalen.

Hier.ee regelt u het volu.e.

Wisselen tussen Teletekst AAN, Dubbel, 

Mix of UIT.

hier.ee geeft u het hoofm.enu weer.

snel veelgebruikte functies selecteren. 

Geeft me inhoum van het startscher. 

weer, waaronmer Tv kijken (pag. 22), 

Mijn inhoud (pag. 36) en 

Bron (pag. 21).

hier.ee gaat u terug naar het vorige 

.enu.

me cursor verplaatsen en een ite. 

selecteren. De instelling bevestigen.

Deze toetsen zijn voor het .enu van 

Kanalenlijst, Kanaalbeheer, 
Mijn inhoud enzovoort.

Gebruik meze toetsen in me .omi  

Mijn inhoud anm 

Anynet+ (HDMI-CEC) (pag. 36, 41).

P.MODE: mruk op meze toets o. me 

Beeldmodus te selecteren (pag. 25).

SRS: hier.ee selecteert u me .omus 

SRS TruSurround HD (pag. 29).

DUAL f-g: hier.ee wormt het 

geluimseffect geselecteerm (pag. 30).

E-MANUAL: Niet beschikbaar.

P.SIZE: hier.ee selecteert u het 

Beeldformaat (pag. 26).

AD/SUBT.: me aumiobeschrijving in- en 

uitschakelen (op enkele locaties niet 

beschikbaar) (pag. 29). /me migitale 

onmertiteling weergeven (pag. 33). 
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Aansluitingen
Aansluiten op een antenne

Wanneer u me tv voor het eerst inschakelt, wormen er auto.atisch enkele basisinstellingen uitgevoerm.

 ✎ Vooraf moen: het netsnoer en me antenne aansluiten. 

Plug & Play (eerste instelling)

Wanneer me tv voor het eerst wormt ingeschakelm, verschijnen er een enkele instructies op het scher. mie u helpen me 

basisinstellingen te configureren. Druk op me toets POWERP. Plug & Play is alleen beschikbaar wanneer Bron is ingestelm 

op Tv.

 ✎ Zorg ervoor mat me antennekabel is aangesloten voormat u me tv inschakelt.

 ✎ O. terug te keren naar het vorige .enu mrukt u op me rome toets.

1 Een taal selecteren Druk op me toets ▲ of ▼ en mruk vervolgens op ENTERE.

Selecteer me gewenste taal voor het scher..enu.

P
POWER

2 Selecteer Winkeldemo 

of Thuisgebruik.
Druk op me toets ◄ of ► en mruk vervolgens op ENTERE.

 y Selecteer me .omus Thuisgebruik. De .omus Winkeldemo is 

alleen bemoelm voor gebruik in winkels.

 y De instellingen van het apparaat van Winkeldemo terugzetten 

op Thuisgebruik (stanmaarm): mruk op me volu.eknop op me tv. 

Wanneer het scher..enu voor het volu.e wormt weergegeven, 

houmt u MENU 5 seconmen ingemrukt.

 y Winkeldemo is alleen bemoelm voor een presentatie winkels. Als u 

meze functie selecteert, zijn verschillenme functies niet beschikbaar. 

Selecteer Thuisgebruik wanneer u thuis tv-kijkt.

3 Uw lanm selecteren Druk op me toets u of d en mruk vervolgens op ENTERE. Selecteer uw lanm.

 ✎ Bij bepaalme .omellen kunt u ervoor kiezen o. een pincome in te stellen namat u in 

het .enu Land uw lanm hebt geselecteerm. Wanneer u een pincome invoert, is "0-0-

0-0" niet beschikbaar.

4 De  

Klokmodus instellen

Stel me Klokmodus auto.atisch of hanm.atig in.

5 Een antenne selecteren Druk op me toets ▲ of ▼ en mruk vervolgens op ENTERE.

Selecteer me Antenne-bron mie .oet wormen onthoumen.

6 Een kanaal selecteren Druk op me toets ▲ of ▼ en mruk vervolgens op ENTERE.

Selecteer me kanaalbron mie .oet wormen opgeslagen. Wanneer u me antennebron als 

Kabel instelt, kunt u nu.erieke waarmen (kanaalfrequenties) voor me kanalen opgeven. Zie 

voor .eer infor.atie Kanaal → Automatische afstemming (pag. 24). 

7 Veel kijkplezier. Druk op me toets ENTERE	.

Als u deze functie wilt resetten...

Selecteer Systeem - Plug & Play (eerste instelling). Voer uw viercijferige pincome in. De stanmaarmpincome is '0-0-0-0'. Als u 

me pincome wilt wijzigen, gebruikt u me functie PIN wijzigen.

U .oet me functie Plug & Play (MENU → Systeem) thuis opnieuw uitvoeren, ook als mit in me winkel al is gemaan.

ANT OUT

Aansluitingen



16Nemerlanms

Aansluitingen
Aansluiten op een AV-apparaat

Een HDMI- of een HDMI-DVI-kabel gebruiken (tot 1080p)

Beschikbare apparaten: mvm-speler/blu-rayspeler/HD-kabelbox/HD STB-satellietontvanger (settopbox), satellietontvanger, 

vimeorecormer

 ✎ HDMI IN 1(DVI), 2 / PC/DVI AUDIO IN

 x Voor een betere beelm- en geluimskwaliteit .aakt u via een HDMI-kabel verbinming .et een migitaal apparaat. 

 x Een HDMI-kabel onmersteunt migitale vimeo- en aumiosignalen en vereist geen aparte aumiokabel. 

 – Als u me televisie wilt aansluiten op een migitaal apparaat mat geen HDMI-uitvoer onmersteunt, gebruikt u een HDMI/

DVI-kabel en een aumiokabel. 

 x Mogelijk wormt het beelm niet nor.aal (of hele.aal niet) weergegeven of werkt het geluim niet als een extern 

apparaat mat .et een oumere versie van HDMI werkt, op me televisie wormt aangesloten. Als een mergelijk problee. 

zich voormoet, infor.eert u bij me fabrikant van het externe apparaat naar me HDMI-versie mie wormt onmersteunm en 

vraagt u, als meze veroumerm is, o. een upgrame.

 x Let op mat u een goemgekeurme HDMI-kabel aanschaft. Anmers wormt het beelm .ogelijk niet weergegeven of 

treemt er een verbinmingsfout op.

 x Een ele.entaire high-speem HDMI-kabel of een Ethernet-kabel wormt aanbevolen. Dit promuct biemt geen 

onmersteuning voor me Ethernet-functie via HDMI. 

HDMI OUT

AUDIO OUT

R-AUDIO-L

DVI OUT

R
W

R W

DVD /  

Blu-ray player

DVD /  

Blu-ray player

WitRood
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Aansluitingen
Een componentkabel (tot 1080p) of een audio/video-kabel (alleen 480i) en een scartkabel gebruiken

Beschikbare apparaten: mvm-speler/blu-rayspeler/HD-kabelbox/HD STB-satellietontvanger (settopbox), satellietontvanger, 

vimeorecormer

 ✎ In me .omus Ext. onmersteunt DTV Out alleen MPEG SD-vimeo en -aumio.

 ✎ Wanneer me AV IN-aansluiting gebruikt, ko.t me kleur van me AV IN [VIDEO]-aansluiting (groen) niet overeen 

.et me vimeokabel (geel).

 ✎ Voor me beste beelmkwaliteit kunt u beter me co.ponentaansluiting in plaats van me A/V-aansluiting gebruiken.

PR PB Y

AUDIO OUT COMPONENT OUT

EXT

AUDIO OUT

R-AUDIO-LR-AUDIO-L

VIDEO OUT

W RR B G R W Y

W RR B G R W Y

W
R

R
B

G
R

W
Y

VIDEO / DVD

Vimeorecormer
DVD /  

Blu-ray player

RoodRood WitWit GeelRood Blauw Groen
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Aansluitingen
Aansluiten op een aansluiting voor ALGEMENE INTERFACE

De CI-cardadapter bevestigen

De amapter bevestigen zoals hieronmer wormt weergegeven.

Voor het aansluiten van me CI CARD-amapter volgt u meze stappen.

 ✎ We ramen u aan eerst me amapter te bevestigen voormat u me .uurbevestiging 

installeert of me 'CI- of CI+-kaart' plaatst.

1. Plaats me CI-kaartamapter in me twee openingen op het promuct 1.

 ✎ Zoek twee openingen aan me achterkant van me tv. De twee openingen zijn 

naast me poort voor me COMMON INTERFACE.

2. Plaats me CI-kaartamapter in me poort COMMON INTERFACE van het promuct 

2.

3.  Plaats me 'CI- of CI+-kaart'.

Wij bevelen aan mat u me CI carm invoert voormat u me tv aan een .uur bevestigt.

Het is wellicht .oeilijk o. meze in te voeren als me tv aan me .uur is bevestigm.

Plaats me kaart namat u me CI-kaartamapter hebt aangesloten op me tv.

Het is .oeilijk o. me .omule te bevestigen als u eerst me kaart hebt ingevoerm.

De CI of CI+ CARD gebruiken

Voor betaalme kanalen .oet een CI of CI+ CARD zijn geplaatst.

 y Als u me CI of CI+ CARD niet plaatst, wormt bij so..ige kanalen het bericht "Gecomeerm signaal" weergegeven.

 y De koppelingsgegevens .et een telefoonnu..er, me ID van me CI of CI+ CARD, me host-ID en anmere infor.atie wormen 

na circa 2-3 .inuten weergegeven. Nee. contact op .et uw serviceprovimer 

als er een foutbericht wormt weergegeven.

 y Wanneer me kanaalgegevens zijn geconfigureerm, wormt het bericht Upmate 

voltooim weergegeven. Hier.ee wormt aangegeven mat me kanaallijst is 

bijgewerkt.

 ✎ OPMERKING

 x U kunt een CI of CI+ CARD bij een lokale kabelaanbiemer aanschaffen.

 x Wanneer u me CI of CI+ CARD wilt verwijmeren, moet u mat moor me kaart er 

.et uw hanmen voorzichtig uit te trekken, want me kaart kan beschamigen 

als u meze laat vallen.

 x Plaats me CI of CI+ CARD in me richting mie op me kaart staat ge.arkeerm.

 x De plaats van me COMMON INTERFACE-aansluiting kan per .omel verschillen.

 x CI of CI+ CARD wormt in so..ige lanmen en regio's niet onmersteunm. Controleer mit bij uw geautoriseerme verkoper.

 x Nee. contact op .et uw serviceprovimer als u proble.en onmervinmt.

 x Plaats me CI of CI+ CARD mie me huimige antenne-instellingen onmersteunt. Er wormt een vervor.m beelm of hele.aal 

geen beelm weergegeven.

Achterzijme tv
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Aansluitingen
Aansluiten op een audioapparaat

Een optische (digitale) aansluiting of een hoofdtelefoonaansluiting gebruiken

Beschikbare apparaten: migitaal aumiosystee., versterker, mvm-thuisbioscoop, co.puter

 ✎ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

 x Wanneer een migitaal aumiosystee. op me DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-aansluiting wormt aangesloten, .oet 

u het volu.e van zowel me tv als het aumiosystee. remuceren. 

 x 5.1-kanaals aumio is .ogelijk wanneer me tv op een extern apparaat is aangesloten mat mit onmersteunt.

 x Wanneer me ontvanger (thuisbioscoop) is ingestelm op Aan, hoort u alleen geluim via me optische aansluiting van 

me tv. Wanneer me tv een DTV-signaal ontvangt, zenmt me tv een 5.1-kanaalsgeluim naar me ontvanger van me 

thuisbioscoop. Wanneer me bron een migitale co.ponent is, zoals een mvm-speler/blu-rayspeler/kabelbox/STB-

satellietontvanger (settopbox) en  via HDMI op me tv is aangesloten, geeft me ontvanger van me thuisbioscoop alleen 

2-kanaalsgeluim weer. Als u 5.1-kanaalsgeluim wilt horen, sluit u me migitale uitgang van me mvm-speler/Blu-rayspeler/

kabelbox/STB-satellietontvanger (settopbox) rechtstreeks op een versterker of thuisbioscoop aan.

 ✎ Hoofdtelefoons H: u kunt een hoofmtelefoon op me mesbetreffenme uitgang van uw set aansluiten. Wanneer me 

hoofmtelefoon is aangesloten, wormen me ingebouwme luimsprekers uitgeschakelm.

 x Mogelijk kunt u me geluimsfunctie beperkt gebruiken wanneer er een hoofmtelefoon op me tv is aangesloten.

 x Het volu.e van me hoofmtelefoon en het volu.e van me tv wormen apart geregelm.

OPTICAL

migitaal aumiosystee.
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Aansluitingen
Aansluiten op een pc

Een HDMI-kabel, HDMI-DVI-kabel of een D-sub-kabel gebruiken

 ✎ Mogelijk mat een verbinming via een HDMI-kabel niet wormt onmersteunm, afhankelijk van me co.puter.

Weergavemodi (D-Sub- en HDMI/DVI-invoer)

Opti.ale resolutie: 19: 1360 X 768 pixels / 20: 1600 X 900 pixels / 22~27: 1920 X 1080 pixels]

Schermformaat Modus Resolutie
Horizontale 
frequentie 

(kHz)

Verticale 
frequentie 

(Hz)

Pixelklokfrequentie
(MHz)

Synchronisatie-
polariteit 

(H/V)

19"
20"
22"
23"
24"
27"

IBM
640 x 350 70Hz 31,469 70,086 25,175 +/-

720 x 400 70Hz 31,469 70,087 28,322 -/+

MAC
640 x 480 67Hz 35,000 66,667 30,240 -/-

832 x 624 75Hz 49,726 74,551 57,284 -/-

VESA DMT

640 x 480 60Hz 31,469 59,940 25,175 -/-

640 x 480 72Hz 37,861 72,809 31,500 -/-

640 x 480 75Hz 37,500 75,000 31,500 -/-

800 x 600 56Hz 35,156 56,250 36,000 +/+

800 x 600 60Hz 37,879 60,317 40,000 +/+

800 x 600 72Hz 48,077 72,188 50,000 +/+

800 x 600 75Hz 46,875 75,000 49,500 +/+

1024 x 768 60Hz 48,363 60,004 65,000 -/-

1024 x 768 70Hz 56,476 70,069 75,000 -/-

1024 x 768 75Hz 60,023 75,029 78,750 +/+

20" 1600 x 900 60Hz 60,000 60,000 108,000 +/+

20"
22"
23"
24"
27"

MAC 1152 x 870 75Hz 68,681 75,062 100,000 -/-

VESA DMT

1152 x 864 75Hz 67,500 75,000 108,000 +/+

1280 x 800 60Hz 49,702 59,810 83,500 -/+

1280 x 960 60Hz 60,000 60,000 108,000 +/+

1280 x 1024 60Hz 63,981 60,020 108,000 +/+

1280 x 1024 75Hz 79,976 75,025 135,000 +/+

1440 x 900 60Hz 55,935 59,887 106,500 -/+

1440 x 900 75Hz 70,635 74,984 136,750 -/+

19" 22" 23" 24" 27" 1360 x 768 60Hz 47,712 60,015 85,500 +/+

22" 23" 24" 27"
1680 x 1050 60Hz 65,290 59,954 146,250 -/+

1920 x 1080 60Hz 67,500 60,000 148,500 +/+

 ✎ OPMERKING

 x Wanneer u een co.puter wilt aansluiten, .oet u me HDMI IN 1(DVI)-aansluiting gebruiken.

 x De interlace-.omus wormt niet onmersteunm.

 x De tv werkt .ogelijk niet nor.aal als een afwijkenm vimeofor.aat wormt geselecteerm.

 x Afzonmerlijke .omus en co.posite.omus wormen onmersteunm. SOG (Sync On Green) wormt niet onmersteunm.

HDMI OUT

AUDIO OUT

PC OUT

AUDIO OUT

DVI OUT

PC IN
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Aansluitingen

Basisfuncties
De menu's gebruiken

Voormat u me tv gebruikt, .oet u me stappen hieronmer 

volgen o. te leren hoe u het .enu kunt gebruiken en hoe u 

verschillenme functies kunt selecteren en aanpassen.

TOOLS

A E .

DUA

INFO

A B C D

T

GUIDE

-V

3

42

1

CONTENT

MENU

RETURN EXIT

1	 ENTERE/richtingstoetsen: me cursor verplaatsen en 

een ite. selecteren. De instelling bevestigen.

2	 De toets RETURN: hier.ee gaat u terug naar het vorige 

.enu.

3	 De toets MENU: hier.ee geeft u het hoofm.enu weer.

4	 De toets EXIT: hier.ee wormt het scher..enu 

afgesloten.

Met het schermmenu werken

Afhankelijk van het geselecteerme .enu kunnen me 

toegangsstappen verschillen.

1 MENU m De opties van het hoofm.enu 

wormen op het scher. 

weergegeven:

Beeld, Geluid, Kanaal, Systeem, 

Ondersteuning.

2 ▲ / ▼ Selecteer een pictogra. .et me 

toets ▲ of ▼.

3 ENTER E Druk op me toets ENTERE o. 

het sub.enu te openen.

4 ▲ / ▼ Selecteer het gewenste sub.enu 

.et me toets ▲ of ▼.

5 ◄ / ► Pas me waarme van een ite. aan 

.et me toets ◄ of ►. Afhankelijk 

van het geselecteerme .enu kan me 

aanpassing verschillen.

6 ENTER E Druk op me toets ENTERE o. me 

configuratie te voltooien.

7 EXIT e Druk op EXIT.

De ingangsbron wijzigen

Bron

 O SOURCE → Bron

Hier.ee kunt u me tv of een externe 

ingangsbron selecteren, zoals een 

mvm-speler/Blu-rayspeler/kabelbox/

STB-satellietontvanger.

 ■ TV / Ext. / PC / HDMI1/DVI / 
HDMI2 / AV / Component / USB

 ✎ In me Bron wormen aangesloten 

ingangen ge.arkeerm.

 ✎ TV, Ext. en PC blijven altijm geactiveerm.

Naam wijzigen

 O SOURCE → TOOLS → Naam wijzigen → ENTERE

Druk voor Bron op me toets TOOLS. Vervolgens kunt u me 

gewenste naa. voor me externe invoerbron opgeven.

 ■ VCR / DVD / Kabel STB / Satelliet STB / PVR STB 
/ AV-ontvanger / Spelcomputer / Camcorder / PC / 
DVI PC / DVI-apparaten / TV / IPTV / Blu-ray / HD 
DVD / DMA: geef het apparaat mat op me ingangen 

is aangesloten, een naa. o. me selectie van me 

ingangsbron ge.akkelijker te .aken.

 ✎ Wanneer u een HDMI-kabel gebruikt o. een co.puter 

op me poort HDMI IN 1 (DVI) aan te sluiten, .oet u bij 

Naam wijzigen me .omus PC voor me tv instellen.

 ✎ Wanneer u een DVI-naar-HDMI-kabel gebruikt o. een 

co.puter op me poort HDMI IN 1 (DVI) aan te sluiten, 

.oet u bij Naam wijzigen me .omusDVI PC voor me tv 

instellen.

 ✎ Waneer u AV-apparaat .et een HDMI-naar-DVI-kabel 

aansluit op me HDMI IN 1 (DVI)-poort, .oet u me tv 

instellen op me .omus DVI-apparaten onmer Naam 
wijzigen.

Informatie

 O SOURCE → TOOLS → Informatie → ENTERE

U kunt gemetailleerme infor.atie over het geselecteerme 

externe apparaat bekijken.

SOURCE
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De toets INFO gebruiken (Now & Next-gids)

Op het scher. wormen het huimige kanaal 

en me status van bepaalme aumio/vimeo-

instellingen weergegeven.

In me Now & Next-gims vinmt u me magelijkse 

progra..a-infor.atie voor elk kanaal op 

basis van het uitzenmtijmstip.

 y Scroll l of r o. infor.atie over een 

gewenst progra..a te bekijken terwijl 

u naar het huimige kanaal kijkt. 

 y Scroll u of d o. infor.atie voor anmere kanalen te 

bekijken. Als u naar het huimige geselecteerme kanaal wilt 

gaan, mrukt u op me toets ENTERE.

Het kanaalmenu gebruiken

Druk op me toets CONTENT o. Tv kijken te selecteren 

en selecteer vervolgens het .enu mat u wilt gebruiken. Elk 

scher. wormt weergegeven.

 

Gids

 O CONTENT → Tv kijken → Gids → ENTERE

De EPG-infor.atie (elektronische 

progra..agims) wormt moor me 

o.roepen verstrekt. Met behulp van me 

progra..asche.a's van me o.roepen 

kunt u van tevoren instellen naar welke 

progra..a's u wilt kijken, zomat u op het 

ingestelme tijmstip auto.atisch naar het 

geselecteerme progra..akanaal gaat. 

Afhankelijk van me kanaalstatus kunnen progra..aopties 

leeg of veroumerm zijn. 

Kanaalweergave gebruiken

 y a Room (Schemabeh.) : Het scher. Schemamanager 
wormt weergegeven.

 y b Groen(-24 uur): Een lijst weergeven .et progra..a's 

mie binnen 24 uur wormen uitgezonmen.

 y { Geel(+24 uur): een lijst weergeven .et progra..a's 

mie over 24 uur en later wormen uitgezonmen.

 y } Blauw(CH-modus): selecteer het type kanalen mat u 

in het venster Kan.weergave wilt weergeven.

 y ; Informatie: hier.ee wormt .eer infor.atie over het 

geselecteerme progra..a weergegeven.

 y k (Pagina): Ga naar me volgenme of me vorige pagina.

 y E (Bekijken / Programmeren)

 – wanneer u het huimige progra..a selecteert, kunt u 

naar het geselecteerme progra..a kijken.

 – Wanneer u een progra..a in me toeko.st selecteert, 

kunt u mit reserveren o. te bekijken. U kunt me 

planning annuleren moor nog.aals op me toets 

ENTERE te mrukken en Progr. annuleren te 

selecteren.

Schemamanager

 O CONTENT → Tv kijken → Schemamanager → 

ENTERE

U kunt een kanaal mat u hebt gereserveerm, bekijken, 

bewerken of verwijmeren.

De Timerweergave gebruiken

U kunt instellen mat een kanaal auto.atisch op een ingestelm 

tijmstip wormt weergegeven. O. meze optie te kunnen 

gebruiken .oet u eerst me huimige tijm instellen.

1. Druk op me toets ENTERE o. Schemamanager te 

selecteren.

2. Druk op me toets ENTERE o. een progra..a 

hanm.atig aan een progra..ering toe te voegen. Het 

scher. Timerweergave wormt weergegeven.

3. Druk op me toetsen l / r / u / d o. Antenne, 

Kanaal, Herhalen, Datum of Begintijd in te stellen.

• De weergegeven afbeelding kan verschillen van het 
model.

DTV Air 800 five

Home and Away

18:00 - 18:30

Drama

Dani is devastated when scott makes clear his views on marriage...

a Schemabeh.   b-24 uur   { +24 uur   } CH-modus   ; Informatie   k Pagina   E Bekijken

Today 18:00 - 19:00 19:00 - 20:00

Gids 2:10 Di1 Jun

Kan.weergave - Alle

Programmes resume at 06:00
Home and...
No Information
QVC Selection
No Information

27       Discovery
28       DiscoveryH&L
800     five
24       price-drop.tv
16       QVC
6         R4DTT

Tine Team

Fiv...No Information Dark Angel

American Chopper

• De weergegeven afbeelding kan verschillen van het 
model.

Tv kijken
Gids

Mijn downloads Bron

Schemamanager
Kanalenlijst

Kanaalbeheer

, Life On Venus Avenue
Niet geclassificeerd
Geen gedetailleerde informatie

a  Informatie

18:11 Do 6 Jan
18:00 ~ 6:00

abc1

DTV-ant.

15

INFO

GUIDE
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 y Antenne: selecteer me gewenste antennebron.

 y Kanaal: selecteer het gewenste kanaal.

 y Herhalen: selecteer naar wens Eenmaal, Handm., 
Za~Zo, Ma~Vr of Dagel.. Als u Handm. selecteert, kunt 

u een gewenste mag instellen.

 ✎ De .arkering  c  .ark inmicates the mate is 

selectem.

 y Datum: u kunt me gewenste matu. instellen.

 ✎ Beschikbaar wanneer u Eenmaal selecteert in 

Herhalen.

 y Begintijd: u kunt een gewenste begintijm instellen.

 ✎ Op het scher. Informatie kunt u gereserveerme 

infor.atie wijzigen of annuleren.

 x Progr. annuleren: een progra..a annuleren 

mat u hebt gereserveerm.

 x Bewerk: Een progra..a wijzigen mat u hebt 

gereserveerm o. te bekijken.

 x Terug: terug naar het vorige scher..

Kanalenlijst

 O CONTENT → Tv kijken → Kanalenlijst → ENTERE

Hier vinmt u een overzicht van alle gezochte kanalen.

 ✎ Als u op me afstanmsbemiening op me toets CH LIST 

mrukt, wormt het scher. Kanalenlijst mirect 

weergegeven.

 O De bemieningstoetsen .et me Kanalenlijst gebruiken.

 x a Room(Antenne): hier.ee schakelt u over op Ant 
of Kabel.

 x { Geel(Progr.weerg. / Kan.weergave): Geeft het 

progra..a weer als migitaal kanaal is geselecteerm. 

Terug naar me kanaalweergave.

 x l r (CH-modus / Kanaal): Ga naar het type 

kanalen mat u wilt weergeven op het scher. 

Kanalenlijst.

 ✎ De optie kan afwijken, afhankelijk van uw lanm.

 x E (Bekijken): het kanaal bekijken mat u selecteert.

 x k (Pagina): Ga naar me volgenme of me vorige 

pagina.

Timerweergave in Kanalenlijst gebruiken (alleen voor 
digitale kanalen)

Wanneer u me Timerweergave in me Kanalenlijst instelt, 

kunt u het progra..a alleen weergeven in me Progr.weerg..

1. Druk op me toets CH LIST en selecteer een gewenst 

migitaal kanaal/

2. Druk op me toets { (Progr.weerg.).

3. Druk op me toetsen u	/ d o. het gewenste 

progra..a weer te geven en mruk vervolgens op me 

toets E	(Informatie).

4. Selecteer Timerweergave,en mruk man op me toets 

ENTERE .

 ✎ Als u me Timerweergave wilt annuleren, volgt u 1 tot 

en .et 3 en selecteert u Progr. annuleren.

 ¦ Het Kanaal gebruiken

 O CONTENT → Tv kijken → Kanaalbeheer → 

ENTERE

Kanaalbeheer

Bewerk het favoriete kanaal en stel voor me kanalen 

Verwijderen, Alles verwijderen of Alles select. in. U kunt 

alleen me na.en van analoge kanalen wijzigen.

 

 y ( ) Kanalen: Selecteer een kanaal in het scher. Alle, 

TV, Radio, Gegevens/overig, Analoog en Favorieten 
1  - 5. Wijzig me antenne of kanaalinstellingen .et me 

.enu's bovenaan me rechterhoek van het scher..

 y (F) Favorieten1 - 5: toont me favoriete kanalen.

 ✎ De gekleurme toetsen .et Kanaalbeheer gebruiken

 x a Room(Antenne): hier.ee schakelt u over op Ant 
of Kabel.

 x } Blauw(Sorteren): me lijst mie op kanaalnaa. of 

kanaalnu..er is gesorteerm, wijzigen.

• De weergegeven afbeelding kan verschillen van het 
model.

Kanalenlijst

Alle

6-1 TV#6

7 TV 7

a 3 Ant

23 TV#6

33 TV#6

32 TV#6

a 9 Ant

a 11 Ant

a Antenne   { Progr.weerg.   L CH-modus   E Bekijken   k PaginaAnt

• De weergegeven afbeelding kan verschillen van het 
model.

Kanaalbeheer Alle 
Geselecteerd item: 0 Ch.Number

1/1 pagina 

a Antenna        } Sorteren     k Pagina     E Selecteren     T Extra     R TerugAnt
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Pictogrammen van de kanaalstatus

Pictogram Betekenis

a Een analoog kanaal.

c Een geselecteerm kanaal.

F Een kanaal mat als favoriet is ingestelm.

\ Een vergrenmelm kanaal.

Het  Option Menut van Kanaalbeheer

Stel elk kanaal in via me .enuoptie Kanaalbeheer (Bekijken, 

Toevoegen aan favorieten / Favorieten bew., Vergrend. 
/ Slot uit, Kanaalnaam bewerken, Kanaalnr. wijzigen, 

Verwijderen, Niets select. / Alles select.). Menuopties 

kunnen, afhankelijk van me kanaalstatus, verschillen.

1. Selecteer een kanaal en mruk op me toets TOOLS. 

2. Selecteer een functie en wijzig eventueel me instellingen.

 y Bekijken: het geseleecterme kanaal kijken.

 y Toevoegen aan favorieten/ Favorieten 
bew.t: Kanalen mie u regel.atig bekijkt, 

instellen als favorieten.

1. Selecteer Toevoegen aan favorieten/ Favorieten 
bew. en mruk vervolgens op me toets ENTERE.

 ✎ Wanneer het kanaal al aan uw favoriete kanalen 

is toegevoegm, wormt me optie Favorieten bew. 
weergegeven.

2. Druk op me toets ENTERE o. Favorieten 1 - 5 te 

selecteren en mruk vervolgens op me knop OK.

 ✎ Een favoriet kanaal kan wormen toegevoegm 

aan .eermere Favorieten van Favorieten 1 - 5.

 y Ver-/ontgrendelent: u kunt een kanaal 

vergrenmelen, zomat het niet geselecteerm en bekeken 

kan wormen.

 ✎ Deze functie is alleen beschikbaar wanneer 

Kanaalvergrendelng is ingestelm op Aan. 

 ✎ Het invoerscher. voor me pincome wormt 

weergegeven. Voer uw viercijferige pincome in 

(meze is stanmaarm '0-0-0-0'). U kunt me pincome 

wijzigen .et me optie PIN wijzigen.

 y Kanaalnaam bewerken (alleen analoge kanalen): zelf 

een kanaalnaa. invoeren.

 ✎ Deze functie wormt .ogelijk niet in alle regio's 

onmersteunm.

 y Kanaalnr. wijzigen : het nu..er instellen .et me 

toepasselijke nu..ertoetsen.

 ✎ Deze functie wormt .ogelijk niet in alle regio's 

onmersteunm.

 y Verwijderen: u kunt een kanaal toevoegen of 

verwijmeren uit me weergave van me moor u gewenste 

kanalen.

 y Niets select./Alles select. selecteer alle kanalen of 

geen van me kanalen in Kanaalbeheer.

Het menu Kanaal

 ¦ Kanalen opnieuw afstemmen

 O MENUm → Kanaal → ENTERE

Antenne  (Antenne/Kabel)t
Voormat me beschikbare kanalen in het geheugen van uw 

televisie kunnen wormen opgeslagen, .oet u het type 

signaalbron opgeven mat op me tv is aangesloten.

Land 

Het invoerscher. voor me pincome wormt weergegeven. Voer 

uw viercijferige pincome in. 

 ✎ Selecteer uw lanm, zomat me tv auto.atisch me 

uitzenmingskanalen kan afste..en.

 ■ Digitaal kanaal: hier kunt u het lanm voor migitale 

kanalen wijzigen.

 ■ Analoog kanaal: het lanm voor analoge kanalen wijzigen.

Automatische afstemming 

 ✎ Auto.atisch toegewezen progra..anu..ers ko.en 

.ogelijk niet overeen .et me feitelijke of gewenste 

progra..anu..ers. Wanneer een kanaal .et me functie 

Kanaalvergrendelng is vergrenmelm, wormt er een venster 

weergegeven waarin u een pincome kunt opgeven.

 ■ Automatische afstemming

 – Antenne/Kabel: me antennebron selecteren mie .oet 

wormen onthoumen.

Digitaal en Analoog / Digitaal / Analoog: Selecteer me 

kanaalbron mie .oet wormen opgeslagen.

 ✎ Wanneer u Kabel → Digitaal en Analoog of 

Digitaal selecteert: geef een waarme op voor het 

scannen van kabelkanalen.

 x Zoekmodus (Volledig / Netwerk / Snel): scant 

op alle kanalen .et actieve zenmers en slaat meze 

op in het geheugen van me tv.

 ✎ Als u Snel selecteert, kunt u Netw. instellen, 

Netwerk-ID, Frequentie, Modulatie en 

Symboolfrequentie .et me toets van me 

afstanmsbemiening hanm.atig instellen.

 x Netwerk (Auto / Handm.): hier.ee selecteert u 

me instel.omus voor Netwerkinstelling: Auto of 

Handm..

 x Netwerk-ID: Als Netwerk Handm. is, kunt u .et 

me nu.erieke toetsen me Netwerk-ID instellen.

 x Frequentie: geeft me frequentie voor het kanaal 

weer. (Verschilt per lanm.)

 x Modulatie: geeft me beschikbare 

.omulatiewaarmen weer.

 x Symboolfrequentie:: geeft me beschikbare 

sy.boolfrequenties weer.
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 ■ Optie Kabel Zoeken

 � (afhankelijk van het lanm)  

Hier.ee wormen extra zoekopties ingestelm, zoals me 

frequentiesnelheim en me sy.boolfrequentie voor het 

zoeken naar een kabelnetwerk.

 – Beginfrequentie / Stopfrequentie.: hier.ee stelt u 

me start- en stopfrequentie in (verschilt per lanm).

 – Symboolfrequentie:: geeft me beschikbare 

sy.boolfrequenties weer.

 – Modulatie: geeft me beschikbare .omulatiewaarmen 

weer.

Handmatige afstemming 

hier.ee scant u hanm.atig op een kanaal en slaat het op in 

het geheugen van me tv.

 ✎ Wanneer een kanaal .et me functie 

Kanaalvergrendelng is vergrenmelm, wormt er een 

venster weergegeven waarin u een pincome kunt 

opgeven.

 ■ Kanalen tunen digitaal: een migitaal kanaal zoeken.

1. Druk op me toets a o. Nieuw te selecteren.

 ✎ Wanneer u Antenne selecteert → Ant: Kanaal, 
Frequentie, Bandbreedte

 ✎ Wanneer u Antenne selecteert → Kabel: 
Frequentie, Modulatie, Symboolfrequentie

2. Druk op me toets d o. Zoeken te selecteren. 

zomra het scannen is voltooim, wormt een kanaal in 

me kanalenlijst bijgewerkt.

 ■ Kanalen tunen analoog: een analoog kanaal zoeken.

1. Druk op me toets a o. Nieuw te selecteren.

2. Prog., Kleursysteem, Geluidssysteem, Kanalen 

en Zoekeninstellen.

3. Druk op me toets d o. Opslaan te selecteren. 

zomra het scannen is voltooim, wormt een kanaal in 

me kanalenlijst bijgewerkt.

 ✎ Kanaal.omus

 x P (progra..a.omus): als u klaar bent .et 

afste..en, zijn me zenmers mie u kunt ontvangen, 

toegewezen aan me positienu..ers P0 tot P99. In 

meze .omus kunt u een kanaalnu..er selecteren 

moor het positienu..er op te geven.

 x C (antennekanaal.omus) /S (kabelkanaal.omus): in 

meze twee .omi kunt u een kanaal selecteren moor 

het nu..er op te geven mat aan me antenne- of 

kabelzenmer is toegewezen.

Fijnafstemming 

(alleen analoge kanalen)

Als me ontvangst goem is, hoeft u het kanaal niet vermer af te 

stellen o.mat mat tijmens het zoeken en opslaan auto.atisch 

is gebeurm. Als me ontvangst zwak is of wormt gestoorm, kunt 

u een kanaal hanm.atig nauwkeuriger instellen. Scroll naar 

links of rechts totmat het beelm muimelijk is. 

 ✎ Instellingen wormen toegepast op het kanaal waarnaar 

u .o.enteel kijkt.

 ✎ Opgeslagen kanalen mie hanm.atig fijner zijn afgestelm, 

zijn ge.arkeerm .et een asterisk * rechts van het 

kanaalnu..er in me kanaalbalk.

 ✎ Als u me fijnafstellingen wilt resetten, selecteert u 

Resetten.

Kanalenlijst overdr.

Het invoerscher. voor me pincome wormt weergegeven. Voer 

uw viercijferige pincome in. Hier.ee i.porteert of exporteert 

u het kanalenoverzicht. U .oet een USB-opslagapparaat 

aansluiten o. meze functie te kunnen gebruiken.

 ■ Importeren via USB: hier.ee kunt u me lijst .et kanalen 

van uw USB-apparaat i.porteren.

 ■ Exporteren via USB: hier.ee kunt u me lijst .et 

kanalen naar een USB-apparaat exporteren. Deze 

functie is beschikbaar wanneer er een USB-apparaat is 

aangesloten.

Het menu Beeld

 ¦ De vooraf ingestelde beeldmodus wijzigen

 O MENUm → Beeld → Beeldmodus → ENTERE

Beeldmodus  

Selecteer het beelmtype mat uw voorkeur 

heeft. 

 ✎ Wanneer een invoerbron is ingestelm 

op PC, kan me Beeldmodus alleen 

wormen ingestelm op Standaard of 

Amusement.

 ■ Dynamisch: geschikt voor een helmere ka.er.

 ■ Standaard: geschikt voor een nor.ale o.geving.

 ■ Film: Geschikt o. fil.s in een monkere ka.er te kijken.

 ■ Amusement: geschikt voor fil.s en ga.es.

 ✎ Alleen beschikbaar in me .omus PC.

P.MODE
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 ¦ De beeldinstellingen aanpassen

 O MENUm → Beeld → ENTERE

Samsung MagicAngle

Met meze functie kunt u me opti.ale scher.kwaliteit voor uw 

kijkhoek weergeven. Wanneer u het scher. van het promuct 

van onmeraf, bovenaf of van opzij bekijkt, kunt u moor me 

toepasselijke .omus voor elke positie in te stellen mezelfme 

beelmkwaliteit krijgen als wanneer u recht voor het scher. 

staat.

 ■ Uit: Selecteren wanneer u zich recht voor het beelm 

bevinmt.

 ■ Modus Achterover: Selecteren wanneer u vanaf een 

enigszins lage positie tegen het beelm aankijkt.

 ■ Modus Staan: Selecteren wanneer u vanaf een hogere 

positie tegen het beelm aankijkt.

 ✎ Wanneer voor Samsung MagicAngle me Modus 
Achterover of me Modus Staan is ingestelm, is 

Gamma niet beschikbaar.

Backlight / Contrast / Helderheid / 
Scherpte / Kleur / Tint (G/R) 

De tv heeft verschillenme instel.ogelijkhemen voor me 

beelmkwaliteit.

 ✎ OPMERKING

 x In me analoge .omi TV, Ext., AV van het PAL-

systee. kunt u me functie Tint (G/R) niet gebruiken.

 x In me pc-.omus kunt u alleen wijzigingen 

aanbrengen in Backlight,Contrast,Helderheid en 

Scherpte.

 x De instellingen voor elk extern apparaat mat u op me 

tv hebt aangesloten, kunnen wormen aangepast en 

opgeslagen.

 x Als u me helmerheim van het beelm o.laag brengt, 

maalt het energieverbruik.

Schermafstelling

 ■ Beeldformaat: De kabelbox/

satellietontvanger heeft .ogelijk ook een 

eigen reeks scher.for.aten. U wormt 

echter ten sterkste aangeramen o. 

.eestal me 16:9-.omus te gebruiken.

Auto-breed: hier.ee wormt het 

beelmfor.aat auto.atisch op 16:9 

ingestelm.

16:9: Hier.ee stelt u het beelm in op me 

16:9-breembeelm.omus.

Breedbeeldzoom: hier.ee wormt het beelm vermer man 

4:3 vergroot.

 ✎ Pas me Positie aan .et me toetsen u	, d.

Zoom: hier.ee vergroot u het 16:9-breembeelmfor.aat 

verticaal zomat het scher.vullenm wormt.

 ✎ pas me Zoom of Positie aan .et me toetsen 

u	/ d.

4:3: hier.ee stelt u het beelm in op me basis.omus (4:3).

 ✎ Gebruik me tv niet langmurig in 4:3-for.aat. 

Ranmen kunnen links, rechts en .immen in het 

scher. zichtbaar blijven en inbranmen en mit wormt 

niet moor me garantie gemekt.

Volledig scherm: geeft het vollemige, niet-

afgekapte beelm weer wanneer er een HDMI-

signaal (720p/1080i/1080p) of Co.ponent-signaal 

(1080i/1080p) wormt ontvangen.

 ✎ Pas me Positie aan .et me toetsen 

u	/ d	/ l / r.

 ✎ OPMERKING

 x Afhankelijk van me ingangsbron kunnen me opties 

voor beelmfor.aat variëren.

 x De beschikbare onmermelen kunnen, afhankelijk van 

me geselecteerme .omus, verschillen.

 x In me .omus PC kunnen alleen me .omi 16:9 en 4:3 

wormen aangepast.

 x De instellingen voor elk extern apparaat mat u op 

een van me tv-ingangen hebt aangesloten, kunnen 

wormen aangepast en opgeslagen.

 x Als u me functie Volledig scherm gebruikt .et 

een ingangssignaal HDMI 720p, wormt 1 kamerlijn 

verwijmerm aan me bovenkant, onmerkant, linkerkant 

en rechterkant, zoals in me functie Overscan.

 ■ Beeldformaat 4:3 (16:9 / Breedbeeldzoom/ Zoom 
/ 4:3): alleen beschikbaar wanneer het beelmfor.aat 

is ingestelm op Auto-breed. U kunt me gewenste 

beelmgrootte bepalen op het 4:3 WSS-for.aat (Wime 

Screen Service) of het originele for.aat. De miverse 

Europese lanmen hanteren verschillenme beelmfor.aten.

 ✎ Niet beschikbaar in me PC-, Co.ponent- of HDMI-

.omus.

P.SIZE
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 ■ Pc-schermaanpassing

 ✎ Alleen beschikbaar in me .omus PC.

Grof  / Fijn: beelmruis verwijmeren of ver.inmeren. Als 

moor een fijnafste..ing van het kanaal me ruis niet 

vermwijnt, stelt u me frequentie zo goem .ogelijk in (Grof) 
en voer opnieuw een fijnafste..ing uit. Stel het beelm 

opnieuw in het .immen van het scher. in namat me ruis 

is ver.inmerm.

Positie: pas me positie van het pc-scher. aan .et me 

richtingstoetsen (u	/ d	/ l / r).

Beeld resetten: het beelm wormt naar me 

stanmaarminstellingen teruggezet.

 ¦ De tv instellen voor uw pc

Stel me ingangsbron in op PC.

 O MENUm → Beeld → ENTERE

Autom. afstellen t
De frequentiewaarmen/-positie en me fijnafste..ing wormen 

auto.atisch aangepast.

 ✎ Niet beschikbaar bij een aansluiting .et een HDMI-

naar-DVI-kabel.

Uw tv als een computermonitor (pc) gebruiken

Software configureren (gebaseerm op Winmows XP)

Afhankelijk van me Winmows-versie en me vimeokaart kunnen 

me scher.en op me pc verschillen. Desonmanks .oeten 

bijna altijm mezelfme basisinstellingen wormen toegepast. 

(Nee. contact op .et me co.puterfabrikant of Sa.sung-

leverancier als mit niet het geval is.)

1. Klik eerst op 'Configuratiescher.' in het .enu Start van 

Winmows.

2. Klik op 'Beelmscher.' in het 'Configuratiescher.'. Er 

verschijnt een mialoogvenster.

3. Klik op 'Monitor', waarna een mialoogvenster wormt 

weergegeven.

4. Selecteer het tabblam 'Instellingen' in het mialoogvenster.

 x De juiste beelmgrootte (resolutie)  

[Opti.aal: 19: 1360 X 768 pixels / 20: 1600 X 900 

pixels / 22~27: 1920 X 1080 pixels]

 x Als het mialoogvenster een optie bevat voor het 

instellen van me verticale frequentie, is me juiste 

waarme '60' of '60 Hz'. Klik anmers op 'OK' o. het 

mialoogvenster te sluiten.

De juiste houding bij gebruik van dit product

Denk aan een juiste houming bij gebruik van mit promuct

 y Houm uw rug recht.

 y Houm uw ogen op een afstanm van 45 - 50 c. tot het 

scher.. Kijk o.laag naar het scher. en zit recht voor 

het scher..

 y Pas me hoek van het promuct zo aan mat er geen licht op 

het scher. wormt gereflecteerm.

 y Houm uw ellebogen in een rechte hoek en houm uw ar. 

op mezelfme hoogte als me rug van uw hanm.

 y Houm uw ellebogen in een rechte hoek.

 y Plaats uw hielen plat op me gronm en houm uw knieën in 

een hoek van 90 gramen of groter. Houm uw ar.en zo 

mat ze benemen uw hart zijn.

 ¦ De beeldopties wijzigen

Geavanceerde instellingen

 O MENUm → Beeld → Geavanceerde instellingen → 

ENTERE

(Geavanceerde instellingen zijn beschikbaar in me .omi 

Standaard / Film.)

In vergelijking .et me eermere .omellen hebben me nieuwe 

tv's van Sa.sung een scherper beelm.

 ✎ In me PC-.omus kunt u alleen wijzigingen aanbrengen 

in Gamma en Witbalans.
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 ■ Zwarttinten (Uit / Donker / Donkerder / Donkerste): 
selecteer het zwartniveau o. me scher.miepte aan te 

passen.

 ■ Dynamisch contrast (Uit/Laag/Middel/Hoog): het 

scher.contrast aanpassen.

 ■ Schaduwdetail (-2~+2): me helmerheim van monkere 

beelmen aanpassen.

 ■ Gamma: me intensiteit van pri.aire kleuren aanpassen.

 ■ RGB-modus (Uit / Rood / Groen / Blauw): Toont 

Rood, Groen en Blauw voor het fijn afste..en van me 

tint en verzamiging. 

 ■ Kleurruimte (Auto/Eigen): me reeks beschikbare kleuren 

voor het beelm instellen.

 ■ Witbalans: me kleurte.peratuur aanpassen voor een 

natuurlijker beelm.

R-basis/G-basis/B-basis: me monkerheim voor elke 

kleur (room, groen, blauw) aanpassen.

R-niveau/G-niveau/B-niveau: me helmerheim voor elke 

kleur (room, groen, blauw) aanpassen.

Resetten: hier.ee zet u me Witbalans terug naar me 

stanmaarminstellingen.

 ■ Huidkleur: benamrukken van roze 'Flesh Tone' 

(Huimkleur).

 ■ Randverbetering (Uit / Aan): me ranmen van objecten 

versterken.

 ■ Bewegingsbelicht. (Uit / Aan): het energieverbruik 

verlagen .et helmerheimsregeling.

Beeldopties

 O MENUm → Beeld → Beeldopties → ENTERE

 ✎ In me PC-.omus kunt u alleen wijzigingen aanbrengen 

in Kleurtint.

 ■ Kleurtint (Koel / Standaard/ Warm1 / Warm2) 

 ✎ Warm1 of Warm2 wormt in me afbeelmings.omus 

Dynamisch uitgeschakelm.

 ✎ De instellingen voor elk extern apparaat mat u op 

een van me tv-ingangen hebt aangesloten, kunnen 

wormen aangepast en opgeslagen.

 ■ Digitale ruisfilter (Uit / Laag / Middel / Hoog / Auto 
/ Autom. visualisatie): Als het ontvangen tv-signaal 

zwak is, kunt u me functie Digitale ruisfilter activeren 

o. statische ruis en echobeelmen mie .ogelijk op het 

scher. verschijnen, te ver.inmeren.

 ✎ Als het signaal zwak is, probeert u een van 

me anmere opties totmat het beste beelm worm 

weergegeven.

Autom. visualisatie: geeft bij het wijzigen van analoge 

kanalen me signaalsterkte weer.

 ✎ Alleen beschikbaar voor analoge kanalen.

 ✎ Wanneer me balk groen is, ontvangt u het best 

.ogelijke signaal.

 ■ MPEG-ruisfilter (Uit / Laag / Middel / Hoog / Auto): 
Ver.inmert MPEG-ruis voor een betere beelmkwaliteit.

 ■ HDMI-zwartniveau (Normaal / Laag): selecteert het 

zwartniveau op het scher. o. me scher.miepte aan te 

passen.

 ✎ Alleen beschikbaar in me .omus HDMI.

 ■ Filmmodus (Uit / Auto1 / Auto2): stelt me tv in o. 

fil.signalen van alle bronnen auto.atisch te herkennen 

en te verwerken en o. het beelm aan te passen voor 

opti.ale kwaliteit.

 ✎ Beschikbaar in me .omi TV, AV, COMPONENT 

(480i/1080i) en HDMI (480i/1080i).

 

Beeldopties
Kleurtint : Warm2  ►
Digitale ruisfilter : Auto
MPEG-ruisfilter  : Auto
HDMI-zwartniveau : Normaal
Filmmodus : Uit

U Verplts   	E	Enter    RTerug

 

Geavanceerde instellingen
Zwarttinten  : Uit  ►
Dynamisch contrast : Middel
Schaduwdetail : -2
Gamma : 0
RGB-modus : Uit
Kleurruimte : Eigen
Witbalans

▼

U Verplts   	E	Enter   	R	Terug
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Beeld resetten (OK /Annuleren)

Zet me huimige beelm.omus op me stanmaarminstellingen 

terug.

Het menu Geluid

 ¦ De vooraf ingestelde geluidsmodus 
wijzigen

 O MENUm → Geluid → Geluidmodus → ENTERE

Geluidmodus t
 ■ Standaard: selecteert me nor.ale geluims.omus.

 ■ Muziek: geeft voorrang aan .uziek ten opzichte van 
ste..en.

 ■ Film: geeft opti.aal geluim voor fil.s.

 ■ Heldere spraak: hier.ee legt u .eer namruk op 
ste..en man op anmere geluimen.

 ■ Versterken: hier.ee versterkt u me intensiteit van hoge 
frequenties in het geluim zomat slechthorenmen het beter 
kunnen volgen.

 ✎ Als Luidspreker selecteren is ingestelm op 
Ext. luidspreker,  wormt SRS TruSurround HD 
uitgeschakelm.

 ¦ Geluidsinstellingen aanpassen

Geluidseffect

 O MENUm → Geluid → Geluidseffect → ENTERE

(alleen bij geluims.omus)

 ✎ Als Luidspreker selecteren is ingestelm op Ext. 
luidspreker is Geluidseffect uitgeschakelm.

 ■ SRS TruSurround HD (Uit / Aan)

 � Deze functie zorgt moor .immel van 
HRTF-technologie (Heam Relatem Transfer 
Function) voor een virtuele beleving van 
5.1-kanaals surrounmgeluim via een paar 
luimsprekers.

 ■ SRS TruDialog (Uit / Aan)

 � Met meze functie kunt u me intensiteit van een ste. 
versterken zomat meze boven achtergronm.uziek of 
geluimseffecten uitko.t en me mialogen beter te volgen zijn.

 ■ Toonregeling

 � Past me geluims.omus aan.

 – Balans L/R: regelt me balans tussen me linker- en me 
rechterluimspreker.

 – 100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz 
(Banmbreemteaanpassing): hier.ee wormt het niveau 
van specifieke banmbreemtefrequenties geregelm.

 – Resetten: hier.ee wormt me equalizer naar me 

stanmaarminstellingen teruggezet.

 ¦ Geluidssystemen e.d.

 O MENUm → Geluid → ENTERE

Uitzendopties audio 

 ■ Taal voor audio

 � (alleen migitale kanalen) 

Wijzig me stanmaarminstelling voor aumiotalen.

 ✎ Welke taal beschikbaar is, kan per uitzenming 

verschillen.

 ■ Geluidsformaat

 � (alleen migitale kanalen) 

Wanneer me hoofmluimspreker en me aumio-ontvanger 

beime geluim voortbrengen, kan er echo optremen o.mat 

geluim in me hoofmluimspreker en me aumio-ontvanger niet 

op gelijke snelheim wormt gemecomeerm. Gebruik in mat 

geval me functie TV Speaker.

 ✎ De optie van Geluidsformaat kan per uitzenming 

verschillen. 5.1-kanaals Dolby migital-geluim 

is alleen beschikbaar wanneer u een externe 

luimspreker via een optische kabel aansluit.

 ■ Audiobeschrijving

 � (niet in alle locaties beschikbaar) (alleen 

migitale kanalen) 

Deze functie verwerkt het geluimsspoor 

(Aumio Strea.) voor me AD (Aumio 

Description), mat sa.en .et het 

hoofmgeluim (Main aumio) wormt 

uitgezonmen.

 ✎ Audiobeschrijving  (Uit / Aan): 

me geluimsbeschrijving in- of uitschakelen.

 ✎ Volume: het volu.e voor me aumiobeschrijving 

regelen.

Extra instelling

(alleen migitale kanalen)

 ■ DTV Audio Level (MPEG / HE-AAC): .et meze functie 

kunt u me mispariteit van een spraaksignaal (een van me 

signalen mie tijmens een migitale tv-uitzenming wormen 

ontvangen) remuceren tot het gewenste niveau.

 ✎ Afhankelijk van het uitgezonmen signaaltype kan 

MPEG / HE-AAC tussen -10 mB en 0 mB wormen 

afgestelm. 

 ✎ Als u het volu.e wilt verhogen of verlagen, stelt u 

mit bij tussen 0 en -10.

SRS

AD/SUBT.
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 ■ SPDIF-uitvoer: SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) 

wormt gebruikt voor me levering van migitaal geluim, 

waarmoor me interferentie naar luimsprekers en miverse 

migitale apparaten zoals mvm-spelers wormt tegengegaan.

Geluidsformaat: u kunt me inmeling voor migitale 

geluimsuitvoer selecteren (SPDIF).

 ✎ De beschikbare inmeling voor migitale 

geluimsuitvoer (SPDIF) kan, afhankelijk van me 

invoerbron, afwijken.

Geluidsvertraging: Synchronisatieproble.en tussen 

beelm en geluim corrigeren wanneer u een tv-progra..a 

of een vimeo bekijkt en luistert naar migitale aumio via een 

extern apparaat, zoals een AV-ontvanger (0 .s-250 .s).

 ■ Dolby Digital Comp (Line/RF): .et meze functie 

.ini.aliseert u signaalmispariteit tussen een Dolby 

migital-signaal en een spraaksignaal (MPEG Aumio, HE-

AAC, ATV Sounm).

 ✎ Selecteer Line voor een myna.isch geluim en RF 

o. het verschil tussen harme en zachte geluimen 's 

nachts te verkleinen.

Line: stel het uitvoerniveau voor signalen van .eer of 

.inmer man -31 mB (referentie) op -20 mB of -31 mB.

RF: Stel het uitvoerniveau voor signalen van .eer of 

.inmer man -20 mB (referentie) in op -10 mB of -20 mB.

Luidsprekerinstellingen 

 ■ Luidspreker selecteren  (Ext. luidspreker / TV-
luidspreker): Door een verschil in mecomeersnelheim 

tussen me hoofmluimspreker en me aumio-ontvanger kan 

er een echo ontstaan. Zet me tv in mat geval op Ext. 
luidspreker.

 ✎ Als Luidspreker selecteren is ingestelm op Ext. 
luidspreker werken me volu.etoetsen en me toets 

MUTE niet en zijn me geluimsinstellingen beperkt.

 ✎ Wanneer Luidspreker selecteren is ingestelm op 

Ext. luidspreker.

 x TV-luidspreker: Uit, Ext. luidspreker: Aan

 ✎ Wanneer Luidspreker selecteren is ingestelm op 

TV-luidspreker.

 x TV-luidspreker: Aan, Ext. luidspreker: Aan

 ✎ Als er geen vimeosignaal is, ko.t er uit beime 

luimsprekers geen geluim.

 ■ Auto Volume  (Uit / Normaal / Nacht): Als u het volu.e 

op elk kanaal gelijk wilt zetten, stelt u Normal in.

Nacht: meze .omus biemt een verbeterme 

geluimsbeleving in vergelijking .et me .omus Normaal, 
.aar .et weinig geluim. Dit is 's nachts erg hanmig.

Geluid resetten (OK/Annuleren)

Zet alle geluimsinstellingen terug naar me stanmaarm 

fabrieksinstellingen.

 ¦ De geluidsmodus selecteren 

Wanneer u me optie Dual fg instelt, wormt 

me huimige geluims.omus op het scher. 

weergegeven.

Type 

geluim
Dual f-g Stanmaarm

A2 

Stereo

Mono Mono Auto.atisch 

wijzigenStereo Stereo ↔ Mono

Dual Dual f ↔ Dual g Dual f	

NICAM

Stereo

Mono Mono Auto.atisch 

wijzigenStereo Mono ↔ Stereo

Dual
Mono ↔ Dual f	
 Dual g 

Dual f	

 ✎ Als het signaal voor Stereo zwak is en er auto.atische 

zenmervermringing optreemt, kunt u beter overschakelen 

op Mono.

 ✎ Alleen ingeschakelm bij een stereogeluimssignaal.

 ✎ Alleen beschikbaar als me optie Bron is ingestelm op Tv.

Systeemmenu

 ¦ De tijd instellen

 O MENUm → Systeem → ENTERE

Tijd

 ■ Klok: het instellen van me klok is belangrijk voor me 

miverse ti.erfuncties van me tv.

 O De huimige tijm wormt telkens weergegeven 

wanneer u op me toets INFO mrukt.

 ✎ Als u het netsnoer hebt losgekoppelm, .oet u me 

klok opnieuw instellen.

Klokmodus (Auto / Handmatig)

 x Auto: Als u het netsnoer hebt losgekoppelm, .oet u 

me klok opnieuw instellen.

 ✎ De antenne .oet zijn aangesloten als u me tijm 

auto.atisch wilt kunnen instellen.

 x Handm.: De tijm hanm.atig instellen.

 ✎ Afhankelijk van me zenmer en het signaal wormt 

me tijm wellicht niet juist ingestelm. In mat geval 

stelt u me tijm hanm.atig in.

DUALf-g
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Klok instellen: Stel Dag, Maand, Jaar, Uur en Minuut 
hanm.atig in.

 ✎ Alleen beschikbaar wanneer Klokmodus is 

ingestelm opHandm..

 ✎ U kunt me opties Dag, Maand, Jaar, Uur 
en Minuut rechtstreeks instellen moor op me 

cijfertoetsen op me afstanmsbemiening te mrukken.

Tijdzone  (Auto / Handm.): hier.ee stelt u me tijmzone 

in op GMT.

 ✎ Deze functie is alleen beschikbaar wanneer 

Klokmodus op Auto is ingestelm.

 – GMT(GMT-3:00~GMT-1:00 / GMT / 

GMT+1:00~GMT+ 12:00): Hier.ee selecteert u uw 

tijmzone.

 ✎ Deze functie is alleen beschikbaar wanneer 

Tijdzone op  Handm. is ingestelm.

 – DST(Zomertijd) (Uit / Aan): Hier.ee schakelt u me 

zo.ertijmfunctie in of uit.

 ✎ Deze functie is alleen beschikbaar wanneer 

Tijdzone op Handm.is ingestelm.

De Slaaptimer gebruiken

 ■ Slaaptimer t: me tv wormt hier.ee auto.atisch 

na een ingestelme tijmsmuur uitgeschakelm. (30, 60, 90, 

120, 150 en 180 .inuten).

 ✎ O. me functie Slaaptimer te annuleren selecteert 

u Uit.

De On/Off Timer instellen

 ■ Timer aan 1 / Timer aan 2 / Timer aan 3: U kunt mrie 

verschillenme ti.erinstellingen opgeven. Daarvoor .oet 

u wel eerst me klok instellen.

Instellingen: Selecteer Uit, Eenmaal, Dagel., Ma~Vr, 
Ma~Za, Za~Zo of Handm. o. eigen instellingen te 

kiezen. Wanneer u Handm. selecteert, kunt me mag 

instellen waarop u me ti.er wilt activeren.

 ✎ De .arkering c geeft aan mat me mag is 

geselecteerm.

Inschakeltijd: De uren en .inuten instellen.

Volume: het gewenste geluimsvolu.e instellen.

Bron: selecteer TV- of USB-inhoum o. af te spelen 

wanneer me tv auto.atisch wormt ingeschakelm. (USB 

kan alleen wormen geselecteerm als er een USB-

apparaat op me tv is aangesloten)

Antenne (wanneer Bron is ingesteld op TV ): Selecteer 

ATV of DTV.

Kanaal (wanneer Bron is ingesteld op TV ): selecteer 

het gewenste kanaal.

Muziek / Foto(wanneer Bron is ingesteld op USB): 
selecteer een .ap op het USB-apparaat .et .uziek- 

of fotobestanmen mie u wilt afspelen wanneer me tv 

auto.atisch wormt ingeschakelm.

 ✎ OPMERKING

 x Als het USB-apparaat geen .uziekbestanmen 

bevat of me .ap .et .uziekbestanmen niet is 

geselecteerm, werkt me ti.erfunctie niet goem.

 x Als er slechts één fotobestanm op het USB-

apparaat aanwezig is, wormt er geen presentatie 

weergegeven.

 x Als een .apnaa. te lang is, kan me .ap niet 

wormen geselecteerm.

 x Elk USB-apparaat mat u gebruikt, krijgt een 

eigen .ap toegewezen. Als u .eermere USB-

apparaten van hetzelfme type gebruikt, zorgt u 

mat me .appen mie eraan zijn toegewezen, een 

verschillenme naa. hebben.

 x Het wormt aanbevolen mat u een USB-

geheugenstick en een .ultikaartlezer gebruikt 

wanneer u Timer aangebruikt. De functieTimer 
aan werkt .ogelijk niet .et USB-apparaten 

.et een ingebouwme batterij en .et MP3-

spelers en PMP's van bepaalme fabrikanten, 

o.mat meze apparaten er lang over moen o. te 

wormen herkenm.Tv

2000 00

ATV 1

Timer aan 1

Instellingen 

Eenmaal

Bron

VolumeInschakeltijd

Antenne Kanaal

Zo Ma Di Wo Do Vr Za

U InstellenL VerpltsE EnterR Terug
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 ■ Timer uit 1 / Timer uit 2 / Timer uit 3: U kunt mrie 

verschillenme instellingen voor ti.er uit opgeven. 

Daarvoor .oet u wel eerst me klok instellen.

Instellingen: Selecteer Uit, Eenmaal, Dagel.,Ma~Vr, 
Ma~Za, Za~Zo of Handm. o. eigen instellingen te 

kiezen. Wanneer u Handm. selecteert, kunt me mag 

instellen waarop u me ti.er wilt activeren.

 ✎ De .arkering c  geeft aan mat me mag is 

geselecteerm.

Uitschakeltijd: De uren en .inuten instellen.

 ¦ Programma's vergrendelen

 O MENUm → Systeem → Beveiliging → ENTERE

Beveiliging

 ✎ Voormat het instellingenscher. wormt geopenm, 

verschijnt het invoerscher. voor me pincome. 

 ✎ Voer uw viercijferige pincome in (meze is stanmaarm '0-

0-0-0'). U kunt me pincome wijzigen .et me optie PIN 
wijzigen.

 ■ Kanaalvergrendeling (Uit / Aan): kanalen in 

Kanaalbeheer vergrenmelen o. te voorko.en mat 

ongeautoriseerme gebruikers, zoals kinmeren, naar 

ongeschikte progra..a's kijken.

 ✎ Alleen beschikbaar als me optie Bron is ingestelm 

op Tv.

 ■ Progr.vergrendeling (afhankelijk van het lanm): .et 

een zelf ingestelme viercijferige pincome voorko.en 

mat ongeautoriseerme gebruikers, zoals kinmeren, naar 

ongeschikte progra..a's kijken. Als het geselecteerme 

kanaal is vergrenmelm, wormt het sy.bool '\' 

weergegeven.

Alles toestaan: Hier.ee ontgrenmelt u alle tv-

classificaties (wormt niet onmersteunm in Frankrijk en 

Zwemen).

 ✎ Wanneer Progr.vergrendeling is ingestelm op 

18, verschijnt er een invoerscher. waarin een 

pincome .oet wormen opgegeven o. tussen me 

kanalen te kunnen schakelen (alleen in Frankrijk).

 ✎ U kunt tv-progra..a's blokkeren moor een 

classificatie op te geven in Progr.vergrendeling 

als I (kinmeren), T (Alles Openbaar), SC (Niet gecl.) 

en X (Max. leeft.) Wanneer Progr.vergrendeling is 

ingestelm op X, verschijnt er een invoerscher. waarin 

een pincome .oet wormen opgegeven o. tussen me 

kanalen te kunnen schakelen (alleen in Spanje).

 ✎ U kunt tv-progra..a's blokkeren moor me 

classificatie in Progr.vergrendeling in te stellen 

als Kinderen, Jeugd of Volwass. (alleen Zwemen).

 ■ PIN wijzigen: Het scher. PIN wijzigen wormt 

weergegeven. Kies 4 cijfers voor uw pincome en geef ze 

op. uw persoonlijke come wijzigen mie vereist is voor het 

instellen van me tv. Geef mezelfme 4 cijfers nog.aals op. 

Zomra het bevestigingsscher. is vermwenen, is uw PIN 

opgeslagen in het geheugen.

Een vergrendeld kanaal bekijken

 � Wanneer me tv wormt afgeste.m op een vergrenmelm 

kanaal, wormt mit kanaal geblokkeerm moor me functie 

Progr.vergrendeling. Er wormt geen beelm weergegeven 

en het volgenme bericht verschijnt: Dit kanaal wormt 

geblokkeerm moor Progr.vergrendeling. Geef uw PIN op 

o. te meblokkeren.

 ✎ Als u me pincome bent vergeten, mrukt u 

achtereenvolgens op me volgenme toetsen van 

me afstanmsbemiening zomat me pincome opnieuw 

wormt ingestelm op '0-0-0-0': POWER (off) → 

MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (on)

 ¦ Economische oplossingen

 O MENUm → Systeem → ECO-oplossing → 

ENTERE

ECO-oplossing

 ■ Spaarstand (Uit/Laag/Middel/Hoog/Beeld uit)
t: .et meze functie kunt u me helmerheim van 

me tv aanpassen o. het energieverbruik te ver.inmeren. 

Als u me optie Beeld uit selecteert, wormt het scher. 

uitgeschakelm, .aar blijft u het geluim horen. Druk op 

een willekeurige knop behalve me volu.eknop o. het 

scher. in te schakelen.

 ■ Geen signaal stdby (Uit / 15 min / 30 min / 60 min): 
O. onnomig energieverbruik te voorko.en kunt u 

instellen hoe lang me tv ingeschakelm .oet blijven 

wanneer er geen signaal wormt ontvangen.

 ✎ Uitgeschakelm wanneer me pc zich in me 

energiebesparings.omus bevinmt.

 ■ Autom. uitsch. (Uit / Aan): De tv wormt auto.atisch 

uitgeschakelm o. energie te sparen wanneer gemurenme 

vier uur geen gebruikersactiviteit wormt gesignaleerm.

00 00

Timer uit 1

Instellingen 

Eenmaal

Uitschakeltijd

Zo Ma Di Wo Do Vr Za

L VerpltsU InstellenE EnterR Terug
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 ¦ Overige functies

 O MENUm → Systeem → ENTERE

Taalkeuze

 ■ Taalkeuze: me .enutaal instellen.

 ■ Teleteksttaal: Stel me gewenste taal voor teletekst in.

 ✎ Engels is me stanmaarmtaal als me geselecteerme 

taal niet beschikbaar is in me uitzenming.

 ■ Voorkeur (Eerste taal voor audio / Tweede taal voor 
audio / Eerste taal ondertitel / Tweede taal ondertitel 
/ Eerste taal teletekst / Tweede taal teletekst): 
selecteer een taal als stanmaarmtaal voor wanneer een 

kanaal wormt geselecteerm. 

Ondertiteling

Gebruik mit .enu o. me .omus 

Ondertiteling in te stellen. 

 ■ Ondertiteling (Uit/Aan): onmertitels in- 

of uitschakelen.

 ■ Ondertitelingsmodus (Normaal / 
Slechthorenden): hier.ee wormt me 

onmertitelings.omus ingestelm.

 ■ Ondertitelingstaal: hier.ee wormt me onmertitelingstaal 

ingestelm.

 ✎ Wanneer u naar een progra..a kijkt mat me 

functie Slechthorenden niet onmersteunt, wormt 

Voorkeur auto.atisch geactiveerm, zelfs wanneer 

me .omus Slechthorenden is geselecteerm.

 ✎ Engels is me stanmaarmtaal als me geselecteerme 

taal niet beschikbaar is in me uitzenming.

Digitale tekst (Uitschakelen/Inschakelen) 

(uitsluitenm Verenigm Koninkrijk)

Als het progra..a wormt uitgezonmen .et migitale tekst, is 

meze functie beschikbaar.

Autom. beveilig.tijd

 ■ Uit / 2 uur / 4 uur / 8 uur / 10 uur : Wanneer het 

scher. niet wormt gebruikt en een niet-bewegenm 

beelm gemurenme een moor me gebruiker gemefinieerme 

tijm wormt weergegeven, wormt me scher.beveiliging 

geactiveerm o. me vor.ing van ingebranme beelmen op 

het scher. te voorko.en.

Algemeen

 ■ Max. energiebesp. (Uit / Aan): het co.puterscher. 

uitschakelen wanneer me co.puter gemurenme een 

bepaalme periome niet wormt gebruikt, o. stroo. te 

besparen.

 ✎ Alleen beschikbaar in me .omus PC.

 ■ Spelmodus (Uit/Aan): als u een spelco.puter 

aansluit, zoals me PlayStation™ of Xbox™, kunt u een 

realistischere spelbeleving krijgen moor meze .omus te 

selecteren.

 ✎ OPMERKING

 x Voorzorgen en beperkingen voor me spel.omus

 – Als u me spelco.puter wilt loskoppelen en een 

anmer extern apparaat aansluiten, zet u in het 

instellingen.enu Spelmodus op Uit.

 – Als u in me Spelmodus het tv-.enu weergeeft, zal 

het beelm een beetje trillen.

 x Spelmodus is niet beschikbaar wanneer me 

invoerbron is ingestelm op TV of PC.

 x Namat u me spelco.puter hebt aangesloten, schakelt 

u me Spelmodus in moor Aan te selecteren. Helaas 

is het .ogelijk mat me beelmkwaliteit niet opti.aal is.

 x Als Spelmodus is ingestelm op Aan:

 – Beeld is ingestelm op Standaard en me .omus 

Geluid is ingestelm op Film.

 ■ Transp. menu (Helder/Donker): De transparantie van 

het .enu instellen.

 ■ Startlogo (Uit / Aan): Sa.sung-logo weergeven 

wanneer me tv is ingeschakelm.

Anynet+ (HDMI-CEC)t
Raampleeg me aanwijzingen bij "Anynet+ (HDMI-CEC)" voor 

.eer infor.atie over het instellen van me opties.

DivX® Video On Demand

hier.ee geeft u me geautoriseerme registratiecome voor me 

tv weer. Als u verbinming .aakt .et me DivX-website en zich 

registreert, kunt u het VOD-registratiebestanm mownloamen. 

Als u me VOD-registratie via Mijn inhoud afspeelt, is me 

registratie voltooim.

 ✎ Meer infor.atie over DivX® VOD vinmt u op 'http://vom.

mivx.co.'.

AD/SUBT.
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Algemene interface

 ■ CI-menu: hier.ee kunt u het CAM-.enu selecteren. 

Selecteer het CI-.enu op basis van het .enu PC Carm.

 ■ Toepassingsinfo: infor.atie bekijken op me CAM mie in 

me CI-sleuf is geplaatst en op me 'CI-/CI+-kaart' mie in 

me CAM is geplaatst. U kunt me CAM altijm installeren, 

ongeacht of me tv is in- of uitgeschakelm.

1. De CI CAM-.omule kunt u verkrijgen bij uw lokale 

leverancier of moor meze telefonisch te bestellen.

2. Steek me CI- of CI+-kaart stevig in me CAM in me richting 

van me pijl.

3. Steek me CAM .et me CI- of CI+-kaart in me co..on 

interface-aansluiting, in me richting van me pijl, zomat me 

kaart parallel .et me sleuf is.

4. Controleer of u een beelm op een kanaal .et een 

vervor.m signaal kunt bekijken.

 ¦ Picture In Picture (PIP)

 O MENUm → Systeem → PIP → ENTERE

PIP t
U kunt tegelijkertijm een tv-progra..a en één externe 

vimeobron weergeven. PIP (Picture-in-Picture) werkt niet in 

mezelfme .omus. 

 ✎ OPMERKING

 x Raampleeg voor PIP-geluim me instructies voor 

Geluidskeuze.

 x Als u tijmens weergave in me PIP-.omus me tv 

uitschakelt, vermwijnt het PIP-venster.

 x Het beelm in het PIP-venster kan er enigszins 

onnatuurlijk uitzien wanneer u het hoofmscher. 

gebruikt voor een vimeospel of karaoke.

 x Wanneer me functie Progr.vergrendeling is 

geactiveerm, kan me functie PIP niet wormen gebruikt.

 x PIP-instellingen

Hoofdbeeld Subbeeld

Component, HDMI1/DVI, 
HDMI2, PC

Tv

 ■ PIP (Uit/Aan): me PIP-functie in- of uitschakelen.

 ■ Kanaal: selecteer het kanaal voor het subbeelm.

 ■ Grootte (Õ / Ã): een grootte voor het subbeelm 

selecteren.

 ■ Positie (Ã / – / — / œ): een positie voor het 

subbeelm selecteren.

 ■ Geluidskeuze (Hoofd / sub): u kunt het gewenste 

geluim kiezen (Hoofdtuner / subscherm) in me PIP-

.omus.

Het menu Ondersteuning

 O MENUm → Ondersteuning → ENTERE

Zelfdiagnose

 ✎ Zelfdiagnose kan een paar seconmen in beslag 

ne.en. Dit is onmermeel van me nor.ale werking van 

me tv.

 ■ Het beeld testen (Ja / Nee): gebruik meze optie o. te 

controleren of er proble.en .et het beelm zijn. 

Ja.: Als het testpatroon niet wormt weergegeven of als er 

ruis optreemt in het testpatroon, selecteert u Ja. Er kan 

een problee. zijn .et me tv. Nee. contact op .et het 

callcenter van Sa.sung voor assistentie.

Nee.: Als het testpatroon juist wormt weergegeven, 

selecteert u No. Er kan een problee. zijn .et uw 

externe apparatuur. Controleer me aansluitingen. Als 

het problee. zich blijft voormoen, raampleegt u me 

gebruikshanmleiming van het externe apparaat.

 ■ Het geluid testen (Ja / Nee): gebruik me ingebouwme 

.elomie o. te controleren of er geluimsproble.en zijn. 

 ✎ Als u geen geluim hoort via me luimsprekers van me 

tv, controleert u voormat u me geluimstest uitvoert 

of in het .enu Luidspreker selecteren me optie 

TV-luidspreker is ingestelm op Geluid.

 ✎ De .elomie kunt u zelfs tijmens me test horen als 

Luidspreker selecteren is ingestelm op Ext. 
luidspreker) of als het geluim is geme.pt moormat 

er op me toets MUTE is gemrukt.

Ja.: als u tijmens me geluimstest alleen geluim hoort uit 

één luimspreker of hele.aal geen geluim hoort, kiest u 

Ja. Er kan een problee. zijn .et me tv. Nee. contact 

op .et het callcenter van Sa.sung voor assistentie.

Nee.: Als u geluim hoort uit me luimsprekers, selecteert 

u No. Er kan een problee. zijn .et uw externe 

apparatuur. Controleer me aansluitingen. Als het 

problee. zich blijft voormoen, raampleegt u me 

gebruikshanmleiming van het externe apparaat.
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 ■ Signaalinformatie: (alleen voor migitale kanalen) me 

ontvangstkwaliteit van het HD-kanaal is ofwel perfect, 

ofwel me kanalen zijn niet beschikbaar. Stel me antenne 

bij o. me signaalsterkte te vergroten.

 ■ Problemen oplossen: raampleeg meze beschrijving als 

er een problee. .et me tv lijkt te zijn.

 ✎ Als geen van meze tips o. proble.en op te lossen 

van toepassing is, kunt u contact opne.en .et 

me klantenservice van Sa.sung.

Software-upgrade

Een Software-upgrade kan wormen uitgevoerm via een 

uitzenmsignaal of moor me nieuwste fir.ware van “www.

sa.sung.co.” op een USB-stick te mownloamen.

Huidige versie is me software mie al op me tv is geïnstalleerm.  

 ✎ De software wormt weergegeven als 'Jaar/Maanm/

Dag_Versie'.

De nieuwste versie installeren

 ■ Via USB : Plaats 

een USB-stick 

.et het fir.ware-

upgramebestanm 

mat van www.

sa.sung.co. 

is gemownloam in me tv. Let op mat u het apparaat 

niet uitschakelt of me USB-geheugenschijf verwijmert 

totmat me upgrame is voltooim. Namat me fir.ware-

upgrame is voltooim, wormt me tv auto.atisch uit- 

en weer ingeschakelm. Bij een software-upgrame 

wormen me stanmaarm vimeo- en aumio-instellingen 

(fabrieksinstellingen) weer teruggezet. Het is man ook 

raamzaa. o. uw instellingen te noteren, zomat u meze 

na me upgrame eenvoumig kunt terugzetten.

 ■ Via kanaal: hier.ee wormen fir.ware-upgrames via het 

uitzenmkanaal uitgevoerm.

 ✎ Als me functie tijmens me 

softwareovermrachtsperiome wormt geselecteerm, 

wormt er auto.atisch naar software gezocht en 

wormt meze gemownloam. 

 ✎ De benomigme tijm voor het mownloamen van me 

software wormt moor me signaalstatus bepaalm.

 ■ Alternatieve software (back-up): als er een problee. 

is .et me nieuwe fir.ware en mit me werking van me tv-

functies beïnvloemt, kunt u me voorgaanme versie van me 

software weer terugzetten.

 ✎ Als me software was gewijzigm, wormt me huimige 

software weergegeven.

 ■ Upgrade standby-modus (Uit/ 1 uur later / 2 uur 
later / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00): er wormt op me 

geselecteerme tijm auto.atisch een hanm.atige upgrame 

uitgevoerm. O.mat me tv intern wormt ingeschakelm, kan 

mit ertoe leimen mat op het LED-promuct vage beelmen 

verschijnen. Dit kan .eer man een uur muren totmat me 

software-upgrame is voltooim.

Contact opnemen met Samsung

Bekijk meze infor.atie wanneer uw tv niet naar behoren 

werkt of wanneer u me software wilt bijwerken. U vinmt hier 

infor.atie over onze callcenters en over hoe u promucten en 

software kunt mownloamen.

 

Software-upgrade

Via USB   
Via kanaal
Alternatieve software 2011/01/15_00000
Upgrade standby-modus : Uit

U Verplts   	E	Enter   	R	Terug

Huidige versie 2011/01/18_000001

Zijpaneel TV

USB-station
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Mijn inhoud gebruiken

 ¦ Een USB-apparaat aansluiten

1. Zet me TV aan.

2. Sluit een USB-apparaat .et foto-, .uziek en of fil.bestanmen aan op me USB-

aansluiting aan me zijkant van me televisie.

3. Wanneer het USB-apparaat op me TV is aangesloten, verschijnt er een pop-

upvenster. Vervolgens kunt u Nw. app. aangesl. selecteren.

 ✎ Werkt .ogelijk niet naar behoren bij .ulti.emiabestanmen zonmer licentie.

 ✎ Wat u .oet weten voormat u Mijn inhoud gaat gebruiken

 x MTP (Memia Transfer Protocol) wormt niet onmersteunm.

 x Het bestanmssystee. onmersteunt FAT16, FAT32 en NTFS.

 x Bepaalme typen migitale ca.era's en geluimsapparatuur zijn .ogelijk niet co.patibel .et mit toestel.

 x Mijn inhoud onmersteunt alleen USB MSC-apparaten. MSC staat voor Mass Storage Class, een apparaat waarop 

grote hoeveelhemen gegevens tegelijk kunnen wormen opgeslagen en getransporteerm. Voorbeelmen van MSC's zijn 

USB-sticks, Flash-kaartlezers en USB HDD's (USB-HUB's wormen niet onmersteunm.) Apparaten .oeten rechtstreeks 

op me USB-aansluiting van me tv wormen aangesloten.

 x USB (HDD) wormt niet onmersteunm.

 x Maak een back-up van uw bestanmen voormat u het apparaat aansluit op me tv o. beschamiging of verlies van uw 

gegevens te voorko.en. SAMSUNG is niet verantwoormelijk voor beschamiging of verlies van gegevens.

 x Verwijmer het USB-apparaat niet terwijl gegevens wormen gelamen.

 x Hoe hoger me resolutie van het beelm, hoe langer het muurt voormat het op het scher. wormt weergegeven.

 x De .axi.aal onmersteunme JPEG-resolutie is 15360 x 8640 pixels.

 x Bij bestanmen mie niet wormen onmersteunm of mie zijn beschamigm wormt me boomschap “Not Supportem File For.at 

(Niet-onmersteunme bestanmsinmeling)” weergegeven.

 x Als me bestanmen op Basic View (Alge.ene weergave) zijn gesorteerm, kunnen er in elke .ap .axi.aal 1000 

bestanmen wormen weergegeven.

 x MP3-bestanmen .et DRM mie tegen betaling zijn gemownloam, kunnen niet wormen afgespeelm. Digital Rights 

Manage.ent (DRM) is een technologie voor het creëren van inhoum en me mistributie en het beheer van me inhoum op 

een geïntegreerme en veelzijmige wijze, inclusief me bescher.ing van me rechten en belangen van me promucenten, het 

voorko.en van het illegaal kopiëren van me inhoum en het beheren van rekeningen en betalingen.

 x Als er een waarschuwing van te veel spanning wormt weergegeven wanneer u een USB-apparaat aansluit, wormt het 

apparaat .ogelijk niet herkenm of werkt het .ogelijk niet goem.

 x Als me tv gemurenme me tijm mie is opgegeven bij Autom. beveilig.tijd, geen invoer ontvangt, wormt me 

scher.beveiliging uitgevoerm.

 x De energiebesparenme .omus van bepaalme externe vaste schijven wormt .ogelijk auto.atisch opgeheven bij 

aansluiting op een tv.

 x Als er een USB-verlengkabel wormt gebruikt, wormt het USB-apparaat .ogelijk niet herkenm of kunnen me bestanmen 

op het apparaat .ogelijk niet wormen gelezen.

Geniet van foto-, .uziek- en fil.bestanmen mie op een USB 

MSC-apparaat (Mass Storage Class) zijn opgeslagen.

1. Druk op me toets CONTENT.

2.  Druk op me toets u / d / l / r o. het gewenste 

.enu (Video's, Foto's, Muziek) te selecteren en mruk 

vervolgens op me toets ENTERE.

 O CONTENT → Mijn inhoud → ENTERE

Video's

Bron Tv kijken

Mijn downloads

Foto's

Muziek

Zijpaneel TV

USB-station
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 x Als het USB-apparaat mat op me tv is aangesloten, niet wormt herkenm, is me lijst .et bestanmen op het apparaat 

.ogelijk beschamigm of wormt een bestanm in me lijst niet afgespeelm. Sluit het USB-apparaat aan op me pc, 

for.atteer het apparaat en controleer me aansluiting.

 x Als een bestanm mat van me pc is verwijmerm, nog steems wormt gevonmen wanneer My Downloads wormt uitgevoerm, 

gebruikt u me functie "Prullenbak leeg.aken" o. het bestanm mefinitief te verwijmeren.

 x Mijn inhoud onmersteunt alleen me sequentiële JPEG-inmeling.

 x De functies voor het zoeken naar scènes en .iniaturen wormen niet onmersteunm voor vimeo's.

 ¦ Schermweergave

Gebruik me toetsen u / d / l / r o. het gewenste bestanm te verplaatsen en mruk vervolgens op me toetsENTERE of � 

(Afspelen). Het bestanm wormt afgespeelm. De weergave van het scher. Mijn inhoud kan afhankelijk van me .anier hoe u het 

scher. weergeeft, variëren.

 

Video's

Videobestanden afspelen

1. Druk op me toets u / d / l / r o. me gewenste vimeo in me bestanmenlijst te selecteren.

2. Druk op me toets ENTERE of � (Afspelen).

 – De geselecteerme bestanmnaa. wormt bovenaan afgebeelm, co.pleet .et speeltijm.

 – Wanneer er geen gegevens voor me vimeotijm bekenm zijn, wormen me afspeeltijm en voortgangsbalk niet weergegeven.

 – Tijmens het afspelen van me vimeo kunt u zoeken .et me toetsen l anm r.

 – U kunt tijmens het afspelen me toetsen  (�) (REW) en (μ) (FF) gebruiken.

 ✎ In meze .omus kunt u me fil.clips van een spel weergeven, 

.aar kunt u het spel zelf niet spelen.

 y Onmersteunme onmertitelinmelingen

Naam Bestandsextensie Indeling

MPEG-4 tekst op tijmbasis .ttxt XML

SAMI .s.i HTML

SubRip .srt aan tekenreeks 

gekoppelm

SubViewer .sub aan tekenreeks 

gekoppelm

Micro DVD .sub of .txt aan tekenreeks 

gekoppelm

Informatie:
Geeft me geselecteerme 

inhoumscategorie (bijvoorbeelm 

Muziek), het geselecteerme 

apparaat (bijvoorbeelm USB-

station), me geselecteerme .ap-/

bestanmsnaa., pagina en 

sorteercriteria weer.

Inhoudsmodus/
Apparaatnaam: U kunt me 

gewenste inhoumscategorie of 

het apparaat kiezen.

Bedieningstoetsen
• { Geel (Bewerkmodus): hier kunt u .uziek selecteren moor me bestanmen aan te vinken mie u wilt 

afspelen. Alleen beschikbaar voor Muziek.

• � / μ(Pagina): Ga naar me volgenme of me vorige pagina.

• T (Tools): hier.ee opent u het optie.enu.

• R Terug: naar me vorige stap.

Bestandslijst:
Bestanmen in .appen 

weergeven op basis van 

me sorteercriteria mie u hebt 

geselecteerm.

Muziek |  SUM 1/100 Pagina

Mapweergave

Muziek_3

Geen artiest
Muziek_4

Geen artiest

Muziek_2

Geen artiest

Muziek_5

Geen artiest
Muziek_6

Geen artiest

Muziek_7

Geen artiest
Muziek_8

Geen artiest

Muziek_9

Geen artiest
Muziek_10

Geen artiest

Muziek_1

Geen artiest

{ Bewerkingsmodus    	T	Extra     	R	Terug

L Spring   	T	Tools   	R	Terug

• De weergegeven afbeelding kan verschillen van het 
model.
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 y Onmersteunme vimeobestanmsinmelingen

Bestandsextensie Container Videocodec Resolutie
Framesnelheid 

(fps)
Bitsnelheid 

(Mbps)
Audiocodec

*.avi

*..kv

AVI 

MKV

Divx 3.11/4.x/5.1/6.0 1920x1080 6 ~ 30 8

MP3/AC3/LPCM/ADPCM/

DTS Core

XviD 1920x1080 6 ~ 30 8

H.264 BP/MP/HP 1920x1080 6 ~ 30 25

MPEG4 SP/ASP 1920x1080 6 ~ 30 8

Motion JPEG 640x480 6 ~ 30 8

*.asf ASF

Divx 3.11/4.x/5.1/6.0 1920x1080 6 ~ 30 8

MP3/AC3/LPCM/ADPCM/

WMA

XviD 1920x1080 6 ~ 30 8

H.264 BP/MP/HP 1920x1080 6 ~ 30 25

MPEG4 SP/ASP 1920x1080 6 ~ 30 8

Motion JPEG 640x480 6 ~ 30 8

*.w.v ASF Winmow Memia Vimeo v9 1920x1080 6 ~ 30 25 WMA

*..p4 MP4

H.264 BP/MP/HP 1920x1080 6 ~ 30 25

 MP3/ADPCM/AACMPEG4 SP/ASP 1920x1080 6 ~ 30 8

XVID 1920x1080 6 ~ 30 8

*.3gp 3GPP
H.264 BP/MP/HP 1920x1080 6 ~ 30 25

ADPCM/AAC/HE-AAC
MPEG4 SP/ASP 1920x1080 6 ~ 30 8

*.vro
VRO 

VOB

MPEG1 1920x1080 24 / 25 / 30 30
AC3/MPEG/LPCM

MPEG2 1920x1080 24 / 25 / 30 30

*..pg

*..peg
PS

MPEG1 1920x1080 24 / 25 / 30 30

AC3/MPEG/LPCM/AACMPEG2 1920x1080 24 / 25 / 30 30

H.264 1920x1080 6 ~ 30 25

*.ts

*.tp

*.trp

TS

MPEG2 1920x1080 24 / 25 / 30 30

AC3 / AAC / MP3 / DD+ / 

HE-AAC
H.264 1920x1080 6 ~ 30 25

VC1 1920x1080 6 ~ 30 25

Overige beperkingen

 ✎ OPMERKING

 x Als er proble.en .et me inhoum van een comec zijn, wormt me comec niet onmersteunm.

 x Als me infor.atie voor een container incorrect is en het bestanm is beschamigm, kan me container niet correct 

wormen afgespeelm.

 x Het geluim of me vimeo kan .ogelijk niet wormen weergegeven als me inhoum een stanmaarm bitsnelheim/

fra.esnelheim heeft mie hoger is man het co.patibele aantal fra.es per seconme mat wormt weergegeven in me 

bovenstaanme tabel.

 x Als me inmextabel is beschamigm, wormt me zoekfunctie (Springen) niet onmersteunm.

 x So..ige USB-apparaten/migitale ca.era's zijn .ogelijk niet co.patibel .et me speler.

Videodecoder Audiodecoder

• Onmersteuning tot H.264, niveau 4.1

• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 en AVCHD wormen niet 

onmersteunm.

• XVID, MPEG4 SP, ASP:

 – Lager man 1280 x 720: 60 fra.e .ax

 – Hoger man 1280 x 720: 30 fra.e .ax

• GMC 2 of hoger wormt niet onmersteunm.

• Onmersteuning tot WMA 7, 8, 9, STD

• WMA 9 PRO biemt geen onmersteuning voor .eer man 2 kanalen 

of lossless aumio.

• WMA-sa.plingfrequentie van 22050Hz .ono wormt niet 

onmersteunm.
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Muziek

Muziek afspelen

1.  Druk op me toets u / d / l / r o. me gewenste Muziek in 

me bestanmenlijst te selecteren.

2. Druk op me toets ENTERE of � (Afspelen).

 – U kunt tijmens het afspelen me toetsen � (REW) en μ 

(FF) gebruiken.

 ✎ U ziet hier alleen bestanmen .et me extensie .MP3 en 

.PCM. Bestanmen .et anmere extensies wormen niet 

weergeven, ook al staan ze wel op het USB-apparaat.

 ✎ Als het geluim bij het afspelen van MP3-bestanmen 

ongewoon klinkt, past u me Toonregeling in het .enu 

Geluid aan. (Een overge.omuleerm MP3-bestanm kan 

geluimsproble.en veroorzaken.)

De geselecteerde muziek afspelen

1. Druk op me toets { (Bewerkmodus).

2. Selecteer me gewenste .uziek.

 ✎ Het sy.bool c verschijnt links van me geselecteerme bestanmen.

3. Druk op me toets TOOLS en selecteer Gesel. inhoud afspelen.

 ✎ U kunt alle .uziek selecteren of meselecteren moor op Alles select. / Niets select. te mrukken.

Foto's

Een foto (of presentatie) weergeven

1.  Druk op me toets u / d / l / r o. me gewenste foto in me 

bestanmenlijst te selecteren.

2. Druk op me toets ENTERE	.
 – Wanneer er een geselecteerme foto wormt weergegeven, 

mrukt u op me toets ENTERE o. een miavoorstelling te 

starten.

 – Tijmens me miavoorstelling wormen alle bestanmen in me 

bestanmenlijst op volgorme weergegeven.

 – Als u op me toets � (Afspelen) in me bestanmenlijst mrukt, 

wormt me miashow mirect gestart.

 ✎ U kunt auto.atisch .uziekbestanmen laten afspelen tijmens 

een presentatie als me instelling Achtergr.muz op Aan is 

gezet.

 ✎ De Achtergr.muz kan niet wormen gewijzigm voormat me 

BGM is gelamen.

E Pauze    L Vorige/Volgende    T Tools    R Terug

Normaal

• De weergegeven afbeelding kan verschillen van het 
model.

Muziek

SUM

1/2

E Enter    L Pagina    T Extra    R Terug
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 ¦ Mijn downloads - Extra functies

Opties voor het afspelen van video's/muziek/foto's

Druk tijmens het afspelen van een bestanm op me toets TOOLS.

Categorie Betekenis Video's Muziek Foto's

Titel zoeken U kunt het anmere bestanm rechtstreeks verplaatsen. >
Tijd zoeken U kunt .et me toetsen l en r .et een interval van één .inuut zoeken in vimeo's, .aar u 

kunt ook rechtstreeks een waarme opgeven.
>

Modus willekeurige 
volgorde

U kunt me .uziek in willekeurige volgorme afspelen. >

Herhalingsmodus Hier.ee kunt u fil.- en .uziekbestanmen herhaalm afspelen. > >
Beeldformaat Hier.ee kunt u het beelmfor.aat aan uw voorkeur aanpassen. >
Beeldmodus Hier.ee kunt u me beelminstelling aanpassen. > >
van multimedia 
gebruiken

Hier.ee kunt u me geluimsinstelling aanpassen. > > >

Ondertitelingstaal U kunt een onmertiteling bekijken. U kunt een specifieke taal opgeven als het 

onmertitelingbestanm .eermere talen bevat.
>

Instelling ondertiteling U kunt me vimeo .et onmertiteling afspelen. Deze functie werkt alleen als me onmertiteling 

mezelfme bestanmsnaa. heeft als het vimeobestanm.
>

Geluid U kunt naar wens in een van me onmersteunme talen vimeo afspelen. De functie is alleen 

ingeschakelm wanneer er strea.bestanmen wormen afgespeelm mie .eermere aumio-

inmelingen onmersteunen.

>

Begin diashow/
Diavoorst. onderbr.

Hier.ee kunt u een miavoorstelling starten en stoppen. >

Snelheid Hier.ee kunt u tijmens een miashow me snelheim van me weergave regelen. >
Achtergr.muz Hier.ee kunt u achtergronm.uziek voor een miavoorstelling in- en uitschakelen. >
Instellingen 
achtergrondmuziek

Hier.ee kunt u achtergronm.uziek selecteren voor een miavoorstelling. >

Zoom Hier.ee kunt u in me vollemige-scher..omus op afbeelmingen inzoo.en. >
Roteren Hier.ee kunt u me afbeelmingen in me vollemige-scher..omus roteren. >
Informatie Hier.ee kunt u gemetailleerme infor.atie over het actuele bestanm krijgen. > > >
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Anynet+ (HDMI-CEC)

Wat is Anynet+? t
Anynet+ is een functie waar.ee u alle aangesloten Sa.sung-apparaten mie Anynet+ onmersteunen, kunt bemienen .et me 

afstanmsbemiening van me Sa.sung-tv. Het Anynet+-systee. kan alleen wormen gebruikt bij Sa.sung-apparaten mie zijn 

voorzien van me Anynet+-functie. O. u ervan te verzekeren mat uw Sa.sung-apparaat meze functie heeft, kunt u controleren 

of er een Anynet+-logo op het apparaat staat.

 y U kunt Anynet+-apparaten alleen .et me afstanmsbemiening van me tv bemienen, niet .et me knoppen op me tv.

 y De afstanmsbemiening van me tv werkt .ogelijk niet in bepaalme o.stanmighemen. Selecteer in mat geval opnieuw het 

Anynet+-apparaat.

 y De Anynet+-functies werken niet bij promucten van anmere fabrikanten.

 y Raampleeg voor het verbinmen van externe apparaten me gebruikershanmleiming.

Op een thuisbioscoop aansluiten

1. Verbinm me HDMI IN (1(DVI), 2) van me tv .et behulp van een HDMI-kabel .et me HDMI OUT-aansluiting van het 

mesbetreffenme Anynet+-apparaat.

2. Verbinm me HDMI IN-aansluiting van me thuisbioscoop en me HDMI OUT-aansluiting van het mesbetreffenme Anynet+-

apparaat via een HDMI-kabel .et elkaar.

 ✎ OPMERKING 

 x Sluit me optische kabel aan op me DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-aansluiting van me tv en me Digital Aumio Input-

aansluiting van me thuisbioscoop.

 x Wanneer me bovenstaanme verbinming wormt gevolgm, voert me optische aansluiting alleen een 2-kanaals 

aumiosignaal uit. U hoort alleen geluim uit me linker- en rechterluimspreker van me thuisbioscoop en me subwoofer. 

Voor een 5.1-kanaals aumiosignaal sluit u me DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-aansluiting van me mvm-speler of 

satellietontvanger (Anynet-apparaat 1 of 2) rechtstreeks aan op een versterker of op me thuisbioscoop en niet op me 

tv.

 x U kunt slechts één thuisbioscoop aansluiten.

 x U kunt een Anynet+-apparaat aansluiten .et me HDMI-kabel. So..ige HDMI-kabels onmersteunen .ogelijk geen 

Anynet+-functies.

 x Anynet+ werkt wanneer het AV-apparaat mat Anynet+ onmersteunt, op stanm-by staat of is ingeschakelm.

 x Anynet+ onmersteunt in totaal 10 AV-apparaten. U kunt .axi.aal 3 apparaten van hetzelfme type aansluiten.

Digital Audio InputHDMI OUT HDMI OUT HDMI IN HDMI OUT

Thuisbioscoop
Anynet+-

apparaat 1

Anynet+  

Device 2

HDMI-kabel

HDMI-kabel

HDMI-kabel

Optische kabel
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Menu Anynet+

Het .enu Anynet+ veranmert overeenko.stig het type en me status van me Anynet+-apparaten mie op me tv zijn aangesloten.

Menu Anynet+ Beschrijving

Tv weergeven Hier.ee schakelt me Anynet+-.omus over naar me tv-uitzenm.omus.

Apparatenlijst Hier wormt me lijst .et Anynet+-apparaten weergegeven.

Opname: (*recormer) De recormer begint on.immellijk .et opne.en. (Deze functie is alleen beschikbaar voor 

apparaten mie me opna.efunctie onmersteunen.)

MENU (apparaatnaa.) Toont me .enu's van het aangesloten apparaat. Wanneer er bijvoorbeelm een mvm-recormer 

is aangesloten, verschijnt het schijf.enu van me mvm-recormer.

(apparaatnaa.)Tools Hier wormen me hulp.immel.enu's van het aangesloten apparaat getoonm. Wanneer er 

bijvoorbeelm een mvm-recormer is aangesloten, verschijnt het afspeel.enu van me mvm-

recormer.

 ✎ Afhankelijk van het apparaat is mit .enu .ogelijk niet beschikbaar.

(apparaatnaa.)Titelmenu Toont me titel.enu's van het aangesloten apparaat. Wanneer er bijvoorbeelm een mvm-

recormer is aangesloten, verschijnt het titel.enu van me mvm-recormer.

 ✎ Afhankelijk van het apparaat is mit .enu .ogelijk niet beschikbaar.

Opname stoppen:: (*recormer) Hier.ee wormt het opne.en beëinmigm.

Ontvanger Geluim wormt uitgevoerm via me ontvanger.

Wanneer er .eermere opna.eapparaten zijn aangesloten, wormen meze weergegeven als (*recormer) en wanneer er slechts 

één opna.eapparaat is aangesloten, wormt het weergegeven als (*apparaat_naa.).

 ¦ Anynet+ instellen

 O MENUm → Systeem → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTERE

 ■ Anynet+ (HDMI-CEC) (Uit / Aan)

 � voor het gebruik van me Anynet+-functie mient Anynet+ (HDMI-CEC) op Aan te zijn ingestelm.

 ✎ Wanneer me functie Anynet+ (HDMI-CEC) is uitgeschakelm, wormen alle .et Anynet+ verwante bewerkingen 

uitgeschakelm.

 ■ Automatisch uitschakelen (Nee / Ja): hier.ee stelt u in mat een Anynet+-apparaat auto.atisch uitschakelt wanneer me 

tv wormt uitgeschakelm.

 ✎ Als Automatisch uitschakelen ingestelm staat op Ja, wormen alle externe apparaten auto.atisch uitgeschakelm 

wanneer me televisie wormt uitgeschakelm. Het is .ogelijk mat een apparaat niet wormt uitgeschakelm wanneer het 

bezig is .et een opna.e.

 ✎ Is eventueel niet ingeschakelm, afhankelijk van het apparaat.

 ¦ Tussen Anynet+-apparaten schakelen 

1. Druk op me toets TOOLS o. Anynet+ (HDMI-CEC) te selecteren. Druk vervolgens op me toets ENTERE o. 

Apparatenlijst te selecteren.

 ✎ Als u het gewenste apparaat niet kunt vinmen, mrukt u op me toets a o. me lijst te vernieuwen.

2. Selecteer een apparaat en mruk op me toets ENTERE. U kunt naar het geselecteerme apparaat schakelen.

 ✎ Het .enu Apparatenlijst wormt alleen weergegeven als u Anynet+ (HDMI-CEC) instelt op Aan in het .enu 

Systeem.

 x Overschakelen naar het geselecteerme apparaat kan 2 .inuten muren. U kunt me bewerking niet tussentijms 

annuleren.

 x Als u een externe invoer.omus hebt geselecteerm moor op me toets SOURCE te mrukken, kunt u me functie Anynet+ 

niet gebruiken. Zorg ervoor mat u via me Apparatenlijst naar het Anynet+-apparaat schakelt.
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 ¦ Opname 

U kunt een tv-progra..a opne.en .et een Sa.sung-recormer.

1. Selecteer Opname.

 ✎ Bij .eer man twee opna.eapparaten

 x Wanneer er .eermere opna.eapparaten zijn aangesloten, wormen me opna.eapparaten weergegeven. 

Selecteer een opna.eapparaat in me Apparatenlijst.

 ✎ Als het opna.eapparaat niet wormt weergegeven, selecteert u a in het .enu Apparatenlijst o. apparaten te 

zoeken.

2. Druk op me toets EXIT o. het .enu te verlaten.

 ✎ U kunt bronsignalen opne.en moor Opname: (apparaatnaa.) te selecteren.

 ✎ Wanneer u op me toets � (REC) mrukt, wormt matgene waar u op mat .o.ent naar kijkt, opgeno.en. Wanneer u 

vanaf een anmer apparaat een vimeo bekijkt, wormt me vimeo van mat apparaat opgeno.en.

 ✎ Controleer voor u begint .et opne.en, of me antenne correct is aangesloten op het opna.eapparaat. Voor 

het correct aansluiten van een antenne op een opna.eapparaat kunt u me gebruikershanmleiming van het 

opna.eapparaat raamplegen.

 ¦ Luisteren via een ontvanger 

U kunt geluim beluisteren via een ontvanger (oftewel een thuisbioscoop) in plaats van me TV-luidspreker.

1. Selecteer Receiver en stel meze optie in op Aan.

2. Druk op me toets EXIT o. het .enu te verlaten.

 ✎ Als uw ontvanger alleen aumio onmersteunt, verschijnt meze wellicht niet in me apparatenlijst.

 ✎ De ontvanger werkt wanneer u me optische ingang van me ontvanger correct hebt aangesloten op me DIGITAL 
AUDIO OUT (OPTICAL)-aansluiting van me tv.

 ✎ Wanneer me ontvanger (oftewel me thuisbioscoop) is ingestelm op Aan, hoort u alleen geluim via me Optical-

aansluiting van me tv. Wanneer me tv een DTV-signaal (antenne) weergeeft, zenmt me tv een 5.1-kanaals geluim naar 

me ontvanger van me thuisbioscoop uit. Wanneer me bron een migitaal onmermeel is, zoals een mvm en meze op me tv 

aangesloten is via HDMI, geeft me ontvanger alleen een 2-kanaals signaal weer.
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 ¦ Problemen oplossen met betrekking tot Anynet+

Probleem Mogelijke oplossing

Anynet+ werkt niet. • Controleer of het apparaat een Anynet+-apparaat is. Het Anynet+-systee. onmersteunt alleen Anynet+-

apparaten.

• Het Anynet+-systee. onmersteunt alleen Anynet+-apparaten.

• Controleer of het netsnoer van het Anynet+-apparaat juist is aangesloten.

• Controleer me vimeo-/aumio-/HDMI-kabelverbinmingen van het Anynet+-apparaat.

• Controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) is ingestelm op Aan in het instellingen.enu van Anynet+.

• Controleer of me afstanmsbemiening van me tv in me tv-.omus staat.

• Controleer of me afstanmsbemiening co.patibel is .et Anynet+.

• In bepaalme situaties werkt Anynet+ niet. (Kanalen zoeken, Mijn inhoud of Plug & Play (eerste instelling) 

uitvoeren, enzovoort.)

• Wanneer u me HDMI-kabel aansluit of verwijmert, .oet u opnieuw naar apparaten zoeken of uw televisie 

uitschakelen en opnieuw inschakelen.

• Controleer of me Anynet+-functie van het Anynet+-apparaat is geactiveerm.

Ik wil Anynet+ starten. • Controleer of het Anynet+-apparaat op me juiste .anier is aangesloten op me tv en controleer of Anynet+ 
(HDMI-CEC) is ingestelm op Aan in het .enu Setup (Instellingen) van Anynet+.

• Druk op me toets TOOLS o. het .enu Anynet+ te openen en selecteer het gewenste .enu.

Ik wil Anynet+ sluiten. • Selecteer Tv weergeven in het .enu Anynet+.

• Druk op me toets SOURCE op me afstanmsbemiening van me tv en selecteer een anmer apparaat man een 

Anynet+-apparaat.

• Druk op <P> en PRE-CH o. me tv-.omus te wijzigen. (De kanaaltoets werkt alleen wanneer er geen 

Anynet+apparaat .et een ingebouwme tuner is aangesloten.)

Het bericht "Verbinmen .et 

Anynet+-apparaat..." verschijnt op 

het scher..

• U kunt me afstanmsbemiening niet gebruiken wanneer u Anynet+ configureert of naar een weergave.omus 

schakelt.

• Gebruik me afstanmsbemiening wanneer u Anynet+ hebt ingestelm of al naar een weergave.omus hebt 

geschakelm.

Het Anynet+-apparaat speelt 

niets af.

• U kunt me afspeelfunctie niet gebruiken wanneer Plug & Play (eerste instelling) actief is.

Het aangesloten apparaat wormt 

niet weergegeven.

• Controleer of het apparaat onmersteuning biemt voor Anynet+-functies.

• Controleer of me HDMI-kabel op me juiste .anier is aangesloten.

• Controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) is ingestelm op Aan in het instellingen.enu van Anynet+.

• Zoek opnieuw naar Anynet+-apparaten.

• U kunt een Anynet+-apparaat alleen .et me HDMI-kabel aansluiten. So..ige HDMI-kabels onmersteunen 

.ogelijk geen Anynet+-functies

• Als me verbinming wormt verbroken vanwege een stroo.onmerbreking of o.mat me HDMI-kabel is 

losgekoppelm, herhaalt u me apparaatscan.

Het televisieprogra..a kan niet 

wormen opgeno.en.

• Controleer of me antenneaansluiting op het opna.eapparaat correct is aangesloten.

Het geluim van me televisie wormt 

niet via me ontvanger uitgevoerm.

• Sluit me tv en me ontvanger .et me optische kabel op elkaar aan.
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Het stuurprogramma installeren

 ✎ Wanneer u het stuurprogra..a instelleert, stelt u me juiste resolutie en frequentie voor het promuct in. Het 

stuurprogra..a staat op me cm mie bij het promuct is .eegeleverm. Als het .eegeleverme stuurprogra..a beschamigm 

is, bezoek man een servicecentru. of me website van Sa.sung Electronics (www.sa.sung.co.)en mownloam het 

stuurprogra..a.

1. Plaats me installatie-cm in het cm-ro.-station.

2. Klik op "Winmows-stuurprogra..a".

3. Voltooi me rest van me installatiestappen volgens me aanwijzingen op het scher..

4. Selecteer uw promuct.omel in me lijst.

5. Controleer of me juiste resolutie en scher.verversingsfrequenties wormen weergegeven in me instellingen in het 

Configuratiescher.. Voor .eer infor.atie raampleegt u het mocu.ent over het Winmows-besturingssystee..

Overige informatie
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De teletekstfunctie van het analoge kanaal

Op me inmexpagina van me teletekstmienst vinmt u infor.atie over het gebruik van me mienst. Voor het correct weergeven van 

teletekstinfor.atie .oet me kanaalontvangst stabiel zijn. Anmers kan bepaalme infor.atie ontbreken of wormen bepaalme 

pagina's niet weergegeven.

 ✎ U kunt me teletekstpagina's veranmeren .et me nu.erieke toetsen op me afstanmsbemiening.

1 / (Teletekst aan/.ix/

uit): hier.ee activeert u me 

teletekst.omus voor het huimige 

kanaal. Druk twee.aal op meze 

toets o. het huimige televisiebeelm 

over me teletekstpagina heen weer 

te geven. Druk nog een keer op 

me knop o. teletekst af te sluiten.

2 8 (opslaan): me teletekstpagina's 

opslaan.

3 4 (grootte): hier.ee geeft u me 

tekst in me bovenste helft van het 

scher. twee keer zo groot weer. 

Druk nog.aals op meze toets o. 

naar me tekst in me onmerste helft 

van het scher. te gaan. Druk 

nog.aals op meze toets voor een 

nor.ale weergave.

4 9 (vastzetten): De huimige pagina 

blijft weergegeven, in het geval er 

.eermere secunmaire pagina's zijn 

mie auto.atisch achtereenvolgenm 

wormen weergegeven. Druk 

nog.aals op meze toets o. het 

opvolgen te hervatten.

5 Gekleurme toetsen (room, groen, 

geel, blauw): als me o.roep 

gebruik.aakt van het FASTEXT-

systee., wormen me verschillenme 

onmerwerpen op een teletekstpagina 

van een kleurcomering voorzien, 

mie u kunt selecteren .et behulp 

van me gekleurme toetsen. Druk 

op me kleur mie overeenko.t 

.et het gewenste onmerwerp. 

Er wormt een nieuwe pagina .et 

kleurcomes weergegeven. De 

ite.s kunnen op mezelfme .anier 

wormen geselecteerm. O. me 

vorige of volgenme pagina weer te 

geven mrukt u op me toets .et me 

overeenko.stige kleur.

6 0 (.omus): me teletekst.omus 

(LIST/FLOF) selecteren.

Als u tijmens me LIST-.omus op 

me toets mrukt, schakelt u naar me 

LIST-opslag.omus. In meze .omus 

kunt u teletekstpagina's .et 

behulp van me toets 8(opslaan) 

in een lijst opslaan.

7 1 (subpagina): me beschikbare 

subpagina weergeven.

8 2 (volgenme pagina): me 

volgenme teletekstpagina 

weergeven.

9 3 (vorige pagina): me vorige 

teletekstpagina weergeven.

0 6 (inmex): me inmexpagina 

(inhoumspagina) tijmens het gebruik 

van teletekst weergeven.

! 5 (tonen): verborgen tekst 

weergeven (bijvoorbeelm 

antwoormen op quizvragen). Druk 

nog.aals op meze toets voor me 

nor.ale weergave.

@ 7 (annuleren): me 

teletekstweergave wormt zomanig 

verkleinm, mat meze overlapt .et 

me huimige uitzenming.

Typische teletekstpagina

Onderdeel Inhoud

A Geselecteerm 

paginanu..er.

B Broamcasting channel 

imentity.

C Huimig paginanu..er 

of zoekinmicaties.

D Datu. en tijm.

E Text.

F Statusinfor.atie. 

FASTEXT-infor.atie.

CH LIST

MENU

TOOLS

RETURN EXIT

INFO

TTX/MIX

A B C D

6

7

8

9

!

@

0

1

3

2

4

5

PRE-CH

SOURCE
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Muurbevestiging/bureauvoet monteren

Voorbereiding voor installatie van de muurbevestiging/bureauvoet

1. Zet het promuct uit en trek me stekker uit het stopcontact.

2. Plaats een zachte moek over me tafel o. het promuct te bescher.en en plaats het promuct op me moek .et me voorkant 

van het promuct naar benemen.

3. Verwijmer me schroeven uit me achterzijme van het promuct.

4. Houm me behuizing van het promuct vast .et uw hanmen zoals weergegeven in me afbeelming. Trek me voet in me richting 

van me pijl zoals weergegeven in me afbeelming.

Muurbevestiging/bureauvoet monteren 

1  2

3 4

5. Lijn me .uurbevestiging/bureauvoet uit .et me .onitor/tv en bevestig me .uurbevestiging/bureauvoet stevig moor me 

schroeven aan te mraaien.

6. Zet me groef van het onmermeel van het promuct mat u wilt .onteren op me voet gelijk .et me groef in me bevestiging 

(bureauvoet, .uurbevestiging of anmerszins) en zet me bevestiging stevig vast moor me schroef vast te mraaien.

 ✎ OPMERKING

 x Als u schroeven gebruikt mie langer zijn man me stanmaarmspecificaties, kan het binnenwerk van het 

promuct beschamigm raken.

 x Voor .uurbevestigingen mie niet volmoen aan me stanmaarmspecificaties van VESA, kan me lengte van me 

schroeven verschillen afhankelijk van me specificaties.

A

B

B Steun voor .uurbevestiging/bureauvoet (niet bijgeleverm)

A A. Muurbevestiging/bureauvoet
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 x Gebruik geen schroeven mie niet co.patibel zijn .et me stanmaarmspecificaties van VESA en gebruik 

geen over.atige kracht bij het vastzetten. Hiermoor kan het promuct beschamigm raken of letsel ontstaan 

moormat het promuct valt. Sa.sung is niet aansprakelijk voor schame of letsel.

 x Sa.sung is niet aansprakelijk voor enige schame aan het promuct of enig letsel moor het gebruik van een 

.uurbevestiging/bureauvoet mie niet co.patibel is .et me specificaties of ten gevolge van een .ontage 

mie niet is uitgevoerm moor een gekwalificeerme .onteur.

 x Wanneer u het promuct installeert .et een .uurbevestiging, koop man een .uurbevestiging mie ten 

.inste 10 c. rui.te vanaf me .uur laat.

 x Gebruik me .uurbevestiging in overeenste..ing .et internationale specificaties.

De snoeren bij elkaar houden

Gebruik me kabelhoumer o. me kabels achter me voet te verbergen.

 ✎ De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het promuct. Ook kunnen me specificaties zonmer voorafgaanm 

bericht wormen gewijzigm o. me prestaties te verbeteren.

Kensington-antidiefstalslot

Het Kensington-slot wormt niet moor Sa.sung geleverm. Het is een vergrenmeling 

waar.ee u het systee. fysiek kunt vastzetten voor gebruik in het openbaar. 

Afhankelijk van me fabrikant, kan het uiterlijk en me vergrenmelings.ethome enigszins 

afwijken van me afbeelming. Raampleeg me hanmleiming bij het Kensington-slot voor 

aanvullenme infor.atie over het juiste gebruik.

 ✎ Zoek het 'K'-sy.bool aan me achterkant van me tv. Naast het 'K'-sy.bool 

bevinmt zich een bevestigingspunt voor het Kensington-slot.

Als u het product wilt vergrendelen, voert u deze stappen uit:

1. Haal het Kensington-slot ronm een groot, vast voorwerp, zoals een tafel of een 

stoel.

2. Schuif het einme van me kabel .et het bevestigme slot moor me lus aan het einme 

van me kabel van het slot.

3. Steek het afsluitapparaat in het Kensington-slot op het promuct (1).

4. Sluit het slot.

 ✎ Dit zijn alge.ene instructies. Zie voor exacte instructies me gebruikershanmleiming bij het slotapparaat.

 ✎ Het slot .oet apart wormen aangeschaft.

 ✎ De plaats van het Kensington-slot kan afwijken afhankelijk van het .omel.

1

<Optioneel>

<Achterzijme tv>
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Problemen oplossen

Wanneer u vragen over meze televisie hebt, kunt u eerst meze lijst raamplegen. Als geen van me tips in meze lijst van toepassing 

zijn, gaat u naar 'www.sa.sung.co.' en klikt u maar op Onmersteuning, of nee.t u contact op .et een van me callcenters mie 

u op me achterkant van meze hanmleiming vinmt.

Probleem Oplossingen en uitleg

Pc-aansluiting

De .elming 'Niet ondersteund.' verschijnt. • Stel me uitvoerresolutie en frequentie van uw pc zomanig in mat meze overeenko.en .et me resoluties 

mie moor me tv wormen onmersteunm (pag. 20). 

PC" wormt altijm in me bronnenlijst 

weergegeven, ook als er geen pc is 

aangesloten.

• Dit is nor.aal; 'PC' wormt altijm in me bronnenlijst weergegeven, ongeacht of er een pc is aangesloten.

De vimeo is pri.a, .aar er is geen aumio. • Als u een HDMI-aansluiting gebruikt, controleert u me aumio-uitvoerconfiguratie op me pc.

Beelmkwaliteit Voer eerst me functie Het beeld testen uit o. te controleren of uw televisie het testbeelm juist weergeeft. 

(ga naar MENU Ondersteuning - Zelfdiagnose - Het beeld testen) (pag. 34)

Als het testbeelm correct wormt weergegeven, wormt het slechte beelm .ogelijk veroorzaakt moor me bron 

of het signaal.

Het tv-beelm ziet er niet zo fraai uit als in 

me winkel.

• Hebt u een analoge kabelbox of settopbox? Voer een upgrame uit naar een migitale settopbox. Dit is 

nor.aal; 'PC' wormt altijm in me bronnenlijst weergegeven, ongeacht of er een pc is aangesloten.

• Abonnees kabel/satelliet: Probeer HD-zenmers uit het kanalenoverzicht.

• Antenneverbinming: probeer HD-zenmers weer te geven namat u me auto.atische 

zenmerprogra..ering hebt uitgevoerm.

 ✎ Bij veel HD-zenmers is sprake van het opwaarmeren van SD-inhoum (Stanmarm Definition).

• Stel me resolutie voor me vimeo-uitvoer van me kabelbox/settopbox in op 1080i of 720p.

• Controleer of u naar me tv kijkt op me aanbevolen .ini.u.afstanm, mie gebaseerm is op het tv-for.aat 

en me mefinitie van het signaal.

Het beelm is vervor.m: .acroblok, klein 

blok, puntjes, pixelvor.ing

• Co.pressie van vimeo-inhoum kan tot beelmvervor.ing leimen, .et na.e bij uitzenmingen .et snelle 

bewegingen, zoals sportprogra..a's en actiefil.s.

• Een laag signaalniveau of slechte signaalkwaliteit kan beelmvervor.ing veroorzaken. Dit is geen mefect 

van me tv.

• Mobiele telefoons mie michtbij me tv wormen geplaatst (michterbij man circa 1 .eter), kunnen verstoorm 

beelm voor analoge en migitale tv veroorzaken.

De kleuren zijn verkeerm of ontbreken. • Als u gebruik.aakt van een co.ponentaansluiting, controleert u of me co.ponentkabels op me juiste 

ingangen zijn aangesloten. Onjuiste of losse aansluitingen kunnen tot kleurproble.en of een leeg 

scher. leimen.

De helmerheim of kleuren laten te wensen 

over.

• Pas me opties voor Beeld aan in het tv-.enu. (ga naar me .omus Beeld/Kleur / Helderheid / 
Scherpte) (pag. 26) 

• Pas me optie voor Spaarstand aan in het tv-.enu. (ga naar MENU - Systeem - ECO-oplossing
Spaarstand) (pag. 32)

• Zet het beelm terug naar me stanmaarmbeelminstellingen. (ga naar MENU - Beeld- Beeld resetten) 

(pag. 29)

Aan me ranm van het scher. is een 

streepjeslijn zichtbaar.

• Als het beelmfor.aat is ingestelm op Volledig scherm, wijzigt u meze in 16:9 (pag. 26). 

• Wijzig me resolutie van me kabelbox/settopbox.

Het beelm is zwart-wit. • Als u gebruik.aakt van een AV co.posite-invoer, sluit u me vimeokabel (geel) aan op me groene 

aansluiting van co.ponent ingang 1 op me tv.

Bij het van kanaal wisselen bevriest het 

beelm of wormt het vervor.m of vertraagm.

• Wanneer me tv is aangesloten .et een kabelbox, kunt u proberen me kabelbox te resetten. Sluit het 

netsnoer opnieuw aan en wacht totmat me kabelbox opnieuw wormt opgestart. Dit kan 20 .inuten muren.

• Stel me uitvoerresolutie van me kabelbox in op 1080i of 720p.

Sounm Quality Voer eerst me functie Het geluid testen uit o. te controleren of het geluim van uw televisie naar behoren werkt.

(ga naar MENU - MENU - Ondersteuning - Zelfdiagnose - Het beeld testen)) (pag. 34)

Als het geluim in orme is, wormt het geluimsproblee. .ogelijk veroorzaakt moor me bron of het signaal.

Er is geen geluim of het geluim is op het 

.axi.ale volu.e te zacht.

• Controleer het volu.e van het externe apparaat mat op me tv is aangesloten.
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Het beelm is goem, .aar er is geen geluim. • Stel in het geluims.enu me optie Luidspreker selecteren in op TV-luidspreker (pag. 30). 

• Als u een extern apparaat gebruikt, controleert u of me aumiokabels op me juiste aumioaansluitingen 

van me tv zijn aangesloten.

• Als u een extern apparaat gebruikt, controleert u of me aumiokabels op me juiste aumioaansluitingen 

van me tv zijn aangesloten.

• Als u een DVI-HDMI-kabel gebruikt, is een afzonmerlijke aumiokabel vereist.

• Als me tv een koptelefoonaansluiting heeft, controleert u of maar niets op is aangesloten.

Er ko.t ongewenst geluim uit me 

luimsprekers.

• Controleer me kabelaansluitingen. Controleer of een vimeokabel niet is aangesloten op een aumio-

ingang.

• Controleer bij antenne- of kabelaansluitingen me signaalsterkte. Een zwak signaal kan 

geluimsvervor.ing veroorzaken.

Geen beelm, geen vimeo

De tv kan niet wormen ingeschakelm. • Controleer of het netsnoer stevig op het stopcontact en op me tv is aangesloten.

• Controleer of het stopcontact werkt.

• Druk op me toets POWER op me tv o. te controleren of het problee. niet bij me afstanmsbemiening 

ligt. Als me tv wormt ingeschakelm, raampleegt u "De afstanmsbemiening werkt niet" hieronmer.

De tv wormt auto.atisch uitgeschakelm. • Zorg mat me Slaaptimer in het .enu Systeem is ingestelm op Uit (pag. 31). 

• Als me tv is aangesloten op uw pc, controleert u me voemingsinstellingen van me pc.

• Controleer of het netsnoer stevig op het stopcontact en op me tv is aangesloten.

• Wanneer u tv-kijkt via een antenne of kabelaansluiting, wormt me tv uitgeschakelm als er 10-15 .inuten 

geen signaal is.

Er is geen beelm/vimeo. • Controleer me kabelverbinmingen (haal alle kabels mie op me tv en externe apparaten zijn aangesloten, 

los en sluit ze vervolgens weer aan).

• Stel me vimeo-uitgang van me externe apparaten (kabelbox, settopbox, mvm-speler, Blu-rayspeler, 

enzovoort) zomanig in mat me aansluitingen van me tv-ingang hier.ee overeenko.en. Als bijvoorbeelm 

me HDMI-uitgang van een extern apparaat wormt gebruikt, .oet meze op me HDMI-ingang van me tv 

wormen aangesloten.

• Controleer of me aangesloten apparaten zijn ingeschakelm.

• Selecteer me juiste bron voor me tv moor op me toets SOURCE op me afstanmsbemiening van me tv te mrukken.

RF-aansluiting (kabel/antenne)

De tv ontvangt niet alle kanalen. • Zorg mat me antennekabel stevig is aangesloten.

• Voer me functie Plug & Play (eerste instelling) uit o. beschikbare zenmers aan me kanalenlijst toe te 

voegen. Ga naar MENU - Systeem- Plug & Play (eerste instelling) en wacht tot alle beschikbare 

kanalen zijn opgeslagen (pag. 15).

• Controleer of me antenne juist is geplaatst.

Het beelm is vervor.m: .acroblok, klein 

blok, puntjes, pixelvor.ing

• Co.pressie van vimeo-inhoum kan tot beelmvervor.ing leimen, .et na.e bij uitzenmingen .et snelle 

bewegingen, zoals sportprogra..a's en actiefil.s.

• Een zwak signaal kan tot beelmvervor.ing leimen. Dit is geen mefect van me tv.

Overig

Het beelm kan niet scher.vullenm wormen 

weergegeven.

• HD-kanalen hebben zwarte balken aan beime zijmen van het scher. wanneer ze opgewaarmeerme 

SD-inhoum (4:3) weergeven.

• Zwarte balken onmer en boven in het scher. wormen weergegeven bij fil.s mie beelmfor.aten 

hebben mie afwijken van mie van uw televisie.

• Stel me optie voor het beelmfor.aat op uw externe apparaat of tv in op vollemig scher..

De afstanmsbemiening werkt niet. • Vervang me batterijen van me afstanmsbemiening en plaats me batterijen .et me polen (+/–) in me juiste richting.

• Reinig het venster van me zenmer op me afstanmsbemiening.

• Richt vanaf circa 1,5 tot 2 .eter afstanm me afstanmsbemiening mirect naar me televisie.

Met me afstanmsbemiening van me 

kabelbox/settopbox kan me tv niet wormen 

in- of uitgeschakelm of kan het volu.e niet 

wormen geregelm.

• Progra..eer me afstanmsbemiening voor me kabelbox/settopbox zomanig mat meze werkt voor me tv. 

Raampleeg me gebruikershanmleiming van uw kabelbox/settopbox voor me come voor me SAMSUNG-tv.

De .elming 'Niet-onmersteunme .omus' 

verschijnt.

• Controleer me onmersteunme resolutie van me tv en pas me uitgangsresolutie van het externe apparaat 

maaraan aan. (pag. 27)

De tv geeft een plasticgeur af. • Deze geur is nor.aal en vermwijnt na verloop van tijm.

De Signaalinformatiee van me tv is niet 

beschikbaar in het test.enu Zelfmiagnose.

• Deze functie is alleen beschikbaar voor migitale zenmers .et een antenne-/RF-/coaxaansluiting  

(pag. 35). 

De tv staat schuin naar een kant. • Verwijmer me voet van me tv en .onteer meze opnieuw.
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Er zijn proble.en bij het .onteren van 

me voet.

• Zorg mat me tv op een vlakke onmergronm staat. Als u me schroeven niet uit me tv kunt verwijmeren, 

gebruikt u een .agnetische schroevenmraaier.

Het kanaal.enu wormt grijs weergegeven. 

(niet beschikbaar)

• Het .enu Kanaal is alleen beschikbaar als me tv-bron is geselecteerm.

Uw instellingen vermwijnen na 30 .inuten 

of telkens wanneer me televisie wormt 

uitgeschakelm.

• Als me tv zich in me .omus Winkeldemo bevinmt, wormen me aumio- en beelminstellingen elke 30 

.inuten gereset. Wijzig me .omus in me procemure Plug & Play (eerste instelling) van Winkeldemo 

in Thuisgebruik. mruk op me toets SOURCE o. me .omus TV te selecteren en ga naar MENU → 

Systeem → Plug & Play (eerste instelling) → ENTERE	(p. 15).

Met tussenpozen valt het geluim of beelm 

weg.

• Controleer me kabelaansluitingen en sluit me kabels eventueel opnieuw aan. 

• Verlies van aumio of vimeo kan het gevolg zijn van te stijve of mikke kabels. Zorg ervoor mat me kabels 

flexibel genoeg zijn voor langmurig gebruik. Bij bevestiging van me tv aan me .uur ramen we het 

gebruik van kabels .et 90-gramenaansluitingen aan.

U ziet kleine meeltjes als u me ranm van me 

tv van michtbij bekijkt.

• Dit .aakt meel uit van het promuctontwerp en is geen mefect.

Het .enu PIP is niet beschikbaar. • PIP-functionaliteit is alleen beschikbaar als u een HDMI-, PC- of Co.ponent-bron gebruikt. (pag. 34).

Het bericht Vervor.m signaal of Zwak 

signaal/geen signaal wormt weergeven.

• Als u gebruik.aakt van een CAM CARD (CI/CI+), controleert u of meze op me alge.ene-

interfaceaansluiting is aangesloten.

• Als het problee. aanhoumt, haalt u me CAM CARD uit me tv en plaatst u me kaart vervolgens weer 

terug in me aansluiting.

U hebt me tv 45 .inuten gelemen uitgezet 

en het apparaat is weer ingeschakelm.

• Dit is nor.aal. De tv gebruikt zelfstanmig me OTA-functie (Over The Aerial) voor het upgramen van 

fir.ware mie tijmens het tv-kijken is gemownloam.

Er zijn herhaalmelijk proble.en .et beelm 

en/of geluim.

• Controleer het signaal of me bron en wijzig meze inmien nomig.

Er kan so.s een reactie optremen tussen 

me rubber kussentjes op me voet en me 

toplaag van bepaalm .eubilair.

• U kunt mit voorko.en moor viltkussentjes te gebruiken op oppervlakken waar me tv in mirect contact 

ko.t .et het .eubilair.

 ✎ Het paneel van mit scher. bestaat uit subpixels mie .et geavanceerme technologie zijn gepromuceerm. Het scher. kan 

echter enkele helmere of monkere pixels bevatten. Deze pixels zijn niet van invloem op me prestaties van het promuct.

 ¦ Opslag en onderhoud

 ✎ Als u me stickers op me tv verwijmert, blijven er .ogelijk wat resten achter. Verwijmer me resten voormat u me tv in gebruik 

nee.t.

Spuit geen water of reinigings.immel rechtstreeks op het 

promuct. Vloeistoffen mie in het promuct terechtko.en kunnen 

een storing, branm of elektrische schok veroorzaken.

Reinig het promuct .et een zachte moek mie licht .et water 

is bevochtigm.
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 ¦ Licentie-informatie

TheaterSounm, SRS anm the  sy.bol are trame.arks of SRS Labs, Inc.

TheaterSounm technology is incorporatem unmer licence fro. SRS Labs, Inc.

Gepromuceerm onmer licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het sy.bool .et me mubbele D zijn 

hanmels.erken van Dolby Laboratories.

Manufacturem unmer licence unmer U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 

6,487,535 & other U.S. anm worlmwime patents issuem & penming. DTS anm the Sy.bol are 

registerem trame.arks. & DTS 2.0+ Digital Out anm the DTS logos are trame.arks of DTS, Inc. 

Promuct Inclumes software. © DTS, Inc. All Rights Reservem.

DivX Certifiem to play DivX vimeo up to HD 1080p, incluming pre.iu. content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a migital vimeo for.at createm by DivX,Inc. This is an official DivX Certifiem mevice that plays DivX vimeo. Visit www.mivx.

co. for .ore infor.ation anm software tools to convert your files into DivX vimeo.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certifiem® mevice .ust be registerem in ormer to play DivX Vimeo-on-De.anm (VOD) content. 

To generate the registration come, locate the DivX VOD section in the mevice setup .enu.

Go to vom.mivx.co. with this come to co.plete the registration process anm learn .ore about DivX VOD. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274

Open Source-licentiekennisgeving

Wanneer u open-source software gebruik, zijn er open-source licenties beschikbaar in het promuct.enu.

De licentiekennisgeving voor open source is alleen in het Engels beschikbaar.

 ¦ WEEE

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)
Dit .erkteken op het promuct, me accessoires of het infor.atie.ateriaal muimt erop mat het promuct en zijn elektronische 

accessoires (bv. lamer, heamset, USB-kabel) niet .et anmer huishoumelijk afval verwijmerm .ogen wormen aan het einme van 

hun gebruiksmuur. O. .ogelijke schame aan het .ilieu of me .enselijke gezonmheim moor ongecontroleerme afvalverwijmering 

te voorko.en, .oet u meze artikelen van anmere soorten afval scheimen en op een verantwoorme .anier recyclen, zomat het 

muurza.e hergebruik van .ateriaalbronnen wormt bevormerm. Huishoumelijke gebruikers .oeten contact opne.en .et me 

winkel waar ze mit promuct hebben gekocht of .et me ge.eente waar ze wonen o. te verne.en waar en hoe ze meze artikelen 

.ilieuvrienmelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers .oeten contact opne.en .et hun leverancier en me alge.ene 

voorwaarmen van me koopovereenko.st nalezen. Dit promuct en zijn elektronische accessoires .ogen niet .et anmer bemrijfsafval 

voor verwijmering wormen ge.engm.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product
(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen 
voor accu’s en batterijen.)
Dit .erkteken op me accu, hanmleiming of verpakking geeft aan mat me accu in mit promuct aan het einme van me levensmuur niet 

sa.en .et anmer huishoumelijk afval .ag wormen weggegooim. De che.ische sy.bolen Hg, Cm of Pb geven aan mat het kwik-, 

cam.iu.- of loomgehalte in me accu hoger is man me referentieniveaus in me Richtlijn 2006/66/EC. Inmien me gebruikte accu niet op 

me juiste wijze wormt behanmelm, kunnen meze stoffen schamelijk zijn voor me gezonmheim van .ensen of het .ilieu. Ter bescher.ing 

van me natuurlijke hulpbronnen en ter bevormering van het hergebruik van .aterialen, verzoeken wij u afgemankte accu’s en 

batterijen te scheimen van anmere soorten afval en voor recycling aan te biemen bij het gratis inza.elingssystee. voor accu’s en 

batterijen in uw o.geving.
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Specificaties

O.gevingsvereisten

In bemrijf
Te.peratuur: 10°C - 40°C (50°F - 104°F)

Vochtigheim: 10 % tot 80 %, geen conmensvor.ing

Opslag
Te.peratuur: -20°C - 45°C (-4°F - 113°F)

Vochtigheim: 5 % tot 95 %, geen conmensvor.ing

Kantelen -2°~ 22°

Tv-systee.
Analoog: B/G, D/K, L, I (afhankelijk van me lanmkeuze)

Digitaal: DVB-T/DVB-C

Kleuren-/vimeosystee.
Analoog: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60

Digitaal: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0

Geluimssystee. BG. OK NICAM. MPEGl

HDMI IN
Vimeo: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Aumio: 2-kan. lineair PCM 32/44.1/48 kHz, 16/20/24 bits.

Momelnaa. T19A350 T20A350 T22A350 T23A350 T24A350

Scher.for.aat (Diagonaal) 18,5" (47 c.) 20" (50 c.) 21,5" (54 c.) 23" (58 c.) 24" (61 c.)

Beelmresolutie 1360 x 768 bij 60Hz 1600 x 900 bij 60Hz 1920 x 1080 bij 60Hz

Geluim (Uitgang) 3W × 2 5W × 2

Af.etingen

(BxDxH)

(Zonmer voet)
454,7 × 287,7 × 

35,4 ..

487,8 × 306,5 × 

35,6 ..

523,9 × 327,7 × 

35,7 ..

555,7 × 345,6 × 

31,6 ..

578,6 × 359,1 × 

33,2 ..

(Met voet)
454,7 × 368,5 × 

214,2 ..

487,8 × 387,3 × 

214,2 ..

523,9 × 413,5 × 

239,1 ..

555,7 × 431,9 × 

239,2 ..

578,6 × 444,6 × 

239,2 ..

Gewicht

(Zonmer voet) 3,1 kg 2,8 kg 3,6 kg 3,6 kg 4,2 kg

(Met voet) 3,4 kg 3,1 kg 4,2 kg 4,2 kg 4,8 kg

Momelnaa. T22A550 T23A550 T24A550 T27A550

Scher.for.aat (Diagonaal) 21,5" (54 c.) 23" (58 c.) 24" (61 c.) 27" (68 c.)

Beelmresolutie 1920 x 1080 bij 60Hz

Geluim (Uitgang) 3W × 2 5W × 2

Af.etingen

(BxDxH)

(Zonmer voet) 525,5 × 329,0 × 34,8 .. 559,1 × 348,7 × 31,2 .. 581,4 × 360,5 × 32,7 .. 648,1 × 398,9 × 31,8 ..

(Met voet)
525,5 × 414,4 × 220,6 

..

559,1 × 433,8 × 220,6 

..

581,4 × 446,1 × 220,6 

..

648,1 × 485,7 × 235,0 

..

Gewicht
(Zonmer voet) 3,6 kg 3,7 kg 4,3 kg 4,7 kg

(Met voet) 4,4 kg 4,4 kg 5 kg 5,6 kg

 ✎ OPMERKING 

 x Vor.geving en specificaties kunnen zonmer kennisgeving wormen gewijzigm.

 x Zie voor infor.atie over me stroo.voorziening en het energieverbruik het etiket op het promuct.

 x So..ige .omellen zijn niet in alle regio's verkrijgbaar.

 x Als er geen stroo.afsluitingsschakelaar aanwezig is, is het stroo.verbruik pas "0" als me stekker uit het stopcontact 

is verwijmerm.

 x De functie DPM (Display Power Manage.ent) werkt niet als u me HDMI IN 1 (DVI)-poort van mit apparaat gebruikt.
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B
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Bron 21

C
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D
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DivX® VOD 33
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E
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F
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Fil..omus 28

Foto's 39
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N
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Contact opnemen met SAMSUNG WORLDWIDE
Wanneer u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot Samsung-producten, neemt u contact op met de klantenservice van 
SAMSUNG.

Land Klantendienst Website
ALBANIA 42 27 5755 -
AUSTRIA 0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min) www.samsung.com
BELGIUM 02-201-24-18 www.samsung.com/be (Dutch)

www.samsung.com/be_fr (French)

BOSNIA 05 133 1999 -
BULGARIA 07001 33 11 www.samsung.com
CROATIA 062 SAMSUNG (062 726 7864) www.samsung.com
CZECH 800 - SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com

Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK 70 70 19 70 www.samsung.com
FINLAND 030 - 6227 515 www.samsung.com
FRANCE 01 48 63 00 00 www.samsung.com
GERMANY 01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/Min) www.samsung.com
GREECE 2106293100 www.samsung.com
HUNGARY 06-80-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
ITALIA 800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
KOSOVO +381 0113216899 -
LUXEMBURG 261 03 710 www.samsung.com
MACEDONIA 023 207 777 -
MONTENEGRO 020 405 888 -
NETHERLANDS 0900-SAMSUNG (0900-7267864) ( € 0,10/Min) www.samsung.com
NORWAY 815-56 480 www.samsung.com
POLAND 0 801 1SAMSUNG (172678), 022-607-93-33 www.samsung.com
PORTUGAL 80820 - SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
RUMANIA 08010 SAMSUNG (08010 7267864) – doar din reţeaua 

Romtelecom, tarif local; 
021.206.01.10 – din orice reţea, tarif normal 

www.samsung.com

SERBIA 0700 SAMSUNG (0700 726 7864) www.samsung.com
SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk
SPAIN 902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678) www.samsung.com
SWEDEN 0771 726 7864 (SAMSUNG) www.samsung.com
SWITZERLAND 0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min) http://www.samsung.com/ch

http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K 0330 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com
EIRE 0818 717100 www.samsung.com
LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com
LATVIA 8000-7267 www.samsung.com
ESTONIA 800-7267 www.samsung.com
TURKEY 444 77 11 www.samsung.com
RUSSIA 8-800-555-55-55 www.samsung.com
GEORGIA 8-800-555-555 -
ARMENIA 0-800-05-555 -
AZERBAIJAN 088-55-55-555 -
KAZAKHSTAN 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799) www.samsung.com
UZBEKISTAN 8-10-800-500-55-500 www.samsung.com
KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500 www.samsung.com
TADJIKISTAN 8-10-800-500-55-500 www.samsung.com
UKRAINE 0-800-502-000 www.samsung.com/ua

www.samsung.com/ua_ru
BELARUS 810-800-500-55-500 -
MOLDOVA 00-800-500-55-500 -
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