
In– en uitschakelen 

Inschakelen 

Druk op de ‘aan/uit’ knop op de afstandsbediening om de TV in te schakelen. U kunt ook op “HOME” drukken. Als u 

de afstandsbediening niet kunt vinden of als de batterijen leeg zijn, kunt u de TV ook inschakelen door op de 

kleine joysticktoets aan de achterkant van de TV te drukken. 

Overschakelen naar stand-by 

Als u de TV op stand-by wilt zetten, drukt u op de ‘aan/uit’ knop op de afstandsbediening. U kunt ook op de kleine 

joysticktoets aan de achterkant van de TV drukken. 

Uitschakelen 

Als u de TV geheel wilt uitschakelen, trekt u de stekker uit het stropcontact. Trek het netsnoer altijd aan de 

stekker en nooit aan het snoer uit het stopcontact. 

Let op: wanneer u de TV aanzet, kan er ‘Geen signaal’ op het scherm verschijnen. Druk op de ‘Zender’ toets 

(onderkant, nr. 5) om naar een vorige of volgende zender te gaan en de TV zal automatisch beeld geven. 

 

Toetsen van de TV 

Indien u niet in het bezit bent van de afstandsbediening kunt u basishandelingen via de TV uitvoeren. 

1. Druk terwijl de TV is ingeschakeld, op de joysticktoets aan de achterkant van de TV om het basismenu weer 

te geven. 

2. Druk op links of rechts om Volume, Kanaal, of Bronnen te selecteren. Selecteer Demo om een demofilm te 

straten. 

3. Druk omhoog of omlaag als u het volume wilt aanpassen of op de volgende of vorige zender wilt 

afstemmen. Druk omhoog of omlaag om door de lijst met bronnen te bladeren, waarin ook de tunerselectie 

staat. Druk op de joysticktoets om de demofilm te starten. 

4. Het menu verdwijnt automatisch. 

 

Afstandsbediening 

 



Taalinstellingen - ondertiteling 

1. Druk op ‘instellingen’ (midden, 6), selecteer Alle instellingen 

 en druk op OK. 

2. Selecteer Regio en taal > Talen > Voorkeurtaal ondertiteling of 

 Alternatieve taal ondertiteling. 

3. Selecteer de gewenste taal en druk op OK 

4. Druk op < (links) om één stap terug te gaan of druk op <— om 

 het menu te sluiten. 

 

Taalinstellingen - audiotaal 

1. Druk op ‘instellingen’ (midden, 6), selecteer Alle instellingen 

 en druk op OK. 

2. Selecteer Regio en taal > Talen > Voorkeurtaal audio of 

 Alternatieve taal audio. 

3. Selecteer de gewenste taal en druk op OK 

4. Druk op < (links) om één stap terug te gaan of druk op <— om 

 het menu te sluiten. 


