For flere informationer om, hvordan du bruger e-Manual Vejl. (s. 13)
Figurer og illustrationer i denne brugervejledning er kun til reference og kan afvige fra produktets virkelige udseende.
Produktdesign og -specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Vigtige garantioplysninger angående viste billedformater
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Funktionaliteter, der vedrører digitalt tv (DVB) er kun tilgængelige i lande/områder, hvor DVB-T (MPEG2 og MPEG4 AVC) jordbaserede digitale
signaler udsendes, eller hvor du kan få adgang til en kompatibel DVB-C (MPEG2 og MPEG4 AAC) kabel-tv-tjeneste. Undersøg hos din lokale
forhandler muligheden for at modtage DVB-T- eller DVB-C-signaler.
DVB-T er det europæiske DVB-konsortiums standard for udsendelse af digitale jordbaserede tv-transmissioner, og DVB-C er det samme for
udsendelse af digitale tv-transmissioner via kabel. Men en række forskellige funktioner, som f.eks. EPG (Electric Programme Guide), VOD (Video On
Demand) mv., er ikke inkluderet i denne specifikation. Derfor fungerer de ikke i øjeblikket.
Selvom dette tv opfylder de nyeste DVB-T- og DVB-C-standarder pr. [august 2008], kan kompatibilitet med fremtidigt digitalt terrestrisk tv
(DVB-T) og kabel-tv (DVB-C) ikke garanteres.
Afhængigt af de lande/områder, hvor dette tv-apparat anvendes, opkræver visse kabel-tv-operatører et ekstra gebyr for en sådan tjeneste, og
du skal muligvis acceptere deres vilkår og betingelser for deres virksomhed.
Visse digital tv-funktioner er ikke tilgængelige i visse lande eller områder, og DVB-C fungerer måske ikke korrekt med nogle leverandører.
For flere informationer bedes du kontakte dit lokale Samsung kundeservicecenter.

✎✎ Tv'ets modtagekvalitet er muligvis påvirket på grund af de forskellige landes udsendelsesmetoder. Kontakt SAMSUNG-forhandleren eller
Samsungs Kundeservice for at undersøge, om tv'ets ydelse kan forbedres ved at omkonfigurere tv'ets opsætning.

Advarsel om stillbilleder
Undgå at vise stillbilleder (f.eks. jpeg-billedfiler) eller stillbilledelementer (f.eks. tv-programmets logo, panorama- eller 4:3-billedformater, børs- eller
nyhedsbjælke nederst på skærmen osv.) på skærmen. En konstant visning af stillbilleder kan medføre skyggeeffekter på LED-skærmen, som
påvirker billedkvaliteten. For at nedsætte risikoen for denne påvirkning skal du følge nedenstående anbefalinger:
• Undgå at vise samme tv-kanal i længere tid ad gangen.
• Prøv altid at vise et billede på fuld skærm, brug menuen for tv'ets indstillede billedformat for at få den bedste overensstemmelse.
• Reducer lysstyrke- og kontrastværdierne til et minimum for at opnå den ønskede billedkvalitet, da værdier herover kan øge
udbrændingsprocessen.
• Brug alle de tv-funktioner, der er udviklet til at reducere billedindbrænding og skærmudbrænding, hyppigt. Der henvises til det relevante afsnit
i brugervejledningen for flere informationer.

Sikring af installationspladsen
Overhold de krævede afstande mellem produktet og andre genstande (f.eks. vægge) for at sikre korrekt ventilation.
I modsat fald kan det medføre brand eller et problem med produktet pga. en øget indre temperatur i produktet.

✎✎ Når du anvender et stativ eller vægbeslag, bør du kun anvende dele leveret af Samsung Electronics.

• Hvis du anvender dele leveret af en anden producent, kan det medføre problemer med produktet eller personskade, fordi produktet falder ned
eller vælter.

✎✎ Udseendet kan være anderledes. Det afhænger af produktet.
✎✎ Pas på, når du rører ved tv'et, da nogle dele kan blive ganske varme.
Montering med stativ.

Montering med vægbeslag.

10 cm
10 cm

10 cm
10 cm

10 cm

10 cm

10 cm
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gælder i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks.
oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå
skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra
andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de
har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig
genvinding. Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og
elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)
Mærket på batteriet, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes
sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder
kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer
være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet. For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes
adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.
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Tilbehør

✎✎Kontrollér, at følgende dele leveres sammen med dit tv. Kontakt forhandleren, hvis der mangler nogle dele.
✎✎Farve og form på elementer kan variere fra model til model.
✎✎Kabler, der ikke følger med i pakken, kan købes separat.
PAS PÅ: ISÆT SIKKERT, SÅ DEN IKKE KAN FJERNES FRA APPARATET
yy Fjernbetjening og batterier (2 x AAA)
yy Brugervejledning
yy Garantikort/sikkerhedsvejledning (ikke tilgængelig alle steder)

yy Holderring (4 stk.)

yy Strømkabel
yy Rengøringsklud

yy Kabelholdersokkel

yy Komponent/AV-adapter

yy CI Card-adapter

yy Scart-adapter

✎✎Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
(a) en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning),
(b) du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).

✎✎Du får oplyst administrationsgebyrets beløb, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.
Montering af kabelholdersoklen
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Kontrolpanelet

✎✎Produktets farve og form kan variere fra model til model.

Betjeningspanel
Højttalere

Fjernbetjeningssensor

Ret fjernbetjeningen mod dette sted på dit tv.

Strømindikator

Blinker og slukkes, når der er tændt, og lyser i standbytilstand.

SOURCEE

Skifter mellem alle tilgængelige indgangskilder. Brug denne knap på skærmmenuen,
som når du trykker på knappen ENTERE på fjernbetjeningen.

MENU

Viser en skærmmenu (OSD = On Screen Display) med tv'ets funktioner.

Y

Justerer lydstyrken. På skærmmenuen skal du bruge knapperne Y, ligesom du bruger
knapperne ◄ og ► på fjernbetjeningen.

z

Skifter kanal. På skærmmenuen skal du bruge z-knapperne, ligesom du ville bruge
knapperne ▼ og ▲ på fjernbetjeningen.

P (Power)

Tænder og slukker for tv'et.

Standby-tilstand
Tv'et må ikke være i standby i længere tid ad gangen (for eksempel mens du er på ferie). Der bruges stadig en lille smule
strøm, når strømknappen er slukket. Det er bedst at tage ledningen ud.
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Visning af fjernbetjeningen

✎✎Dette er en særlig fjernbetjening til synshandicappede, som har Braille-punkter på knapperne Power, Channel og
Volume.

Viser og vælger de tilgængelige
videokilder.

Tænder og slukker for fjernsynet.
HDMI

Vælger tilstanden HDMI direkte.

Tryk for direkte adgang til kanalerne.

Går tilbage til den forrige kanal.

Alternativt kan du vælge Tekst-tv TIL,
Dobbelt, Opdelt eller FRA.

Afbryder lyden midlertidigt.

Justerer lydstyrken.

Skifter kanaler.

Viser hovedskærmmenuen.

Viser kanallister på skærmen.

Viser Mit indhold, Se tv og Kilde.

Viser EPG (Electronic Programme
Guide).
Viser information på tv-skærmen.

CONTENT

Lynvalg af de mest anvendte funktioner.
Vælger elementer på skærmmenuen og
ændrer de værdier, der vises på menuen.

Afslutter menuen.

Vender tilbage til den forrige menu.
Knapperne på menuen Kanalliste,
Kanaladministrat., Mit indhold,
Netværk, AllShare™ osv.

A

B

P.MODE

C

SRS

E-MANUAL

Brug disse knapper i en specifik
funktion.
Se E-vejledningen for at få flere
oplysninger.

D

DUAL I-II
AD/SUBT.

P.MODE: Vælger billedtilstand.
SRS: Vælger tilstanden TruSurround HD.
DUAL I-II: Vælger dobbellydtilstand.
E-MANUAL: Viser e-Manual
Vejledningen.
P.SIZE: Vælger billedstørrelse.
AD: Valg af lydbeskrivelse. (Ikke
tilgængelig visse steder)
SUBT.: Viser digitale undertekster.

Installering af batterier (Batteristørrelse: AAA)
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Tilslutning til en antenne
Når du første gang tænder for dit tv, aktiveres de grundlæggende indstillinger automatisk.

✎✎Forudindstilling: Tilslutning til stikkontakten og antennen.
VHF/UHF-antenne

Tv´et set bagfra.

Kabel

eller

Plug & Play-funktionen (første opsætning)
Når du tænder for tv'et første gang, vises der en række instruktioner på skærmen, som hjælper dig med at konfigurere de
grundlæggende indstillinger. Tryk på knappen POWERP. Plug & Play-funktionen er kun tilgængelig, når indgangskilden er
indstillet på TV.

✎✎Tryk på den røde knap for at vende tilbage til forrige trin.

1

Valg af et sprog

Tryk på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen ENTERE.
Vælg det ønskede sprog til skærmmenuen (OSD = On Screen Display).

2

Valg af tilstanden
Butikdemo eller
Hjemmebrug

Tryk på knappen ◄ eller ►, og tryk derefter på knappen ENTERE.
Vælg tilstanden Hjemmebrug. Butikdemo er til brug i butikker.
Sæt enhedens indstillinger tilbage fra Butikdemo til Hjemmebrug (standard):
Tryk på lydstyrkeknappen på tv’et. Når skærmmenuens lydstyrke vises, skal
du trykke på og holde knappen MENU inde i 5 sek.
Butikdemo er kun til brug i butikker. Hvis du vælger det, er der flere
funktioner der ikke ikke kan bruges. Vælg Hjemmebrug, når du ser tv
derhjemme.

3

Valg af et land

4

Indstilling af Urtilstand

Tryk på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen ENTERE.
Vælg det relevante land.
Valgmulighederne kan variere afhængigt af dit land.
Indstiller Urtilstand automatisk eller manuelt.
Auto: Vælg tidszonen til det sted, hvor du befinder dig. (afhænger af landet)
Manuel: Du kan indstille den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt.

5
6

Valg af en antenne

Tryk på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen ENTERE.
Vælg det ønskede udsendelsessignal.

Valg af en kanal.

Tryk på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen ENTERE.
Vælg den kanalkilde, der skal lagres. Når du indstiller antennekilden til Kabel, vises et trin, hvor
du kan tildele talværdier (kanalfrekvenser) til kanalerne. For flere informationer skal du se Kanal →
Automatisk søgning.
Tryk når som helst på knappen ENTERE for at afbryde lagringsprocessen.

7

Glæd dig over dit tv.

Vælg Se tv. Tryk på knappen ENTERE.

POWER

P

✎✎

✎✎Hvis du vælger Netværksindstilling, indstil netværket. For flere informationer: Se “Menuen
Netværk” i din e-Manual.

Hvis du ønsker at nulstille denne funktion...
Vælg System - Plug & Play (første opsætning). Indtast din fircifrede PIN-kode. Standard-PIN-nummeret er “0-0-0-0”. Hvis du
vil ændre PIN-koden, skal du anvende funktionen Skift PIN.
Du bør bruge Plug & Play (MENU → System) igen derhjemme, selvom du gjorde det i butikken.

✎✎Hvis du glemmer din PIN-kode, skal du trykke på fjernbetjeningens knapper i følgende rækkefølge, der nulstiller PINkoden til “0-0-0-0”: MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (Til).
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Tilslutning til en AV-enhed
¦¦ Tilgængelige enheder: DVD, Blu-ray-afspiller, HD-kabelboks, HD STB-satellitmodtager (settop-boks), VCR, digitalt lydsystem, forstærker, DVD-hjemmebiograf, PC

HDMI , HDMI/DVI-forbindelse

HDMI OUT

DVI OUT

AUDIO OUT

R-AUDIO-L

Ved brug af et HDMI-kabel eller et HDMI til DVI-kabel (op til 1080p)

✎✎HDMI IN 1(DVI), 2, 3, 4, PC/DVI AUDIO IN

xx For bedre lyd- og billedkvalitet skal du tilslutte digitale enheder med et HDMI-kabel.
xx Et HDMI-kabel understøtter digitale video- og lydsignaler og kræver ikke et lydkabel.
–– For at slutte tv'et til en digital enhed, der ikke understøtter HDMI-output: Brug en HDMI/DVI og lydkabler.

xx Billedet vises måske ikke normalt (hvis det overhovedet vises), eller lyden fungerer muligvis ikke, hvis en enhed,

der anvender en ældre HDMI-version, sluttes til tv'et. Hvis et sådant problem opstår: Kontakt producenten af den
eksterne enhed vedr. HDMI-versionen, og er den forældet, så bed om en opgradering.

xx Sørg for at anvende et HDMI-kabel med en tykkelse på højst 14 mm.
xx Sørg for at købe et certificeret HDMI-kabel. Ellers vises billedet måske ikke, eller der kan opstå en tilslutningsfejl.
xx Et almindeligt high-speed HDMI-kabel eller et med Ethernet anbefales. Dette produkt understøtter ikke Ethernetfunktionen via HDMI.
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G

B
R

R

R

R
W

PB

B

PR

G

COMPONENT OUT

W

Komponenttilslutning

Y

AUDIO OUT

R-AUDIO-L

AV-forbindelse

Y

VIDEO OUT

R

R

W

Y
W

AUDIO OUT

R-AUDIO-L

SCART-tilslutning
EXT

Brug af et komponent- (op til 1080p) eller lyd/video- (kun 480i) og SCART-kabel

✎✎I tilstanden Ekstern understøtter DTV-ud kun MPEG video og lyd i standardopløsning (SD).
✎✎For at opnå den bedste billedkvalitet anbefales komponenttilslutning via A/V-forbindelsen.
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Tilslutning til en PC og lydenhed
¦¦ Tilgængelige enheder: Digitalt lydsystem, forstærker, dvd-hjemmebiograf

Tilslutning af lyd

OPTICAL

Tilslutning hovedtelefoner

Brug af et optisk (digital) eller en hovedtelefontilslutning

✎✎DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

xx Når du slutter et digitalt lydsystem til DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-stikket, skal du sænke lydstyrken på
både tv'et og systemet.

xx 5.1-kanals lyd er tilgængelig, når tv'et sluttes til en ekstern enhed, som understøtter 5.1 kanaler.
xx Når modtageren (hjemmebiografen) er indstillet til Til, kan du høre lyd via tv’ets optiske stik. Hvis tv'et modtager

et DTV-signal, udsender tv’et 5.1-kanals lyd til hjemmebiografmodtageren. Hvis kilden er en digital komponent,
som f.eks. en dvd/blu-ray-afspiller/kabelboks/STB-satellitmodtager (set-top-boks), og er sluttet til tv’et via HDMI,
udsendes der kun 2-kanals lyd fra hjemmebiografmodtageren. Hvis du vil høre 5.1-kanals lyd, skal du tilslutte det
digitale lydudgangsstik fra din dvd/Blu-ray-afspiller/kabelboks/STB-satellitmodtager direkte til en forstærker eller
hjemmebiograf.

✎✎Hovedtelefoner H: Du kan slutte hovedtelefonerne til udgangsstikket for hovedtelefoner på fjernsynet. Mens
hovedtelefonen er tilsluttet, deaktiveres lyden fra de indbyggede højttalere.

xx Lydfunktionen kan være begrænset, hvis du slutter hovedtelefonerne til tv'et.
xx Lydstyrken på hovedtelefonen og tv'et justeres separat.
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¦¦ Ved hjælp af et HDMI-kabel, et HDMI til DVI-kabel eller et D-sub-kabel

✎✎Tilslutning via HDMI-kablet understøttes muligvis ikke. Det afhænger af din pc.
✎✎Et HDMI-kabel understøtter digitale video- og lydsignaler og kræver ikke et lydkabel.
Pc-forbindelse
HDMI OUT

DVI OUT

AUDIO OUT

AUDIO OUT

PC OUT

Visningstilstande (D-Sub- og HDMI/DVI-input)
Den optimale opløsning er 1920 x 1080 @ 60 Hz.
Opløsning

Horisontal frekvens (kHz)

Vertikal frekvens (Hz)

Pixel clockfrekvens (MHz)

640 x 350
720 x 400
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 800
1280 x 800
1280 x 960
1360 x 768
1440 x 900
1440 x 900
1680 x 1050

31.469
31.469
35.000
49.726
68.681
31.469
37.861
37.500
37.879
48.077
46.875
48.363
56.476
60.023
67.500
63.981
79.976
49.702
62.795
60.000
47.712
55.935
70.635
65.290

70.086
70.087
66.667
74.551
75.062
59.940
72.809
75.000
60.317
72.188
75.000
60.004
70.069
75.029
75.000
60.020
75.025
59.810
74.934
60.000
60.015
59.887
74.984
59.954

25.175
28.322
30.240
57.284
100.000
25.175
31.500
31.500
40.000
50.000
49.500
65.000
75.000
78.750
108.000
108.000
135.000
83.500
106.500
108.000
85.500
106.500
136.750
146.250

Synkroniseringspolaritet
(H/V)
+/-/+
-/-/-/-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
-/+
+/+
+/+
-/+
-/+
-/+

VESA DMT / DTV
1920 x 1080p
CEA

67.500

60.000

148.500

+/+

Tilstand
IBM
MAC

VESA DMT

✎✎BEMÆRK

xx For en HDMI/DVI-kabelforbindelse skal du bruge HDMI IN 1(DVI)-stikket.
xx Tilstanden Interlace understøttes ikke.
xx Apparatet kan vise et unormalt billede, hvis der vælges andet end et standardvideoformat.
xx Tilstandene Separate og Composite understøttes ikke. SOG (Sync On Green) understøttes ikke.
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Ændring af indgangskilde
¦¦ Liste over kilder
Bruges til at vælge TV eller andre indgangskilder, som f.eks. dvd/Blu-ray-afspillere/kabelboks/STB-satellitmodtager, der er
tilsluttet tv'et.
■■

TV / Ekstern / PC / AV / Komponent / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / USB / AllShare

✎✎ Tilsluttede indgange er fremhævet på Liste over kilder.
✎✎ Hvis du kun vil se de tilsluttede enheder, skal du gå til Tilsluttet ved hjælp af knapperne ◄ eller ►.
✎✎ Ekstern og PC forbliver altid aktiveret.
✎✎ Hvis de tilsluttede eksterne enheder ikke er fremhævet, skal du trykke på den røde knap. Tv´et søger efter
tilsluttede enheder.

Sådan anvendes Rediger navn
På skærmen Kilde skal du trykke på knappen VÆRKTØJER. Derefter kan du navngive andre eksterne indgangskilder.
■■

Video / DVD / Kabel STB / Satellit STB / PVR STB / AV-modtager / Spil / Camcorder / PC / DVI PC / DVI-enheder / TV / IPTV / Blu-ray /
HD DVD / DMA: Giv den enhed, der er tilsluttet indgangsstikkene, et navn for at gøre det lettere at vælge en indgangskilde.

✎✎ Når en pc sluttes til HDMI IN 1(DVI)-stikket med et HDMI-kabel, skal du indstille tv´et til tilstanden PC under Rediger navn.
✎✎ Når en pc sluttes til HDMI IN 1(DVI)-stikket med et HDMI til DVI-kabel, skal du indstille tv´et til tilstanden DVI PC under Rediger navn.
✎✎ Når AV-enheder sluttes til HDMI IN 1(DVI)-stikket med et HDMI til DVI-kabel, skal du indstille tv´et til tilstanden DVI-enheder under
Rediger navn.

Information
Du kan se detaljerede oplysninger om den valgte eksterne enhed.

✎✎For den bedste kabelforbindelse til dette produkt, skal du være sikker på, at du bruger kabler med en maksimal tykkelse som anført
nedenfor:

xx Maksimal tykkelse - 0.55 tommer (14 mm)
Tilslutning til en COMMON INTERFACE-slot
Tilslutning af CI Card-adapter
Tilslut adapteren som vist til højre.
Følg disse trin for at tilslutte CI CARD-adapteren.

✎✎Sørg for at tilslutte adapteren, før du monterer tv´et på væggen.
1.

Sæt CI CARD-adapteren i de to huller i produktet 1.

2.

Tilslut CI CARD-adapteren til COMMON INTERFACE-porten.

3.

Isæt "CI eller CI+ CARD".

✎✎ Find to huller på tv'ets bagside. De to huller er placeret ved siden af Fælles Interface-porten.
✎✎ Tryk grundigt på midten af adapteren for at sikre, at den er helt låst.

Brug af “CI eller CI+ CARD”
Hvis du vil se betalingskanaler, skal et “CI eller CI+ CARD” være isat.
yy Hvis du ikke isætter et “CI eller CI+ CARD”, viser nogle kanaler meddelelsen “Forvrænget signal”.
yy Clearinginformationerne omfatter et telefonnummer, “CI eller CI+ CARD” Host-ID og andre
informationer og vises i ca. 2-3 minutter. Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du kontakte din
serviceleverandør.
yy Når konfigurationen af kanalinformationen er færdig, vises meddelelsen "Opdatering færdig", som
indikerer, at kanallisten nu er opdateret.

✎✎BEMÆRK

xx Du skal anskaffe et “CI eller CI+ CARD” fra en lokal serviceleverandør.
xx Fjern dit “CI eller CI+ CARD” forsigtigt ved at trække det ud med fingrene, for hvis du taber dit
“CI eller CI+ CARD”, kan det blive beskadiget.

xx Indsæt dit “CI eller CI+ CARD” i den retning, der er markeret på kortet.
xx Placeringen af COMMON INTERFACE-slotten kan variere afhængigt af modellen.
xx “CI eller CI+ CARD” understøttes ikke i visse lande og områder. Kontakt din autoriserede forhandler.
xx Hvis du oplever problemer, skal du kontakte din serviceleverandør.
xx Isæt et “CI or CI+ CARD”, der understøtter de aktuelle antenneindstillinger. Skærmen forvrænges eller vises ikke.

Dansk - 11
��
[UD5000-XE]BN68-03432F.indb 11

2011-05-17 �� 5:28:38

Netværksforbindelse
Netværksforbindelse - Trådløst
Du kan slutte dit tv til dit lokalnetværk (LAN) gennem en standard trådløs router eller et trådløst modem. For at slutte dit tv
trådløst til dit netværk, skal du først tilslutte en Samsung trådløs LAN-adapter (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN sælges separat) til enten USB 1 (HDD)- eller USB 2-stikket på tv´ets bagside. Se illustrationen herunder.
Tv'ets sidepanel
Trådløs IP-router
(trådløs router med DHCPserver)

LAN-stikket på væggen

Samsungs trådløse
LAN-adapter

LAN-kabel

Samsungs trådløse LAN-adapter sælges separat og kan købes hos udvalgte forhandlere og på internettet. Samsungs trådløse
LAN-adapter understøtter kommunikationsprotokollerne IEEE 802.11a/b/g og n. Samsung anbefaler at bruge IEEE 802.11n.
Når du afspiller video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke glat.
De fleste trådløse netværk har et sikkerhedssystem, der kræver, at enheder, der bruger netværket gennem et adgangspunkt
eller en trådløs router (typisk en trådløs IP-router), skal overføre en krypteret sikkerhedskode, kaldet en adgangsnøgle.
Med ægte, høj hastighed (Greenfield) vælges tilstanden 802.11n, og krypteringstypen indstilles til WEP, TKIP eller TKIPAES (WPS2Mixed) for din trådløse router. Samsung-tv´er understøtter ikke en forbindelse i overensstemmelse med nye
specifikationer for Wi-Fi-certificering.
Netværksforbindelse - kabel
Afhængig af din netværksopsætning, er der to måder at tilslutte dit tv til dit netværk, med kabel, på. De er anført nedenfor:
Eksternt modem
(ADSL / VDSL / kabel-tv)

Modemstikket på væggen

Modemkabel

Tv´et set bagfra.

LAN-kabel

LAN-stikket på væggen

Tv´et set bagfra.

LAN-kabel

✎✎En netværkshastighed på under 10 Mbps understøttes ikke.
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Sådan vises e-Manual Vejledningen
Du kan finde instruktioner om dit tv’s funktioner i din e-Manual i dit tv. Tryk på
knappen E-MANUAL på din fjernbetjening for at anvende den. Flyt markøren ved
hjælp af knapperne op/ned/højre/venstre for at fremhæve en kategori, derefter et
emne, og tryk dernæst på knappen ENTERE. e-Manual Vejledningen viser den
side, som du vil se.
Der er også adgang via menuen:

E-MANUAL

OO MENUm → Support → e-Manual → ENTERE

✎✎For at vende tilbage til hovedmenuen i e-Manual Vejledningen skal du trykke på knappen
E-MANUAL på fjernbetjeningen.

✎✎Du kan ikke anvende Prøv nu direkte, hvis tv´et er indstillet til en ekstern indgangskilde.

Skærmvisning
1 Video, tv-program osv., der vises for tiden.

1
2

2 Kategorilisten. Tryk på knappen ◄ eller ► for at
vælge den ønskede kategori.

3

3 Viser listen af undermenuer. Flyt markøren ved
hjælp af pileknapperne på fjernbetjeningen. Tryk
på knappen ENTERE for at vælge den ønskede
undermenu.

Grundlæggende funktioner
Menuen Billede
Menuen Lyd

4 } Blå (Indeks): Viser indeksskærmen.
5 E Enter: Vælger en kategori eller undermenu.
6 e Afslut: Afslut e-Manual Vejledningen.

} Indeks E Enter e Afslut

4

5

6

Sådan skifter du mellem emner i e-Manual Vejledningen og den eller de tilsvarende OSD-menuer.
Grundlæggende funktioner > Menuen Billede (3/17)

E-MANUAL
a Prøv nu b Hjem { Zoom } Indeks L Side e Afslut

Billede

a Prøv nu

Billedtilstand

: Standard

Baggrundslys
Kontrast
Lysstyrke
Skarphed
Farve
Tone (G/R)
Skærmjustering

:7
: 95
: 45
: 50
: 50
: G50/R50

►

✎✎Denne funktion er ikke aktiveret i visse menuer.
Metode 1

Metode 2

1. Hvis du vil bruge den menu, der svarer til et emne i
e-Manual, skal du trykke på den røde knap for at vælge
Prøv nu.

1. Tryk på knappen ENTERE, når et emne vises. “Vil
du udføre dette?” vises. Vælg Ja, og tryk derefter på
knappen ENTERE. OSD-vinduet vises.

2. For at vende tilbage til skærmbilledet e-Manual, skal du
trykke på knappen E-MANUAL.

2. For at vende tilbage til skærmbilledet e-Manual, skal du
trykke på knappen E-MANUAL.
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Se indholdet
1 Indholdsområde: Indeholder indholdsemnerne, hvis
du har valgt en undermenu. Tryk på knappen ◄ /
► for at gå til forrige eller næste side.

Grundlæggende funktioner > Menuen Billede (3/17)

1

2 Prøv nu: Viser den OSD-menu, der svarer til emnet.
For at vende tilbage til skærmbilledet e-Manual,
skal du trykke på knappen E-MANUAL.
3 Hjem: Går til startskærmen for e-Manual.
4 Zoom: Forstørrer en skærm. Du kan rulle op og ned
på den forstørrede skærm med knapperne ▲ / ▼.

a Prøv nu b Hjem { Zoom } Indeks L Side e Afslut

2

3

4

5 L (Side): Går til forrige eller næste side.

5

Brug af zoom-tilstand
Vælg Zoom, og tryk på ENTERE for at forstørre
skærmen. Du kan rulle op og ned på den forstørrede
skærm med knapperne ▲ eller ▼.

✎✎Tryk på knappen RETURN for at vende tilbage til
den forrige menuskærm.

U Flyt R Tilbage

Sådan søger du et emne på indekssiden

✎✎Denne funktion understøttes måske ikke. Det afhænger af sproget.
1. Hvis du ønsker at søge efter et ord, skal du trykke på den blå knap for at vælge Indeks.
2. Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge den ønskede kanal.
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge et søgeord, du gerne vil se, og tryk derefter på knappen ENTERE.
4. Du kan se den tilsvarende instruktionsskærm i e-Manualen.

✎✎For at lukke skærmbilledet Indeks skal du trykke på knappen RETURN.
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Installation af vægbeslag
Med et vægbeslag (sælges separat) kan du montere dit tv på væggen.
For detaljerede informationer om installation af vægbeslaget skal du se de instruktioner, der leveres med vægbeslaget. Kontakt
en tekniker for hjælp til installation af vægbeslaget.
Samsung Electronics er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller personskade, hvis du vælger at installere tv’et selv.
Specifikationer for vægbeslag (VESA)
Tilfælde A. Montering af SAMSUNG vægbeslag.

1

Tilfælde B. Installation af en anden producents vægbeslag.

1

1

1

✎✎Vægbeslaget medfølger ikke, men sælges separat.
Monter vægbeslaget på en fast væg, som er vinkelret med gulvet. Ved fastgøring på andre byggematerialer skal du kontakte
din nærmeste forhandler. Hvis det monteres i et loft eller på en skrå væg, kan det falde ned og medfører personskade.

✎✎BEMÆRK

xx Standarddimensioner til vægbeslag ses i tabellen nedenfor.
xx Når du køber vores vægmonteringsbeslag, medfølger en detaljeret installationsvejledning og alle nødvendige dele til
samlingen.

xx Du må ikke anvende skruer, som ikke opfylder VESA-standardens skruespecifikationer.
xx Brug ikke skruer, der er længere end standarddimensionen, da lange skruer kan medføre skade inde i tv'et.
xx For vægbeslag, som ikke opfylder VESA-standardens skruespecifikationer, kan længden af skruerne variere, afhængigt
af deres specifikationer.

xx Skruerne må ikke skrues for stramt, da det kan forårsage en beskadigelse af produktet. Produktet kan også falde ned
og medføre personskade. Samsung er ikke ansvarlig for uheld af denne type.

xx Samsung er ikke ansvarlig for beskadigelse af produkter eller personskade, hvis der anvendes andre vægbeslag end
VESA eller ikke-specificerede vægbeslag, eller forbrugeren ikke følger installationsvejledningen for produktet.

xx Dette tv-apparat må ikke vippes mere end 15 grader, når det monteres.
Produktfamilie

LED-tv

tommer

VESA-spec.
(A * B)

19~22

75 x 75

27

200 x 100

32~40

200 x 200

46~60

400 x 400

65~75

600 x 400

Standardskrue

Mængde

M4
4
M8

Monter ikke dit vægmonteringssæt, mens dit tv er tændt. Det kan medføre personskade pga. elektrisk stød.
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Fejlfinding
Prøv først denne liste med mulige problemer og løsninger, hvis der synes at være et problem med dit tv. Hvis ingen af
fejlfindingstippene gælder for dit tv, skal du besøge “www.samsung.com”, og dernæst klikke på Support, eller kontakte
Samsungs kundeservicecenter.
Spørgsmål

Løsninger og forklaringer

Skærmen vil ikke tænde.

• Sørg for, at strømkablet er sluttet korrekt til både stikkontakten og tv'et.
• Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
• Prøv at trykke på knappen POWER på tv'et for at sikre, at problemet ikke er
fjernbetjeningen. Se “Fjernbetjeningen fungerer ikke” nedenfor, hvis tv'et tændes.

Der er intet billede/ingen video.

• Kontroller kabeltilslutningerne. (Fjern og gentilslut alle kabler tilsluttet tv'et og eksterne
enheder.)
• Indstil dine eksterne enheders (kabel/set-top-boks, dvd, Blu-ray mv.) videoudgang, så de
svarer til tilslutningerne på tv-indgangen. Hvis en ekstern enheds udgang f.eks. er HDMI,
skal den tilsluttes en HDMI-indgang på tv'et.
• Sørg for, at der er tændt for dine tilsluttede enheder.
• Sørg for at vælge den korrekte indgang på tv'et ved at trykke på knappen SOURCE
(Kilde) på tv'ets fjernbetjening.
• Genstart den tilsluttede enhed ved at gentilslutte enhedens strømkabel.

Fjernbetjeningen fungerer ikke.

• Udskift fjernbetjeningens batterier med polerne (+/–) anbragt i den rigtige retning.
• Rens sensorens sendervindue på fjernbetjeningen.
• Forsøg at rette fjernbetjeningen direkte mod tv'et med en afstand på 1,5 ~ 2 m.

Fjernbetjeningen til kabel/set-topboksen tænder eller slukker ikke for
tv'et eller justerer ikke lydstyrken.

• Programmer fjernbetjeningen til kabel/set-top-boksen til at kunne styre tv'et. Se i
brugervejledningen til kabel/set-top-boksen for koden til Samsung-tv.

✎✎For at holde dit tv i optimal stand, opgrader med det nyeste firmware fra websitet (samsung.com -> Support ->
Downloads) med USB.

✎✎Dette TFT-LED-panel anvender et panel, der består af underpixels, som kræver avanceret teknologi ved produktionen.
Der kan imidlertid være nogle få lyse eller mørke pixels på skærmen. Disse pixels har ingen indflydelse på produktets
ydeevne.

Licens

Funktionsliste
Fremragende Digital Interface og netværk: Med indbygget HD digital tuner, kan der ses HD-udsendelser uden kabelboks/STB
(set-top-boks) satellitmodtager, uden abonnement.
Mit indhold
Gør det muligt at afspille musikfiler, billeder og film gemt på en USB-enhed.
AllShare™
AllShare™ tilslutter dit tv og kompatible mobiltelefoner/enheder gennem et netværk.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Gør det muligt at styre alle tilsluttede Samsung-enheder, der understøtter Anynet+, med fjernbetjeningen til dit Samsung-tv.

Dansk - 16
��
[UD5000-XE]BN68-03432F.indb 16

2011-05-17 �� 5:28:45

Fastgørelse af tv’et til væggen
Forsigtig: Hvis du trækker, skubber eller klatrer på tv´et, kan det falde ned. I særdeleshed skal du sørge
for, at dine børn ikke hænger på eller destabiliserer tv´et. Hvis de gør det, kan det medføre, at tv´et vælter
og medføre alvorlig personskade eller død. Følg alle de sikkerhedsforskrifter, der findes i den medfølgende
sikkerhedsbrochure. For forøget stabilitet kan du af sikkerhedsmæssige hensyn installere en enhed, der
forhindrer, at enheden vælter, således.
For at forhindre at tv’et vælter
1. Anbring skruerne i klammerne, og fastgør dem forsvarligt til
væggen. Kontroller, at skruerne er monteret forsvarligt i væggen.

✎✎ Du har måske brug for ekstra materiale, som f.eks. et
anker, afhængigt af væggens type.

✎✎ Da disse nødvendige klammer, skruer og bånd ikke
medfølger, skal du købe dem separat.

2. Fjern skruerne fra midten af tv'ets bagside, sæt skruerne i
klammerne, og fastgør herefter skruerne til tv’et igen.

✎✎ Skruer følger muligvis ikke med produktet. I det tilfælde
skal du købe skruer med følgende specifikationer.

✎✎ Skruespecifikationer

xx Til et 32 ~ 75 tommers LED-tv: M8

3. Forbind klammerne, der er fastgjort på tv’et, og klammerne, der
er fastgjort på væggen, med et stærkt bånd, og bind det stramt.

✎✎ BEMÆRK

Væg

xx Placer tv´et tæt på væggen, så det ikke vælter bagover.
xx Det er sikkert at forbinde båndene, når de klammer, der er monteret på væggen, har samme eller lavere højde
end de klammer, der er monteret på tv´et.

xx Fjern båndene, inden du fjerner tv´et.
4. Kontroller, at alle forbindelser er sikre. Kontroller med regelmæssige mellemrum for tegne på anstrengelse eller fejl. Hvis du
har betænkeligheder med sikkerheden af din montering, skal du kontakte en professionel installatør.

Opbevaring og vedligeholdelse

✎✎Hvis di fjerner etiketten, der sikker på tv-skærmen, så rengør for rester, og se derefter tv.

Sprøjt ikke vand eller rengøringsmidler direkte på produktet.
Enhver væske, der kommer ind i produktet, kan medføre fejl,
brand eller elektrisk stød.

Rengør produktet med en blød klud fugtet med en lille smule
vand.
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Specifikationer
Skærmopløsning
Miljømæssige betragtninger
Driftstemperatur
Driftsfugtighed
Opbevaringstemperatur
Opbevaringsfugtighed
Tv-system
Farve-/videosystem
Lydsystem
HDMI IN

1920 x 1080
10°C til 40°C (50°F til 104°F)
10% til 80%, ikke-kondenserende
-20° C til 45°C (-4°F til 113°F)
5 % til 95 %, ikke-kondenserende
Analog: B/G, D/K, L, I (afhængigt af dit landevalg)
Digital: DVB-T/DVB-C
Analog: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60
Digital: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0
BG, DK, L, NICAM, MPEG1, DD, DD+, HEAAC
Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p
Lyd: Tokanals Lineær PCM 32/44,1/48 kHz, 16/20/24 bit.

Drejefod (venstre/højre)

-20˚ ~ 20˚

Modelnavn

UE32D5005

UE37D5005

Skærmstørrelse

32 tommer

37 tommer

Lyd
(Udgang)
Dimensioner (BxDxH)
Hovedenhed
Med sokkel
Vægt
Uden sokkel
Med sokkel

10 W x 2
762,0 x 29,9 x 462,0 (mm)
762,0 x 242,2 x 530,4 (mm)

883,9 x 29,9 x 531,1 (mm)
883,9 x 255,0 x 598,5 (mm)

7,1 kg
10,2 kg

9,3 kg
12,5 kg

Modelnavn

UE40D5005

UE46D5005

Skærmstørrelse

40 tommer

46 tommer

Lyd
(Udgang)
Dimensioner (BxDxH)
Hovedenhed
Med sokkel
Vægt
Uden sokkel
Med sokkel

10 W x 2
949,3 x 29,9 x 567,5 (mm)
949,3 x 255,0 x 635,2 (mm)

1094,2 x 29,9 x 652,5 (mm)
1094,2 x 275,0 x 711,1 (mm)

10,9 kg
14,2 kg

13,7 kg
17,2 kg

✎✎Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
✎✎For informationer om strømforsyningen og mere om energiforbrug henvises der til mærkaten, der er påklæbet
produktet.
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