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Sisällysluettelo

EU-direktiivit
Tämä tuote täyttää seuraavien 
EU-direktiivien vaatimukset: 
2014 / 53 / EU 2014/30/

EC, 2014/35/EC, 2009/125/ EC, 
2017/1369/EU sekä 2011/65/EU.
TV:n langatonta järjestelmää voidaan käyt-
tää ainoastaan seuraavissa maissa:

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, 
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, 
IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, 

NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, HR, TR.
5150–5 350 MHz taajuus on rajoitettu 
vain sisäkäyttöön. (Malli sisäänrakennetulla 
Wi-Fillä/Bluetoothilla tai malli 
sisäänrakennetulla Wi-Fillä).
Tätä laitetta voi käyttää myös Euroopan 
ulkopuolisissa maissa.
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Tietoja televisiostasi
7  Televisiosi avulla voit vastaanottaa ja 

katsella digitaalisia TV-lähetyksiä DVB-S, 
DVB-T ja DVB-C standardien mukaisesti, 
yhdessä analogisten kanavien kanssa. 

7  Monet television ominaisuuksista tar-
vitsevat internet-yhteyden toimiakseen. 
Televisio on varustettu WLAN ja LAN-
liitännöillä.

7  Television avulla voit tallentaa TV-ohjel-
mia. Tätä ominaisuutta varten tarvitset 
USB-tallennuslaitteen, kuten ulkoisen kova-
levyn (ei sisälly myyntipakkaukseen). Tal-
lennettuja ohjelmia voidaan katsoa vain 
samalla televisiolla. Jos televisio tarvitsee 
huoltoa, tallennettuja ohjelmia ei välttä-
mättä voida enää katsella jälkeenpäin. 

7  Televisioon voi kytkeä erilaisia tietovä-
lineitä, esimerkiksi ulkoisen kiintolevyn, 
USB-muistitikun tai digitaalisen kameran 
käyttäen television USB-liittimiä. Tiedosto-
selaimella voit valita ja toistaa haluamiasi 
tiedostomuotoja (esimerkiksi MP4-, MP3- 
tai JPEG-tietoja).

7  Ajansiirto-ominaisuuden avulla voit 
pysäyttää ja jatkaa ohjelman katsomista 
kaukosäätimellä nopeasti ja helposti. 
Ohjelma tallennetaan ulkoiselle tietoväli-
neelle.

Käyttötarkoitus
7  Televisio on suunniteltu käytettäväksi 

kuivissa tiloissa. 
7  Käytä television kanssa mukana tulevaa 

jalustaa tai siihen sopivaa VESA-kiinni-
kettä. 

7  Television pääasiallinen käyttötarkoitus 
on TV-lähetysten, suoratoistomedian sekä 
ääni/videomateriaalin toistaminen ulkoi-
sista laitteista. Kaikenlainen muu käyttö 
on ehdottomasti kiellettyä.

  Televisiota ei ole tarkoitettu käytettäväk-
si tietojen esittämiseen tai tietokoneen 
ensisijaiseksi näytöksi. Jos pysäytyskuva 
tai ei-täysikokoinen kuva jätetään ruudulle 
pitkäksi aikaa, ruudun pintaan voi jäädä 
pysyviä jälkiä jonkin ajan kuluttua.

  Tämä ei ole valmistusvirhe eikä se kuulu 
takuun piiriin. 

Turvallisuus
VAROITUS

Sähköiskun vaara
7  Älä avaa television takakantta. Se voi 

aiheuttaa turvallisuusriskin ja myös tuot-
teen takuu raukeaa, jos television kotelo 
avataan.

7  Televisiota saa käyttää vain laitteen mu-
kana toimitetun virtajohdon tai verkkolait-
teen kanssa. 

7  Älä käytä televisiota jos laitteen virtajohto 
tai verkkolaite (televisiosta riippuen) on 
vahingoittunut. 

7  Jos television virtajohto on maadoitettu, 
kiinnitä se vain maadoitettuun pistorasi-
aan.

7  Liitä televisio pistorasiaan vasta kun olet 
ensin kytkenyt siihen ulkoiset laitteet sekä 
antennijohdon.

7  Suojele televisiota kosteudelta. Älä aseta 
mitään vedellä täytettyjä astioita (kuten 
maljakoita) television päälle. 

Tulipalovaara
7  Tulen leviämisen estämiseksi 

pidä kynttilät ja muut avotulen 
lähteet aina erossa tästä 
laitteesta.

7  Älä peitä television ilmanvaihtoaukkoja.
7  Irrota aina virta- ja antennijohto ukkosen 

aikaan. 
7  Pidä kynttilät sekä muut palavat esineet 

kaukana televisiosta. 
7  Älä altista television paristoja äärimmäi-

selle kuumuudelle kuten auringonpaisteel-
le, avotulelle tai muulle lämmönlähteelle.

7  Käytä vain samanlaisia paristoja keske-
nään (merkki, koko, ominaisuudet). Älä 
käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä 
samalla kertaa. 
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VAROITUS
Henkilövahingot johtuen television 
putoamisesta
Älä koskaan aseta televisiota epävakaalle 
alustalle. Televisio voi pudota aiheuttaen 
vakavia henkilövahinkoja ja johtaen yksit-
täisissä tapauksissa jopa kuolemaan. 
Lue seuraavat varoitukset: 
7  Käytä vain valmistajan suosittelemia tv-

hyllyjä tai tasoja.
7  Käytä vain huonekaluja jotka varmasti 

kestävät television painon.
7  Varmistu siitä että television reunat eivät 

ylitä tv-tason reunoja, jonka päälle televi-
sio on sijoitettu.

7  Älä aseta televisiota korkeiden huone-
kalujen (kuten keittiön kaappien, kirja-
hyllyjen jne.) päälle ilman että kiinnität 
molemmat turvallisesti ympäristöönsä.

7  Älä aseta televisiota kankaiden tai 
muiden materiaalien päälle television ja 
huonekalujen välissä.

7  Varoita lapsia kiipeämästä huonekalu-
jen päälle heidän yrittäessään ylettyä 
televisioon.

HUOMAA
Lyhentynyt käyttöikä johtuen ym-
päristön korkeasta lämpötilasta
7  Älä aseta televisiota lähelle lämmityslait-

teita tai alttiiksi suoralle auringonvalolle. 
7  Varmistaaksesi riittävän ilmanvaihdon, 

jätä television ja muiden huonekalujen 
väliin vähintään 10cm tyhjää tilaa. 

Huonekalujen värimuutokset kumi-
tassujen vuoksi
7  Joidenkin huonekalujen pinta voi värjäy-

tyä kun ne joutuvat kosketuksiin kumin 
kanssa. Suojataksesi huonekalun, aseta 
lasi- tai muovilevy jalustan alle. Älä käytä 
tekstiilejä tai kankaita kuten pitsiliinoja 
tähän tarkoitukseen. 

Sähkömagneettinen kohina
7  Laitteet jotka on liitetty tuotteeseen 

(satelliittivastaanotin, DVD-soitin jne.) tai 
signaalia lähettävät laitteet (reititin jne.) 
lähellä laitetta voivat aiheuttaa häiriöitä 
kuvaan tai ylimääräistä kohinaa ääneen.

7  Tuotteessa käytettävien liitäntäkaapelien 
tulee olla alle 3 metriä.

7  Jos tuote ei toimi elektrostaattisen 
sähköpurkauksen vuoksi, käyttäjän tulee 
sammuttaa ja käynnistää laite uudelleen.

7  Tuotteen kanssa tulee käyttää suojattua, 
HDMI-sertifioitua ferriittikaapelia.

Tietoa koskien ympäristöä
7  Älä hävitä paristoja muun 

kotitalousjätteen mukana. 
Käytetyt paristot tulee 

palauttaa vähittäismyymälöihin tai viedä 
yleisiin keräyspisteisiin. Tällä tavalla autat 
suojelemaan ympäristöä.

7  Varmistu siitä että hävität pakkausmateri-
aalit erikseen, paikallisten viranomaisten 
määräysten mukaisesti, jotta ne voitai-
siin kierrättää ympäristölle turvallisella 
tavalla. 

7  Jos et aio käyttää televisiota vähään 
aikaan aseta se valmiustilaan. Ollessaan 
valmiustilassa, televisio käyttää hyvin 
vähän energiaa (≤ 0,5W). 
 Jos et aio käyttää televisiota pitkään 
aikaan, sammuta se virtapainikkeesta tai 
irrota virtajohto seinästä. Jos sammutat 
laitteen tai irrotat sen verkkovirrasta, 
ajastettu käynnistys tai etukäteen asetetut 
tallennukset eivät enää toimi.

7  Valitse television sijainti niin että sen ruutu 
on suojassa suoralta auringonvalolta. 
Näin voit valita matalamman taustavalai-
sun tason, säästäen energiaa. 

7  Älä hävitä tuotetta normaalin 
kotitalousjätteen mukana sen 
käyttöiän ollessa lopussa. Vie 

se keräyspisteeseen jossa otetaan 
vastaan sähkö- ja elektroniikkalaitteita. 
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Pakkauksen sisältö

Vakiovarusteet
1. TV 

2. Jalusta

3. Kaukosäädin

4. Paristot kaukosäädintä varten

5.  Ruuvit sekä kiinnitysohjeet jalustaa 
varten

6. lyhyt Ohje

Valinnaiset lisävarusteet
Helppokäyttöinen kaukosäädin
Paristot kaukosäädintä varten
Puhdistusliina
Ruuvit VESA kiinnike
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Television sijoittaminen tai 
kiinnittäminen seinään
7  Valitse television sijainti niin että sen ruutu 

on suojassa suoralta auringonvalolta. 

Jalustan kiinnittäminen televisi-
oon
7  Kiinnittääksesi jalustan, lue television 

mukana tulleet asennusohjeet. 
7  Aseta televisio kiinteälle, tasaiselle 

pinnalle.

VESA-kiinnikkeen asennus
Tarvitset: 
7  Sakset,
7  Ristipääruuvimeisselin. 
Seuraa VESA-kiinnikkeen asennusohjeita.
1. Aseta televisio suojamuoveineen 

pehmeälle tasaiselle pinnalle, ruutu 
alaspäin.

2. Leikkaa suojamuovi auki television 
takaa saksilla.

3. Liitä tarvittavat johdot television liittimiin. 
Katso tarvittaessa osio ”Liitännät” tästä 
käyttöoppaasta.

4. Sido kaapelit niin etteivät ne roiku 
alaspäin.

5. Ruuvaa VESA-kiinnike kiinni televisioon 
ja kiinnitä se seinään kiinnikkeen muka-
na tulevien ohjeiden mukaisesti.
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Liitännät
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7  LAN: Verkkoyhteys 
7  AV / S-VHS / COMPONENT:
  SCART-liitäntä, ääni/videosisääntulo ja 

-ulostulo
  S-VHS-liitäntä, ääni/videosisääntulo S-

Video kameraa varten käyttäen SCART-S-
VHS-sovitinkaapelia.

  Komponenttiliitäntä, ääni/videosisääntulo 
(YUV-signaali) käyttäen SCART-YPbPr-
sovitinkaapelia.

7 SERVICE: Vain huoltoa varten.
7  Optic Out: äänen optinen ulostulo 
7  USB(HDD): tietovälineen, kuten ulkoisen 

kovalevyn liittämiseksi ohjelmien tallenta-
mista varten.

7  HDMI3 (ARC): Digitaalinen ääni- ja 
videosisääntulo joka sisältää äänen 
paluukanavan.

7  HDMI2: Digitaalinen ääni- ja kuvasi-
sääntulo.

7  SATELLITE: satelliittiantennia varten. Yh-
den kaapelin GSCR-järjestelmää varten.

7  ANT IN: antennikaapelia varten (maan-
päällistä antennia tai kaapelitelevisiota 
varten).

7  U: Kuulokeliitäntä tai linjaulostulo sovitti-
men avulla.

7  USB1: tietovälineen tai näppäimistön 
liittämistä varten.

7  HDMI1: Digitaalinen ääni- ja kuvasi-
sääntulo.

7  CI: ForCA-moduuleille salattujen TV-
kanavien vastaanottamista varten.

Ohjauslaitteet
7 V/P: Monitoimipainike 

+
V/

P
-

Monitoimipainike

Television avaaminen 
1. 8/I Kytkee television päälle ja takaisin 

valmiustilaan. 

Television asettaminen valmius-
tilaan
1. Paina monitoimipainiketta. 

2. Liikuta kunnes ”Aseta valmiustilaan” on 
valittuna.

3. Paina. 

Äänenvoimakkuuden säätämi-
nen tai kanavan vaihtaminen
1. Paina monitoimipainiketta. 

2. Liikuta valitaksesi haluamasi toiminnon. 

3. Paina. 

4. Liikuta nyt suorittaaksesi haluamasi 
toiminnon. 
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Paristojen asettaminen 
kaukosäätimeen
1. Avaa paristolokeron kansi.

2. Aseta paristot paristolokeroon lokeron 
pohjaan merkityn kuvan mukaisesti  
(2 × Micro/R03/AAA). 

3. Sulje paristolokeron kansi.

Television alkuasennus
1. Liitä antennijohdot. 

2. Liitä virtajohto pistorasiaan. 

3. Kytke televisio päälle. 

4. Käynnistä televisio painamalla  
kaukosäätimestä. 

5. Ohjattu asennustoiminto ilmestyy 
ruutuun. 

Uusien kanavien lisäämi-
nen alkuasennuksen jäl-
keen
1. Paina .

2. Valitse »Asetukset«.

3. Valitse »Kanavalähteen asetukset«.

4. Valitse »Automaattinen kanavahaku«.

5. Valitse antennityyppi. 

6. Seuraava vaihe riippuu valitusta 
antennityypistä. Seuraa ruudulle tulevia 
ohjeita.

Kanavien järjestyksen 
muokkaaminen kanava-
luettelossa
1. Paina . 

2. Paina . 

3. Valitse kanava jonka haluat siirtää, ja 
korosta se painamalla . 

4. Paina . 

5. Käytä navigointipainikkeita siirtääksesi 
kanavan uuteen sijaintiinsa ja vahvista 
painamalla . 
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Kaukosäädin

Kohdistinohjaus
Siirtää kohdistinta ylös ja 
alas.
Siirtää kohdistinta valikoissa 
oikealle ja vasemmalle.
Avaa kanavaluettelon; 
aktivoi eri toimintoja.

Kytkee television päälle ja 
pois päältä (valmiustilaan)

TV-signaalin lähde

Kytkee äänenvoimakkuuden 
päälle/pois (mykistys)

 Vaihtotoiminto; 
vaihtaa valikkoja takaisin 
yhden valikkotason verran

Avaa valikon

Avaa Työkalut -valikon

 Vaihtaa teksti-TV- ja TV-
tilojen välillä

Avaa MyApps-valikon

Kytkee television päälle 
valmiustilasta; valitsee ase-
man asema asemalta

Säätää 
äänenvoimakkuutta

Näyttää tiedot

Poistuu valikosta ja sovel-
luksista

Avaa kanavaluettelon
Avaa sähköisen ohjelma-
oppaan

Kytkee päälle valmiusti-
lasta; 

Valitsee kanavan suoraan
Valitsee kanavaluettelon 

(»KAIKKI«, »FAV 1« -  
»FAV 4«)

Tallenna, toista, tauota tai 
pysäytä (vain digikana-

villa);  
avaa teksti-tv:n peittäen 

osan ruudusta

Avaa Näytön osake

Ei toimintoa

Toimii ruudussa näkyvän 
ohjeen mukaisesti, HbbTV.

Avaa Media Player-valikon

Valitse tekstitys

Valitse ääniraita

Seuraava/edellinen kuva/
kappale, seuraava/edelli-
nen raita
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HbbTV
HbbTV on teksti-tv:n vuorovaikutteinen seu-
raaja, jonka sisältö on muotoiltu modernilla 
tavalla, sisältäen korkearesoluutioisia kuvia 
ja videopätkiä. 
HbbTV-lähetyksen kaikkia toimintoja varten 
TV-vastaanottimen on oltava liitettynä 
internetiin.
Kun vaihdat HbbTV:tä tukevalle kanavalle 
viesti ilmestyy ruutuun. 

1. Käynnistä HbbTV painamalla värillistä 
painiketta joka ilmestyy ruutuun kana-
vaa vaihtaessasi. 

Suosikit-luettelo
Voit tallentaa haluamasi TV- ja radiokana-
vat suosikit-luetteloon. 

Kanavan tallentaminen suosikit-
luetteloon
1. Paina . 

2. Paina . 

3. Valitse suosikit-luettelo ja vahvista pai-
namalla .

Suosikit-luettelon avaaminen
1. Paina . 

2. Valitse suosikit-luettelo ja vahvista pai-
namalla .

 –  Nyt vain valitsemaasi suosikit-luetteloon 
tallennetut kanavat ovat näkyvillä.

Vaihtotoiminto
Tämän toiminnon avulla voit tallentaa 
kanavan jolle haluat palata vaihtaessasi 
kanavaa useita kertoja peräkkäin (vaihto-
toiminto). 
1. Paina  tallentaaksesi nykyisen 

kanavan.

2. Valitse toinen kanava (vaihtotoiminto). 

3. Paina  vaihtaaksesi  
kanavalle jonka viimeksi tallensit käyttä-
en  painiketta.

4.  sammuttaa toiminnon.
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Television katsominen 
ajansiirtotoimintoa käytet-
täessä
Tätä toimintoa varten tarvitset ulkoisen 
tietovälineen. 
1. Paina  pysäyttääksesi nykyisen 

ohjelman.

2. Paina  jatkaaksesi nykyistä ohjel-
maa.

3. Paina  /  pikakelataksesi 
taakse/eteenpäin.

4. Press  palataksesi suoraan lähe-
tykseen.

Vihjeitä
7  Ajansiirtotoiminnon kesto on enintään 1 

tuntia.
7  Televisioasema voi rajoittaa ajansiirto-

toiminnon käyttämistä.

Digitaalisten TV-ohjelmien 
tallentaminen
Voit tallentaa tai toistaa ohjelmia vain 
käyttäen ulkoista tietovälinettä (kiintolevy 
tai USB-muistitikku).

Suora tallennus
1. Paina  tallentaaksesi nykyisen 

ohjelman.

2. Paina  pysäyttääksesi tallennuk-
sen.

Tallennuksen ajastus
1. Paina  nähdäksesi ohjelmaop-

paan.

2. Valitse haluamasi ohjelma.

3. Paina  ajastaaksesi ohjelman 
tallennuksen.

Ajastettujen tallennusten  
muokkaaminen
1. Paina .

2. Valitse »Ajastetut tallennukset«.

Vihjeitä
7  Käynnistääkseen tallennuksen, televisio 

vaihtaa ensin oikealle kanavalle. Muu-
tama sekuntia ennen kanavan vaihtumis-
ta, viesti ilmestyy ruutuun. Voit peruuttaa 
kanavan vaihtumisen ja tallennuksen al-
kamisen valitsemalla »Ei« käyttäen  tai 

 painikkeita ja painamalla .
7  Televisioasema voi rajoittaa tallentamis-

ta ja tallennusten toistoa.
7  Ulkoiset kovalevyt jotka tarvitsevat 

≥ 500mA virtaa voidaan liittää vain 
USB(HDD) -liittimiin.

7  Tallentaaksesi 1 tunnin tarvitset 2.6-
6.6GB vapaata tilaa.

7  Tallennettuja ohjelmia voidaan katsoa 
vain samalla televisiolla.
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SMART inter@ctive TV 4.0
SMART inter@ctive TV tarjoaa sovelluksia 
joiden avulla voit sujuvasti käyttää erilaisia 
verkkopalveluita. Osa sovelluksista on jo 
esiasennettu televisioon. Voit asentaa muut 
GRUNDIG AppLICATION storesta.

Asennettujen sovellusten käyn-
nistäminen
1. Paina  kaukosäätimestä.

2. Valitse sovellus ja käynnistä se paina-
malla .

GRUNDIG  
AppLICATION storen avaaminen
1. Ollessasi »My Apps« -valikossa, valitse 

”Verkkokauppa” -vaihtoehto ruudun 
oikeasta yläkulmasta.

Verkkoselain
Verkkoselaimen käynnistämi-
nen
1. Paina .

2. Valitse »Web-selain« valikkopalkista.

Mediasoitin
Mediasoittimen avulla voit tarkastella 
valokuvia ja toistaa tallennettuja ohjelmia, 
elokuvia sekä musiikkia. Elokuvat, musiikki 
sekä valokuvat voidaan toistaa joko tele-
visioon liitetyltä USB-laitteelta tai DLNA-
mediapalvelimelta.

Median toistaminen
1.  Paina .

2.  Valitse ohjelmalähde. Toistaaksesi tal-
lennettuja ohjelmia ulkoisesta ohjelma-
lähteestä, valitse »PVR«.

3. Tarkastellaksesi valokuva- tai musiikki-
tiedostoja: Valitse »Kaikki«, »Musiikki« 
tai »Valokuvat« vasemmasta yläkulmas-
ta.

4. Valitse tiedosto tai tallennus ja paina 
.

Vihjeitä
7  Katsellessasi elokuvia tai valokuvia, pai-

na  kaukosäätimestä nähdäksesi 
ohjauspainikkeet.

7  Voit toistaa musiikkia yhdessä valokuvi-
en kanssa. Selatessasi valokuvia, paina 

 ja valitse .
7  Elokuvia voidaan toistaa tekstitysten 

kanssa. Tällöin tekstitystiedoston nimen 
tulee olla identtinen videotiedoston 
kanssa. Molempien tiedostojen tulee 
sijaita samassa kansiossa. Tuetut teksti-
tysmuodot ovat .SRT, .SUB, .ASS, .SSA, 
.SMI.

 Tekstityksen käyttäminen:
1. Toistaessasi videotiedostoa, paina 

.

2. Valitse tekstitys käyttäen .

3. Käynnistä tekstitys painamalla .
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GRUNDIG 32 VLE 6725 BP

Tuotteen tiedot:
Energiatehokkuusluokka
 A
Näytön lävistäjä
 80 cm / 32 tuumaa
Virrankulutus:
 Tavanomainen 40,1 W / 65,1 W maks.
 Valmiustilassa 0,30 W
 Valmiustilassa verkkoon liitettynä 2,90 W

Vuotuinen virrankulutus:
 59 kWh
Maks. resoluutio:
 1920 x 1080

Lisätietoja:
Käyttöjännite:
 220 … 240V~, 50 … 60Hz
Näyttö (dm²)
 28 dm²
RoHS-rajat:
 Pb (lyijy)/Hg (elohopea)
  Pb (lyijy)pitoisuus alittaa RoHS-rajat/ 

0 mg
Huippuluminanssisuhde:
 65%
Äänilähtö:
 2 × 14 W musiikkiteho
  2 × 7 W siniteho + 10 W subwooferin siniteho
  Subwoofer on valinnainen ominaisuus jota ei 

ole saatavilla kaikissa malleissa.
Oletussatelliitit:
 20
LNB-virransyöttö:
  13/18V, 14/19V valinnainen, maks. 500mA
LNB-vaihtosignaali:
 0/22kHz 650mV +/- 250mVpp
DiSEqC:
 1.0 käyttö, 1.1 käyttö, 1.2 käyttö

Digitaalisen vastaanoton alueet:
satelliitti
 Ku-kaista: 10,700MHz … 12,750MHz
 Modulaatio:  DVBS QPSK, DVBS2 QPSK, 

8 PSK
 IF-kaista: 950MHz … 2150MHz
 Signaalitaso:  –25 dBm … –65 dBm
kaapeli
 Yleinen kaista: 110MHz … 862MHz
 Modulaatio:   16 QAM, 32 QAM,64 QAM, 

128 QAM ja 256 QAM
 Symbolinopeus: 4,0 Msym/s … 7,2 Msym/s
maanpäällinen (DVB-T):
  VHF/UHF-kaista, kaistanleveys 7MHz ja 

8MHz
 FFT:n kaistanleveys: 2 k, 8 k
 Modulaatio:  16 QAM, 64 QAM, QPSK
 turvaväli:  1/4, 1/8, 1/16, 1/32
maanpäällinen (DVB-T2)*:
  VHF/UHF-kaista, kaistanleveys 7MHz ja 

8MHz
 FFT:n kaistanleveys  1 k, 2 k, 4 k, 8 k, 16 k, 

32 k
 Modulaatio:  16 QAM, 64 QAM, 

256 QAM, QPSK
 turvaväli:  1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 

1/16, 1/32, 1/128
  *  DVB-T2 on valinnainen ominaisuus jota ei 

ole saatavilla kaikissa malleissa.
Analogisen vastaanoton alueet
 C02 … C80, erikoiskanavat S01 … S41
Esiasetetut kanavat:
 TV/Radio 6000 (satelliitti – DVB-S),
   1000 (kaapeli – DVB-C)  

tai 99 (analoginen)
   1000 (antenni – DVB-T) tai 

99 (analoginen)
  6 AV, 2 USB
Tuetut mediatiedostot:
 Kuvatiedostot:   jpg/jpe, bmp, png 
 Musiikkitiedostot:   m4a, aac, mp3, wav 
 Videotiedostot:   mov, xvid, mpg, mpe, vob, 

dat, trp, ts, avi, mp4, mkv 
Paino:
 n. 5,8 kg
Mitat:
 L × K × S 73,8 cm × 47,4 cm × 7,8 cm

Oikeudet teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidä-
tetään.
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Television puhdistaminen
Irrota virtajohto pistorasiasta. Puhdista laite 
kostealla liinalla käyttäen mietoa pesuai-
netta. Älä käytä pesuaineita jotka sisältävät 
alkoholia, spriitä, ammoniakkia tai tahran-
poistoaineita.
Käytä näytön puhdistamiseen pehmeää, 
kostutettua liinaa. Älä käytä saippuaa tai 
pesuainetta.

Lyhenteet
7  ARC: äänen paluukanava, siirtää äänen 

televisiosta HDMI-liitännän kautta.
7  AV: ääni/kuva.
7  CAM: moduuli jolla voit katsoa salattuja 

TV-kanavia.
7  CI: korttipaikka moduulille jolla voit kat-

sella salattuja TV-kanavia.
7  DLNA: järjestö joka kehittää standardeja 

kodin verkkolaitteille sekä sertifioi laitteita 
ja ohjelmistoja. 

7  GSCR: Grundig Satelliittikanavan reititin. 
Tekniikka jonka avulla voi liittää useita 
televisioita satelliittiantenniin käyttäen 
yhtä kaapelia.

7  HbbTV: standardi jonka avulla voi välit-
tää tietoa ja palveluita TV-signaalin sekä 
internetin kautta. Lisäpalvelu jonka jotkut 
televisioasemat tarjoavat. 

7  HD: yhteisnimitys korkearesoluutioiselle 
äänelle/kuvalle, yleensä 720 tai 1080 
pikseliä .

7  HDMI: liitäntä jonka avulla voi siirtää 
korkearesoluutioista ääntä/kuvaa.

7  LAN: lähiverkko.
7  VESA: järjestö joka on kehittänyt kiinnitys-

standardin näytölle.
7  WLAN: langaton lähiverkko.

Lisenssiehdot
Saadaksesi lisätietoja DTS-patenteista, 
vieraile osoitteessa http://patents.dts.com. 
Valmistettu DTS Licensing Limitedin lisenssil-
lä. DTS, symboli sekä DTS ja symboli yhdes-
sä ovat DTS, Inc. © DTS, Inc:n rekisteröityjä 
tavaramerkkejä ja DTS TruSurround on 
DTS, Inc. © DTS, Inc:n tavaramerkki. Kaikki 
oikeudet pidätetään.
Saadaksesi lisätietoja DTS-patenteista, vie-
raile osoitteessa http://patents.dts.com. Val-
mistettu DTS Licensing Limitedin lisenssillä. 
DTS, symboli sekä DTS ja symboli yhdessä 
ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja DTS 
2.0+Digital Out on DTS, Inc. Tavaramerkki 
© DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
Dolby, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli 
ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

Television takana mahdollisesti 
olevien symbolien selitykset

Luokka II tai kaksoiseristys. 
Televisio ei edellytä 
maadoitusliitäntää (maa).

Vaihtovirta. Laite toimii vain 
kotitalouden vaihtovirtasäh-
köllä.

Tasavirta. Laite toimii vain 
kotitalouden verkkosähkö-
muuntajalla.

Verkkoliitännät
Tämä tuote on tarkoitettu liitettäväksi ADSL-
verkkoon.
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