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Innehållsförteckning

EU-direktiv
Den här produkten uppfyller 
följande EU-direktiv: 
2014 / 53 / EU 2014/30/

EC, 2014/35/EC, 2009/125/ EC, 
2017/1369/EU and 2011/65/EU.
Det trådlösa systemet i TV:n kan endast 
användas i nedanstående länder.

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.
Användningen av 5150 - 5350 MHz-bandet 
är begränsat till endast inomhusbruk. (För 
modell med inbyggd Wi-Fi/Bluetooth eller 
modell med inbyggd Wi-Fi).
Den här enheten kan även användas i 
länder utanför Europa.
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Om din TV
7  Med TV:n kan du ta emot och titta på 

digitala TV-program via DVB-S, DVB-T, 
DVB-C och även analogt. 

7  Många av TV:ns funktioner kräver 
internetanslutning. TV:n är utrustad med 
WLAN och en LAN-port. 

7  TV:n kan spela in TV-program. För 
den funktionen behöver du en USB-
lagringsenhet, såsom en extern hårddisk 
(medföljer ej). Inspelade TV-program 
kan enbart spelas upp på samma TV. 
Efter reparation av TV:n är det möjligt 
att inspelade program inte längre går att 
spela upp. 

7  Dubbel-trippel-tunern aktiverar PIP-
funktionen så att du kan se ett TV-
program i huvudbilden och ett annat i en 
infälld bild.

   Du kan även sett ett TV-program medan 
du spelar in ett annat program. 

7  Du kan ansluta olika datamedier; till 
exempel en extern hårddisk, ett USB-
minne eller en digitalkamera till USB-
uttagen. Med utforskaren kan du välja 
och spela upp önskat filformat (t.ex. 
MP4, MP3 och JPEG).

7  Med funktionen tidsväxling kan du snabbt 
och enkelt stoppa och återuppta ett 
program med fjärrkontrollen. Programmet 
spelas in på ett externt datamedium.

Avsedd användning
7  TV:n är konstruerad för användning i 

torra utrymmen. 
7  Använd TV:n med det medföljande 

stativet eller ett passande VESA-fäste. 
7  TV:n är i första hand avsedd för 

uppspelning av TV-program, strömmande 
innehåll och ljud- eller videomaterial från 
externa enheter. All övrig användning är 
strikt förbjuden.

  Den är inte avsedd att vara en 
informationsdisplay eller att övervägande 
användas som en datorskärm. Om en 
stillbild eller en bild i icke-fullt format visas 
under en längre period, kan synliga spår 
vara kvar på skärmen under en längre 
tid.

  Detta är inte ett fel som kan användas 
som grund för ett garantianspråk. 
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Säkerhet
VARNING

Risk för elektrisk olycka
7  Öppna inte TV:n. Det kan uppstå 

säkerhetsrisker och även upphäva 
produktgarantin om TV:n öppnas.

7  TV:n kan endast användas med 
strömkabeln eller AC/DC-adaptern som 
medföljer produkten. 

7  Använd inte TV:n med en skadad 
strömsladd eller AC/DC-adapter (om 
sådan finns). 

7  Om TV:ns stickpropp är jordad får denna 
endast sättas in i ett jordat eluttag.

7  Anslut endast TV:n till eluttaget efter 
att du har anslutit externa enheter och 
antennen.

7  Skydda TV:n från fukt. Placera inga kärl 
fyllda med vatten (sådom vaser) på TV:n. 

Brandrisk
7  För att förhindra spridning av 

eld ska du alltid förvara ljus 
och annan öppen eld borta 
från den produkten.

7  Täck inte TV:ns ventilationsöppningar.
7  Dra alltid ut stickproppen och 

antennkontakten vid åskväder. 
7  Se till att stearinljus eller andra öppna 

lågor hålls på avstånd från TV:n. 
7  Utsätt inte batterierna för extrem värme 

såsom direkt solljus, eld eller liknande.
7  Använd enbart batterier av samma typ 

(märke, storlek, egenskaper). Använd inte 
använda och nya batterier tillsammans. 

VARNING
Skador orsakade av fallande TV
Placera aldrig TV:n på en instabil yta. TV:n 
kan falla och orsaka allvarliga skador, 
vilket i enstaka fall kan leda till dödsfall. 
Iaktta följande försiktighetsåtgärder: 
7  Använd endast bänkar eller stativ som 

rekommenderas av tillverkaren.
7  Använd endast möbler som säkert kan 

bära upp TV:n.
7  Se till att TV:ns dimensioner inte är större 

än möbeln den står på.
7  Placera inte TV:n på höga möbler (såsom 

köksskåp, bokhyllor) utan säkert förankra 
både möbeln och TV:n.

7  Det får inte finnas tyg eller annat material 
mellan TV:n och möbeln den står på.

7  Berätta för barn att det finns risker i 
samband med att klättra på möbler från 
vilka kan TV:n kan nås.

MEDDELANDE
Förkortad livslängd på grund av 
hög drifttemperatur
7  Placera inte TV:n nära värmekällor eller i 

direkt solljus. 
7  För att säkerställa tillräcklig ventilation 

ska det finnas 10 centimeters fritt utrymme 
runt TV:n. 

Missfärgning på möbler av 
gummifötterna
7  Vissa möbelytor kan missfärgas om de 

kommer i kontakt med gummi. För att 
skydda möbeln kan du sätta en glas- eller 
plastskiva under stativet. Använd inte 
underlägg av textil eller papper. 
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Miljöinformation
7  Släng inte batterier i 

hushållssoporna. Använda 
batterier ska lämnas in på 

butiker eller återvinningscentraler. På så 
sätt hjälper du till att skydda miljön.

7  Släng inte produkten i 
hushållssoporna när dess 
livslängd har nått sitt slut. Ta 

den till en återvinningscentral för elektrisk 
och elektronisk utrustning.

7  Kassera produktens förpackningsmaterial 
i enlighet med lokala myndigheters 
riktlinjer så att de kan återvinnas på ett 
miljösäkert sätt.

7  Om det dröjer en stund innan du ska 
använda TV:n igen sätter du den i 
standby. I standbyläget använder TV:n 
mycket lite energi (≤ 0,5 w). 
 Om det dröjer en längre stund innan 
du ska använda TV:n igen stänger du 
av den med strömbrytaren eller drar ut 
strömsladden ur vägguttaget. Om du 
stänger av TV:n eller drar ut strömsladden 
fungerar inte påslagningstimern eller 
programmerade inspelningar.

7  Placera TV:n så att inget direkt solljus 
kan falla på skärmen. Detta gör att lägre 
bakgrundsbelysning kan väljas, vilket 
sparar energi. 

Elektromagnetiskt ljud
7  Enheter anslutna till produkten 

(satellitmottagare, DVD-spelare, etc.) eller 
signalemitterande enheter (router etc.) 
nära produkten kan orsaka störningar i 
bilden och brus i ljudet.

7  Anslutningskablar som används på 
produkten måste vara kortare än 3 meter.

7  Om produkten inte kan utföra sin funktion 
på grund av elektrostatisk urladdning, 
kan användaren behöva stänga av och 
sedan slå på produkten igen.

7  En skärmad, HDMI-certifierad ferritkabel 
måste användas med produkten.
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Förpackningsinnehåll

Standardtillbehör
1. TV 

2. Stativ

3. Fjärrkontroll

4. Batterier till fjärrkontrollen

5.  Skruvar och monteringsinstruktioner för 
stativet

6. Kort Instruktion

Tillval
Lättanvänd fjärrkontroll
Batterier till lättanvänd fjärrkontroll
Rengöringsduk
VESA-fästet skruvar

4

2

5

3

AV
/ S

-V
H

S
 

SERVICE

Optic Out LAN USB3 HDMI3 HDMI4
(ARC)

SATELLITE
13/18V max.500mA ANT-IN

5 V max.50mA(MAIN) (SUB)

3

1

6

User
Manual
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Stående eller vägghängd
7  Placera TV:n så att inget direkt solljus kan 

falla på skärmen. 

Med stativ
7  Se medföljande installationsinstruktioner 

för att montera stativet. 
7  Placera TV:n på en hård, plan yta.

Förberedelse för montering på 
VESA-fäste
Du behöver: 
7  En sax,
7  En stjärnmejsel. 
Följ installationsinstruktionerna för VESA-
fästet.
1. Placera TV:n i filmen på en slät yta med 

skärmen nedåt.

2. Skär upp filmen på baksidan med 
saxen.

3. Anslut de kablar som behövs till 
kontakterna på TV:n. Se avsnittet 
”Anslutningar” i denna bruksanvisning.

4. Knyt ihop kablarna så att de inte 
hänger ned på golvet.

5. Skruva fast VESA-fästet på 
TV:n och montera enligt 
installationsinstruktionerna.

AV
/ S

-V
H

S
 

SERVICE

Optic Out LAN USB3 HDMI3 HDMI4
(ARC)

SATELLITE
13/18V max.500mA ANT-IN

5 V max.50mA(MAIN) (SUB)

VESA
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Anslutningar

AV
/ S

-V
H

S
 

SERVICE

Optic Out LAN USB3 HDMI3 HDMI4
(ARC)

SATELLITE
13/18V max.500mA ANT-IN

5 V max.50mA(MAIN) (SUB)

ANT-IN 
5V max.50mAOptic Out SATELLITE

13/18V max.500mAUSB3 HDMI3
(MAIN) (SUB)

HDMI4
(ARC)

LAN

C
I

AV
 / 

S-
VH

S

SERVICE

7  SCART / S-VHS / COMPONENT:
  SCART-uttag, ljud/videoingång och 

-utgång
  S-VHS-uttag, ljud/videoingång för 

S-Videokamera med en SCART-S-VHS-
adapterkabel.

  Komponentuttag, ljud/videoingång 
(YUV-signal) med en SCART-YPbPr-
adapterkabel.

7 SERVICE: Endast service.
7  Optic Out: optisk ljudutgång 
7  LAN: Nätverksanslutning 
7  USB 3: för datamedier eller 

tangentbord.
7  HDMI3: Ingång för digitala ljud- och 

bilddata.
7  HDMI4 (ARC): Ingång för digitala 

ljud- och videodata med Audio Return 
Channel.

7  SATELLITE: 
MAIN: för satellitantennen. Lämpligt för 
GSCR-system med en kabel. 
SUB: för den andra satellitsignalen 
(DVB-S).

7  ANT IN: för antennkabeln (markbunden 
antenn eller kabelanslutning).

7  U: Hörlursuttag eller linjeutgång via 
adapter.

7  CI1, CI2: för CA-moduler för att ta emot 
krypterade kanaler.

7  USB 1: anslut datamedier för inspelning 
av program, till exempel en extern 
hårddisk.

7  USB 2: anslut datamedier för inspelning 
av program, till exempel en extern 
hårddisk.

7  HDMI1 (MHL): Anslut ingång för 
digitala ljud- och videodata, mobila 
enheter med Mobile High-Definition Link 
här.

7  HDMI2: Ingång för digitala ljud- och 
bilddata.
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Kontrollelement
7  O/I: Strömbrytare 

Observera: 
7 Strömbrytaren ska vara lättåtkomlig och 

får inte blockeras med föremål.

Sätta TV:n i standby
1. 8 Kopplar på TV-apparaten från 

standby och kopplar tillbaka till 
standby. 

Justera volymen
1. o – Sänker volymen. 

2. o + Höjer volymen.

Ändra stationen
1. P– Sänker kanalval. 

2. P+ Höjer kanalval

AV
/ S

-V
H

S
 

SERVICE

Optic Out LAN USB3 HDMI3 HDMI4
(ARC)

SATELLITE
13/18V max.500mA ANT-IN

5 V max.50mA(MAIN) (SUB)

P+

+ -

P-
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Sätta in batterier i 
fjärrkontrollen
1. Öppna batterifacket.

2. Sätt in batterierna enligt markeringarna 
på botten av batterifacket  
(2 × Micro/R03/AAA). 

3. Stäng batterifacket.

Installera TV:n
1. Anslut kablarna. 

2. Sätt in strömsladden i vägguttaget. 

3. Slå på strömbrytaren. 

4. Slå på TV:n med  på fjärrkontrollen. 

5. Följ installationsguiden på skärmen. 

Lägga till nya TV-stationer 
vid en senare tidpunkt
1. Tryck på .

2. Välj »Inställningar«.

3. Välj »Källinställningar«.

4. Välj »Automatisk kanalsökning«.

5. Välj antenntyp. 

6. Nästa förfarande beror på vald antenn. 
Följ instruktionerna på skärmen.

Sortera TV-stationer i 
kanallistan
1. Tryck på . 

2. Tryck på . 

3. Välj den TV-station du vill flytta, och 
markera den med . 

4. Tryck på . 

5. Använd navigeringsknapparna för att 
flytta TV-stationen till den nya positionen 
och bekräfta med . 
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Fjärrkontroll

Markörkontroll
Flyttar markören uppåt och 
nedåt i menyer.
Flyttar markören åt vänster 
eller åt höger i menyer.
Öppnar kanallistan; 
aktiverar olika funktioner.

Slår på och av TV:n 
(standby).

Signalkälla

Slår på/stänger av 
volymen (tyst).

Ingen funktion

 Bläddringsfunktion; 
går uppåt en nivå i 
menyhierarkin.

Öppnar menyn.

Öppnar Verktygsmenyn.

 Växlar mellan text-tv-läge 
och TV-läge.

Öppnar MyApps-menyn.

Slår på när den är i 
standby-läge, väljer 
stationer steg för steg

Ändrar volymen.

Visar information.

Avsluta meny och 
program.

Öppnar kanallistan.

Öppnar den elektroniska 
TV-guiden.

Slår på från standby; 
väljer kanal direkt.

Väljer kanallistan 
(»ALL«, »FAV 1« to  

»FAV 4«).

Spela in, spela upp, 
pausa eller stoppa (endast 

digitala TV-kanaler);  
text-TV på halva skärmen.

Öppnar skärm aktie.
Opens Media Player-
menyn.

Funktioner enligt 
skärmhjälpen, HbbTV.

Nästa/föregående bild/ 
kapitel, nästa/föregående 
spår.

Välj undertext

Välj ljudkanal

PIP-funktion på/av
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HbbTV
HbbTV är den interaktiva efterträdaren 
till text-TV, med innehåll i modern design, 
högupplösta bilder och videosekvenser. 
För full funktionalitet av HbbTV måste TV:n 
vara ansluten till Internet.
När du byter till en TV-station som erbjuder 
HbbTV, visas ett meddelande. 

1. Slå på HbbTV med färgknappen som 
visas när du växlar till tv-stationen. 

Favoritlistor
Du kan ordna TV- och radiostationer i 
favoritlistor. 

Spara en station på favoritlistan
1. Tryck på . 

2. Tryck på . 

3. Välj favoritlistan och bekräfta med .

Öppna favoritlistan
1. Tryck på . 

2. Välj favoritlistan och bekräfta med .
 –  Nu är endast stationer som är lagrade i 

de valda favoritlistorna tillgängliga.

Växlingsfunktion
Denna funktion gör att du kan spara en 
station som du vill återkomma till under täta 
stationsbyten (växling). 
1. Tryck på  för att spara den aktuella 

stationen.

2. Välj andra stationer (växling). 

3. Tryck på  för att växla  
stationen som  senast trycktes ned.

4.  stänger av funktionen.
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7  För att på ett tillförlitligt sätt spela in 
program i HD, ansluter du ett snabbt 
datamedium med en USB 3.0-anslutning 
till portarna USB1.

7  För en timmes inspelning behöver du 
2,6 till 6,6 GB lagringsutrymme.

7  Inspelade program kan enbart spelas 
upp på samma TV.

Se på TV med tidsväxling
För denna funktion behövs ett externt 
datamedium. 
1. Tryck på  för att pausa det 

aktuella programmet.

2. Tryck på  för att återuppta 
programmet.

3. Tryck på  /  för 
snabbspolning bakåt/framåt.

4. Tryck på  för att återgå till det 
aktuella programmet.

Tips
7  Tidsväxlingen kan vara upp till en timme.
7  Alternativet att se på TV med tidsväxling 

kan vara begränsat av stationen.
7  Som standard är bakåtspolning endast 

möjlig fram till den punkt där du tryckte 
på . Du kan ställa in TV:n så att du 
kan spola tillbaka upp till en timme:

1. Tryck på .

2. Välj »Inställningar«.

3. Välj »TV-inställningar«.

4. Välj »Avancerade inställningar«.

5. Välj »Permanent tidsväxling« och 
aktivera det med .

6. Tryck på .

Spela in från digitala TV-
stationer
Inspelning och uppspelning av TV-program 
kan endast utföras med hjälp av en extern 
dataenhet (hårddisk eller USB-minne).
Om du vill använda inspelningsfunktionen 
med digitala satellitprogram (DVB-S) och 
titta på ett annat digitalt satellit-TV-program 
samtidigt, måste du ansluta en andra 
satellitkabel till uttaget SATELLITE SUB.

Direktinspelning
1. Tryck på  för att spela in det 

aktuella programmet.

2. Tryck på  för att stoppa 
inspelningen.

Programmera en inspelning
1. Tryck på  för att visa 

programguiden.

2. Välj det önskade programmet.

3. Tryck på  för att programmera 
inspelningen av sändningen.

Redigera listan över 
schemalagda inspelningar
1. Tryck på .

2. Välj »Schemalista«.

Tips
7  För att påbörja inspelningen växlar du 

TV:n till den station som du vill spela in 
från. Några sekunder innan stationen 
växlas visas ett meddelande. Du kan 
avbryta växlingen och inspelningen 
genom att välja »Nej« med  eller  
och trycka på .

7  Möjligheten att spela in och spela 
upp inspelningar kan vara begränsad 
beroende på stationsleverantör.

7  Externa hårddiskar som kräver ≥ 500 
mA ström får endast anslutas till uttagen 
USB1 och USB2.
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SMART inter@ctive TV 4.0+
SMART inter@ctive TV har appar som 
gör att du enkelt kan använda olika 
internettjänster.

Öppna Programcenter
1. Tryck på  på fjärrkontrollen.

2. Välj app och starta den med .

Öppna Alla apps
1. I menyn »Programcenter« väljer du 

alternativet »Alla Apps« högst upp till 
höger.

Webbläsare
Starta webbläsaren
1. Tryck på .

2. I menyfältet väljer du alternativet 
»Webbläsare«.

Mediaspelare
Mediaspelaren visar bilder och spelar 
upp inspelade program, filmer och musik. 
Filmer, musik och bilder kan lagras på en 
ansluten USB-enhet eller tillhandahållas av 
en DLNA-mediaserver.

Spela upp media
1.  Tryck på .

2.  Välj mediekälla. För att spela upp TV-
inspelningar på den externa dataenhe-
ten väljer du »PVR«.

3. För att visa bild- eller musikfiler: Välj 
högst upp till vänster och sedan »Alla«, 
»Musik« eller »Foton«.

4. Navigera till filen eller inspelningen och 
tryck på .

Tips
7  När du spelar upp filmer och bilder kan 

du trycka på  på fjärrkontrollen för 
att visa knappar.

7  Musik kan spelas upp tillsammans med 
bilder. Under uppspelningen av bilder 
trycker du på  och väljer .

7  Filmer kan spelas upp med undertexter. 
Undertextfilens filnamn måste vara 
identiskt med filmfilens filnamn. Båda 
filerna måste ligga i samma mapp. 
Undertexter i formaten .SRT, .SUB, .ASS, 
.SSA, .SMI stöds.

 Slå på visning av undertexter:
1. Under uppspelningen av en film trycker 

du på .

2. Välj undertexter med .

3. Aktivera undertexter med .
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GRUNDIG 49 VLX 8770 AT

Produktdatablad
Effektklass
 B
Skärmdiagonal
 123 cm/49 tum
Strömförbrukning
 Drift 123 W/max. 165 W
 Standby 0,30 W
 Nätverksstandby 2,90 W
 Avstängd 0,01 W
Årlig strömförbrukning
 180 kWh
Maximal upplösning
 3840 × 2160

Tilläggsinformation
Märkspänning:
 220 – 240 V~, 50 – 60 Hz
Skärm (dm²)
 65 dm²
RoHS-begränsningar
 Pb (bly)/Hg (kvicksilver)
  Pb-koncentrationen överensstämmer med 

RoHS-gränserna/ 
0 mg

Högsta luminansförhållande
 65 %
Ljudutgång
 2 x 30 W musikeffekt
  2 × 15 W sinusström + 10 W sinusström för 

subwoofern
  Subwoofern är ett tillval och är därför inte 

tillgänglig på alla produkter.
Standardsatelliter
 20
LNB-strömförsörjning
  13/18 V, 14/19 V tillval, maximalt 500 mA
LNB-växlingssignal
 0/22 kHz 650 mV +/- 250 mVpp
DiSEqC
 1.0-drift, 1.1-drift, 1.2-drift

Digitala räckvidder
2 x satellit
 Ku-band: 10 700 MHz – 12 750 MHz
 Modulation:  DVBS QPSK, DVBS2 QPSK, 

8 PSK
 IF-band: 950 MHz – 2150 MHz
 Signalnivå:  –25 dBm – –65 dBm
2 x kabel
 Totalband: 110 MHz – 862 MHz
 Modulation:   16 QAM, 32 QAM,64 QAM, 

128 QAM och 256 QAM
 Symbolhastighet: 4,0 Msym/s – 7,2 
Msym/s
2 x markbunden (DVB-T)
  VHF/UHF-Band, bandbredd 7 MHz och 

8 MHz
 FFT-storlek: 2 k, 8 k
 Modulation:  16 QAM, 64 QAM, QPSK
 Skyddsintervall:  1/4, 1/8, 1/16, 1/32
2 x markbundna (DVB-T2)*
  VHF/UHF-Band, bandbredd 7 MHz och 

8 MHz
 FFT-storlek: 1 k, 2 k, 4 k, 8 k, 16 k, 32 k
 Modulation:  16 QAM, 64 QAM, 

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

1/16, 1/32, 1/128
  *  DVB-T2 är ett tillval och är därför inte 

tillgängligt på alla produkter.
Analoga räckvidder
 C02 – C80, specialkanaler S01 – S41
Förinställda kanaler
 TV/radio 6000 (satellit – DVB-S),
   1000 (kabel – DVB-C)  

eller 99 (analogt)
   1000 (markbundet – DVB-T) 

eller 99 (analogt)
  7 AV, 3 USB
Mediefiler som stöds
 Bildfiler:  jpg/jpe, bmp, png 
 Musikfiler:  m4a, wma, aac 
 Videofiler:   mov, xvid, mpg, mpe, vob, 

dat, trp, ts, avi, mp4, mkv 
Vikt
 ca. 17,6 kg
Dimensioner
 B × H × D 110 cm × 64,6 cm × 5,6 cm

Tekniska ändringar och fel reserveras.
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Rengöra TV:n
Dra ut strömsladden ur vägguttaget. 
Rengör TV:n med en fuktig trasa och 
ett milt rengöringsmedel. Använd inte 
rengöringsmedel som innehåller alkohol, 
ammoniak eller skurmedel.
Använd en fuktig, mjuk trasa för att rengöra 
skärmen. Använd inte vatten med två eller 
rengöringsmedel.

Förkortningar
7  ARC: Audio Return Channel sänder ljud 

från TV:n via en HDMI-anslutning.
7  AV: Ljud/video.
7  CAM: Modul för att ta emot krypterade 

TV-kanaler.
7  CI: Kortplats för moduler för att ta emot 

krypterade TV-kanaler.
7  DLNA: Organisation som utvecklar 

standarder för nätverksutrustning för 
hemmabruk och certifierar enheter och 
programvara. 

7  GSCR: Grundig Sat Channel Router. 
Teknik som gör att flera TV-apparater kan 
anslutas till en satellitantenn med hjälp av 
ett system med en kabel.

7  HbbTV: Standard för information och 
tjänster som erbjuds med TV-signalen och 
via internet; en tilläggstjänst som erbjuds 
av vissa radiostationer. 

7  HD: Samlingsnamn för högupplösta ljud/
videodata, vanligtvis 720 eller 1080 
linjer.

7  HDMI: Anslutning för högupplösta 
digitala ljud/videodata.

7  MHL: Anslutning för överföring av 
högupplösta ljud/videodata från mobila 
enheter.

7  LAN: lokalt nätverk.
7  VESA: Organisation som har utvecklat en 

standard för fastsättning av skärmar.
7  WLAN: trådlöst lokalt nätverk.

Licens
För DTS-patent, se http://patents.dts.com. 
Tillverkad under licens från DTS Licensing 
Limited. DTS,
the Symbol och DTS och the Symbol 
tillsammans är registrerade varumärken 
eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA 
och/eller andra länder. © DTS, Inc. Alla 
rättigheter reserverade.
Dolby, Dolby Audio och den dubbla 
D-symbolen är varumärken som tillhör 
Dolby Laboratories.

Förklaring av symboler som kan 
finnas på TV:ns baksida

Klass II eller 
dubbelisolerad. TV-
apparaten kräver inte 
skyddsjordning.

Växelström. Apparaten 
fungerar bara med 
växelström (hushållsel).

Likström. Apparaten 
fungerar bara med AC/
DC-adapter.

Nätverksgränssnitt
Den här produkten är avsedd att anslutas 
till ADSL-nätverket.


