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Veiligheidswaarschuwing
Lees deze handleiding voordat u het apparaat gebruikt.

PLAATSING

Plaats het apparaat niet op een onstabiel karretje, standaard, statief, beugel, tafel of plank
Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht en andere warmtebronnen.
Raak geen veroorzaakt aan in de buurt van niet van het apparaat.
Sp Mors nooit veroorzaakt in het apparaat.
Plaats het apparaat niet in de buurt van apparaten die magnetische velden veroorzaken.aten die 
Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.

TEMPERATUUR
Plaats het apparaat niet in de buurt van of boven een radiator of een verwarmingsregister.

Als uw apparaat plotseling van een koude naar een warme plaats wordt verplaatst, trekt u de stekker uit het stopcontact 
gedurende minimaal twee uur, zodat eventueel gevormd vocht volledig kan opdrogen.

VENTILATIE

 Houd de ventilatieopeningen vrij.

WAARSCHUWING
Plaats een televisie nooit op een onstabiele locatie. Een televisietoestel kan vallen en ernstig persoonlijk letsel of de 
dood veroorzaken.
Veel verwondingen, vooral bij kinderen, kunnen worden voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, 
zoals:
Kasten of standaards gebruiken die worden aanbevolen door de fabrikant van de televisie.
Gebruik alleen meubels die de televisie veilig kunnen ondersteunen.
Zorg ervoor dat het televisietoestel niet over de rand van het ondersteunende meubilair hangt.
Het televisietoestel niet op hoge meubels plaatsen (bijvoorbeeld kasten of boekenkasten) zonder zowel het meubilair 
als het televisietoestel in een geschikte steun te verankeren.
Plaats het televisietoestel niet in een doek of ander materiaal dat zich tussen het televisietoestel en het ondersteunende 
meubilair bevindt.
Kinderen leren hoe gevaarlijk het is om op meubels te klimmen om het televisietoestel of de bedieningselementen te 
bereiken.
Als uw bestaande televisietoestel wordt behouden en verplaatst, moeten dezelfde overwegingen als hierboven worden 
toegepast.

 (alleen van toepassing op modellen van meer dan 7 kg)

VOCHT
Stel dit apparaat niet bloot aan regen, vocht, of stoom en plaats het niet in de buurt van water.
Gebruik dit apparaat alleen binnenshuis in een droge en koele omgeving.
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MENU SOURCE

ENTER

EXIT

SLEEP    P.MODE    S.MODE

DISPLAY

   MTS

INDEX

REVEAL SIZE

  TIMESHIFT

RECLIST

TEXT

GUIDE    ASPECT CANCEL

   FREEZE

HOLD

TV/RADIO   SUBTITLE

FAV/LIST   REC

RED GREEN YELLOW CYAN

SUB.PG

    DTV/ATV
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Hulp
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39 40”/ ”

power Consumpt ion

36W

32W/56W

70W/76W

65W/67W70W

70W/80W

100W/108W/135W

36W

Screen Size

19”

    20”

22”

24”

32”

42”

43”

50”

28”

Main accessories

User's manual x1 

Remote controller x1

AAA Batteries x2

LIFE TIME 60.000 Hrs

55”

65” 159W/165W/195W

100W/135W/140W/160W

31W/36W

31W/36W

36W

De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo 
zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in 
de Verenigde Staten en andere landen.


