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Introductie
Hartelijk dank voor uw aankoop van deze AVTEX TV. 

Neem s.v.p. de tijd om deze instructies te lezen en te
bewaren voor toekomstig gebruik. 

Veiligheid is Belangrijk

Om uw veiligheid en die van anderen te 
waarborgen, dient u de veiligheidsvoorschriften te lezen 
voordat u dit product gebruikt.

In de doos

U zult het volgende vinden:

 LED-televisie
 Gebruikershandleiding
 Snelstartgids
 Afstandsbediening
 2 x AAA-batterijen
 Voedingsadapter
 Netsnoer
 12 volt dc-kabel
 4 x M4 x10mm schroeven
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Veiligheidsinstructies
Belangrijke veiligheidsinstructies – lees zorgvuldig vóór 
gebruik

Raadpleeg de volgende veiligheidsinformatie die u op de 
achterkant van deze tv vindt.

Let op! Niet openen vanwege het gevaar van 
elektrische schokken. Om het risico van ele-
ktrische schokken te verminderen deze af-
dekking niet verwijderen. Er bevinden zich geen 
verwijderbare onderdelen binnenin. Laat het 

Dit symbool geeft aan dat er belangrijke 
gebruiks- en onderhoudsinstructies in de 
tv-handleiding staan.

Dit symbool geeft aan dat er binnenin deze tv 
een gevaarlijke spanning aanwezig is die een 
elektrische schok kan veroorzaken.

Waarschuwing

warmtebronnen zoals radiatoren, kachels of andere
apparaten die warmte produceren.

en deze gebruikershandleiding.

gestaan of dat deze klem komt te zitten; vooral ten 
aanzien van stekkers en het punt waar dit snoer uit de tv 
komt.

tafel hangt.

onweert of als de tv lange tijd niet wordt gebruikt.
-

middellijke nabijheid gebruikt, om storing te voorkomen.
-

houdspersoneel. Onderhoud is nodig wanneer de tv op 
een of andere manier is beschadigd.

op de tv worden geplaatst.

Elektrische Informatie
Netvoeding

De netspanning staat vermeld op het typeplaatje aan de 
achterkant van de TV.
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Instructie
Deze apparatuur is ontworpen en vervaardigd om
aan de internationale veiligheidsnormen te voldoen,
maar zoals bij alle elektrische apparatuur dient u
voorzichtig te zijn om de beste resultaten te
verkrijgen en de veiligheid te waarborgen.

Do’s:
LEES de gebruiksaanwijzing voordat u de apparatuur 
gaat gebruiken.

(waaronder de netstekker, verlengsnoeren en 
verbindingen tussen de apparaatonderdelen) correct 
en volgens de instructies van de fabrikant zijn uit-
gevoerd.Schakel de stroom uit en trek de stekker uit 
het stopcontact voordat u de aansluitingen tot stand 
brengt of deze verandert.
RAADPLEEG uw dealer als u twijfelt over de installat-
ie, werking of veiligheid van uw apparatuur.
LEG het netsnoer zodanig dat deze niet wordt be-
trapt, bekneld of beschadigd, of bloot wordt gesteld 
aan overmatige slijtage of hitte.

Don’ts:

gevaarlijke spanningen kan blootleggen.

met voorwerpen als kranten, tafelkleden, gordijnen,
enz. Oververhitting veroorzaakt schade en verkort de

elektrische apparatuur niet wordt blootgesteld aan

zoals
brandende kaarsen, of nachtlampjes op of in de buurt
van de apparatuur plaatsen. Door hoge temperaturen
kan plastic smelten en kan er brand ontstaan.

bevestig de poten NOOIT met houtschroeven. Om
volledige veiligheid te garanderen moet u altijd de
standaarden of poten die door de fabrikant zijn
goedgekeurd, monteren met de bijgeleverde
bevestigingsonderdelen en volgens de instructies.

daardoor wordt afgeleid van de verkeersveiligheid.

hoog
volume, omdat dit uw gehoor blijvend kan beschadigen.

NOOIT de apparatuur ingeschakeld en onbeheerd 
achterlaten, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat 
deze is ontworpen voor onbeheerd gebruik of 
eenstandby-stand heeft. Schakel de apparatuur uit 
door de stekker uit het stopcontact te halen en zorg 
ervoor dat uw gezin weet hoe ze dit moeten doen.
Voor invaliden of mensen met een handicaps moeten 

GEEN gebruik van het apparaat maken als u twijfelt 
of deze normaal functioneert, of als het op een of 
andere manier is beschadigd. Schakel in dit geval 
het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact 
en raadpleeg uw dealer.

Bovenal:

NOOIT iemand, vooral kinderen, iets in gaten, gleu-
ven of andere openingen van de apparatuur laten 
stoppen. Dit kan namelijk een dodelijke elektrische 
schok tot gevolg hebben; 
NOOIT een risico nemen als het om elektrische 
apparatuur van welke soort dan ook gaat. Veiligheid 
gaat voor alles!
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Voor-, zij- en bovenaanzicht W195TS W215TS W249TS

1 Stand-by-LED
2 Sensor voor afstandsbediening
3 SOURCE ......................................                                      
4 SETUP .......................................... 
5 VOL +/- .........................................
6.     /OK ...........................................
7 CH +/- ...........................................

Toegang tot het bronkeuzemenu
Het instellingenmenu openen of sluiten
Het volume verhogen / verlagen
Tv in stand-bymodus
Volgende / vorige zendernummer
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Achteraanzicht W195TS W215TS W249TS

1. PCMCIA KAARTSLEUVEN VOOR EXTERNE CONDITIONAL ACCESS MODULES (CAM).
2. HDMI1/HDMI2 (ARC) IN HOLTE. ZIE DE PAGINA HDMI
3. HOOFDTELEFOONUITGANG
4. AV-INGANG
5. 12V/24V DC-INGANG
6. RJ45 INTERNETINGANG
7. USB2
8. USB1
9. OPTISCHE AUDIO-UITGANG
10. LNB S/S2-AANSLUITING
11. RF-ANTENNE-INGANG
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Voor-, zij- en bovenaanzicht W279TS W320TS

Actie gebruiker Stand-bymodus Actieve modus Regio-afhankelijke toets OSD AAN Naam toets

Ingedrukt houden (1,3 sec)

Indrukken Regio-afhankelijk menu AAN OK

Indrukken CH + (Uitschakelen) CH +

Indrukken CH - (Sluiten) CH -

Indrukken VOL - (ingangen) VOL -

Indrukken VOL + (Instellingen) VOL +

Tv AAN

Uitschakelen
OK

Regio-afhankelijke toets voor menu OSD

1. Uitschakelen
2. Ingang
3. Instellingen 
4. Sluiten
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Achteraanzicht W279TS W320TS

1. PCMCIA kaartsleuven voor externe Conditional Access Modules (CAM)
2. HDMI 1/HDMI 2 in holte. Zie instructies over HDMI op pagina 12, 27  
3. Hoofdtelefoonuitgang
4. AV-ingang
5. 12V/24V DC-ingang
6. Ethernet-aansluiting
7. USB-aansluiting 
8. Optische audio-uitgang
9. SAT-ingang
10. RF-antenne-ingang
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IAfstandsbediening

POWER : Inschakelen/Uitschakelen
TV/RAD : Overschakelen naar tv of radio
     : Zoeken
SUBTITLE : Ondertitels inschakelen/uitschakelen
     : Het menu Snelle instellingen openen
     : Een bron selecteren
     : Cijfertoetsen
LIST : Het bewerkingsscherm SNELLE TOEGANG verschijnt.
    : Hiermee worden de extra toetsen op de afstandsbediening getoond
     : Met deze toets past u het volume aan
     : Met deze toets verandert u van zender
AD : De AD-schakelaar in- of uitschakelen
GUIDE : Met deze toets raadpleegt u de gids
    : Het geluid dempen
    : Afspelen
    : Het menu Home weergeven
    : Pauze
BACK : Terug naar de vorige stap
EXIT : Het menu sluiten
    : Gearceerde optie selecteren
       : Toetsen RECHTS / LINKS / OMHOOG / OMLAAG om te navigeren in 
de menu’s op het scherm
TEXT : Teletekst openen
T.OPT : Het functiemenu van Teletekst openen
MOVIES : Films zoeken
REC : Opname starten

     : Live afspelen starten

           : Ga naar prime video
                             : Komt overeen met diverse kleurenfuncties in het menu of teletekst

Code voor universele afstandsbediening: 40BF
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Afstandsbediening
De batterijen plaatsen

1. Het kapje van het batterijencompartiment bevindt 
zich aan de achterzijde van de afstandsbediening. 
Schuif het open.

2. Plaats de twee AAA-batterijen met de pool in de 
juiste richting (zie markeringen aan de binnenkant 
van het compartiment). 

3. Plaats het kapje weer terug. 

De afstandsbediening gebruiken 
Om de afstandsbediening te kunnen gebruiken, dient 
u deze op de tv te richten en op de gewenste toets te 
drukken. U moet zich hierbij binnen een afstand van 6 
meter vanaf de tv bevinden en in een hoek van minder 
dan 30° vanaf het midden van de tv. 

-
nen het signaal van de afstandsbediening 
verstoren. Draai in zo’n situatie de tv weg 
van de lichtbron.

Waarschuwing! Laat de batterijen niet voor lan-
gere tijd in de afstandsbediening, omdat deze 
kunnen gaan lekken of corroderen en daarbij 
schade aan de afstandsbediening kunnen 
veroorzaken. Controleer de batterijen dus rege-
lmatig en vervang deze indien nodig. 

Waarschuwing! Plaats geen verschillende bat-
terijsoorten bij elkaar. Wanneer u de batterijen 
plaatst, vervang alle batterijen dan op hetzelfde 
moment. Plaats geen oude en nieuwe batterijen 
bij elkaar.

Waarschuwing! Lege batterijen dienen zorg-
vuldig te worden behandeld en verwijderd 
volgens eventuele veiligheids- en recyclev-
oorschriften die in uw regio gelden.  Gooi 
batterijen nooit weg bij het huishoudelijk afval 
en gooi deze nooit in vuur. 
Plaats het kapje weer terug. 

Opmerking:
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Afstandsbediening
Bron selecteren

Druk op de toets (         ) om de lijst met bronnen weer te geven.
Druk op de toets         om de bron te selecteren die u wilt gebruiken en druk vervolgens op de toets (         ) 
om de bron te bevestigen. De bron HDMI moet worden geselecteerd in het Home Dashboard.

Opmerking: Controleer voordat u gaat kijken of alle benodigde kabels en apparaten zijn aangesloten.
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Snelle instellingen 
Snelle instellingen(         ) Druk op de toets op de afstandsbediening. Op het beeldscherm verschijnt nu het menu 
Snelle instellingen, met onder andere de opties beeldmodus, geluidsinstellingen, timer, enz.
U kunt opties uit de Snelle instellingen verwijderen, nieuwe opties toevoegen of de volgorde ervan wijzigen. Nadat u 
alle opties heeft ingevoerd, drukt u op de toets (         ) op de afstandsbediening om naar het bijbehorende menu te 
gaan. Druk op de          toets om de optie te selecteren.

Het Live Menu gebruiken
U kunt eenvoudig relevante functies gebruiken terwijl u televisie kijkt. Druk op de toets LIST op de 
afstandsbediening.

1. Programma’s: Bekijk een lijst met programma’s die op dit moment worden uitgezonden.
2. Gids: U kunt de zenders en het uitzendschema van iedere zender bekijken.
3. Timer: U kunt de datum en tijd van een programma instellen, zodat de televisie op dat moment wordt 
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De functie Home van de tv met webOS gebruiken
Wanneer u op de toets HOME op uw afstandsbediening drukt, wordt het scherm Home geopend.

1. 
Controleer wel of er verbinding is met het netwerk

2. Ga naar het Home Dashboard.
3. Ga naar de bron die u onlangs heeft gebruikt.
4. Ga naar de app die u als laatst heeft gebruikt.
5. Ga naar de App Store.
6. Ga naar de browser.
7. Ga naar het menu Foto’s en video’s afspelen.
8. Ga naar het menu Muziek afspelen.
9. Ga naar het menu Bewerken.
10. Ga naar het menu Instellingen.

Home beheren 
Beheer de functie Home op uw tv met webOS.

-
jderen. U kunt de gewenste handelingen uitvoeren via de opdrachtprompts die op het tv-scherm worden weerge-
geven.
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1. 1. Selecteer de app die u wilt bewerken en houd vervolgens de toets (         ) op de afstandsbediening ingedrukt. 
Hiermee wordt de bewerkingsmodus voor apps geactiveerd.

2. Als u een app naar een andere positie wilt verplaatsen, ga dan naar die positie en druk op de toets (         ). 

is geactiveerd, kunt u zo veel apps als u wilt verplaatsen en verwijderen. U kunt ook apps verplaatsen met de            
toetsen           op de afstandsbediening.

3. Wanneer u klaar bent met bewerken, drukt u op de ‘X’ rechts bovenin om de bewerkingsmodus te verlaten. De 
standaard tv-app kan niet worden bewerkt.   

Apps starten via SNELLE TOEGANG
Houd een cijfertoets op de afstandsbediening ingedrukt om een app te openen of om een externe bron te activeren 
die is toegewezen aan de toets.

SNELLE TOEGANG instellen
1. Start de app of selecteer het programma of de bron die u aan de toets wilt toewijzen.
2. Houd de cijfertoets (1-9) waaraan u wilt toewijzen ingedrukt.
3. Wanneer het pop-upvenster voor de toewijzing verschijnt, selecteert u Ja. Als u een cijfertoets ingedrukt houdt 

waaraan al iets is toegewezen, wordt de toewijzing overschreven.

Om te weten welke apps, programma’s en bronnen kunnen worden toegewezen, selecteert u in de bewerkingsmo-
dus voor SNELLE TOEGANG een cijfer waaraan nog niets is toegewezen.
Als de tv in een modus staat waarin SNELLE TOEGANG niet kan worden uitgevoerd, wordt er niets gedaan.
Als u een toegewezen app verwijdert, wordt ook de toewijzing voor SNELLE TOEGANG ongedaan gemaakt.
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Home Dashboard
U kunt een apparaat dat verbonden is met de tv selecteren of bedienen. Druk op de toets (         ) op de afstandsbe-
diening en selecteer Home Dashboard.
U kunt de gewenste handelingen uitvoeren via de opdrachtprompts die op het tv-scherm worden weergegeven.

1. Controleer en selecteer het smart apparaat dat is verbonden via de LQ ThinQ-app.
2. Speel geluid af vanaf een smart apparaat dat via Bluetooth is verbonden.
3. Controleer en selecteer het externe apparaat dat is aangesloten via de externe ingang of verbonden is via het 

netwerk.
4. De huidige geselecteerde luidspreker wordt weergegeven. U kunt nu naar het scherm met de instellingen voor de 

luidspreker gaan.
5. Bekijk en selecteer het aangesloten opslagapparaat.
6. Controleer en bedien het apparaat dat is verbonden via het Home IoT.
7. Bedien uw apparaat eenvoudig door de gewenste handelingen vooraf in te stellen.
8. Aanmelden: U kunt inloggen op en uitloggen van het LQ ThinQ-account dat u op uw mobiele apparaat heeft 

aangemaakt. Bewerken: U kunt de naam wijzigen van het apparaat dat is aangesloten op een van de ingangen of 

9. Vernieuw de lijst met apparaten.
10. Het Home Dashboard verlaten.
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USB-mediaspeler
Sluit een USB-opslagapparaat aan op de USB-poort van de tv om content op het USB-opslagapparaat te kunnen 
bekijken op uw tv.

mp4, 3gp, mkv, ts, mpg, vob voor video.

Foto’s weergeven
Selecteer de app Foto & video en druk op de toets (         ) om het menu te openen. U kunt nu uw opgeslagen foto’s 
bekijken. Druk op de pijltjestoetsen om het bestand dat u wilt bekijken te selecteren in het menu waarin u bestanden 
kunt selecteren en druk vervolgens op de toets (         ) om te beginnen met weergeven. Wanneer er een mediabe-
stand wordt afgespeeld, kunt u met een druk op de toets (         ) de details van het bestand weergeven.
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Video afspelen 
Selecteer de app Foto & video en druk op de toets (         ) om het menu te openen. U kunt nu uw opgeslagen video’s 
bekijken. Druk op de pijltjestoetsen om het bestand dat u wilt bekijken te selecteren in het menu waarin u bestanden 
kunt selecteren en druk vervolgens op de toets (         ) om te beginnen met afspelen. Wanneer er een mediabestand 
worden afgespeeld, kunt u met een druk op de toets (         ) de details van het bestand weergeven.

Muziek afspelen
Selecteer de app Muziek en druk op de toets (         ) om het menu te openen. U kunt nu naar uw opgeslagen muz-
iek luisteren. Druk op de pijltjestoetsen om het muziekbestand dat u wilt luisteren te selecteren in het menu waarin 
u bestanden kunt selecteren en druk vervolgens op de toets (         ) om te beginnen met afspelen. Wanneer er een 
mediabestand wordt afgespeeld, kunt u met een druk op de toets (         ) de details van het bestand weergeven.
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Menu Beeld
Selecteer Alle instellingen in het instellingenmenu en druk vervolgens op de toets (         ) om het submenu te openen. 
Druk op de toetsen (         ) om Beeld te selecteren in het submenu; deze optie wordt nu gearceerd. Druk vervolgens 
op de toets (         ) om het menu te openen.
Druk op de toets (         ) om de optie te selecteren en op de toets (         ) om het submenu te openen.

Beeldmodus

Selecteer een videomodus die past bij de kijkomgeving of voer de instellingen voor een videomodus in, zoals con-
trast, kleur en meer.

Beeldverhouding

Kijk naar het scherm met de oorspronkelijke standaardinstellingen of stel de schermgrootte en de beeldverhouding 
in.

Energiebesparende modus

Energiebesparende modi helpen om het stroomverbruik te beperken. Pas de helderheid van het scherm aan om het 
stroomverbruik te verlagen.
Als u de Energiebesparende modus gebruikt, heeft dit invloed op de helderheid van uw tv.

Extra instellingen

Regel extra beeldinstellingen, zoals Comfortmodus voor het oog, HDMI Ultra Deep Colour en Instant gamerespons.
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Menu Geluid
Selecteer Alle instellingen in het instellingenmenu en druk vervolgens op de toets (         ) om het submenu te openen. 
Druk op de toetsen (         ) om Beeld te selecteren in het submenu; deze optie wordt nu gearceerd. Druk vervolgens 
op de toets (         ) om het menu te openen.
Druk op de toets (         ) om de optie te selecteren en op de toets (         ) om het submenu te openen.

Geluidsmodus
-
-

dere spraak Ill, Sport, Muziek en Game.

Geluid uit
Selecteer het apparaat of de luidspreker die u wilt gebruiken. U kunt kiezen uit onder andere de volgende opties: 
Ingebouwde luidspreker van de tv, Bluetooth, Mobiel apparaat, Optisch, HDMI ARC, Bedrade hoofdtelefoon, Optisch 
+ ingebouwde luidspreker van de tv.

Extra instellingen
Hiermee kunt u extra geluidsgerelateerde instellingen regelen. U kunt de volgende instellingen aanpassen: Type 
tv-installatie, Volumemodus, Aanpassing AV-synchronisatie, Audio-indeling HDMI-ingang, LG-geluidssynchronisatie 
en Digitale geluidsuitgang. U kunt de gewenste handelingen uitvoeren via de opdrachtprompts die op het tv-scherm 
worden weergegeven
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Menu Zenders
Selecteer Alle instellingen in het instellingenmenu en druk vervolgens op de toets (         ) om het submenu te openen.

-
gens op de toets (         ) om het menu te openen.
Druk op de toets (         ) om de optie te selecteren en op de toets (         ) om het submenu te openen.

Zenders instellen en instellingen

Ook kunt u opties voor satelietzenders instellen.

Zendermanager
Beheer zenders die zijn opgeslagen op de tv.

HbbTV
Dankzij deze service krijgt u meer informatie over het bekijken van programma’s en kunt u genieten van soortgelijke 
content.

CI-informatie
Bekijk actuele informatie over de Common Interface (CI).

Zenders kopiëren
Importeer / exporteer de zenderlijstinformatie van uw tv vanaf / naar een aangesloten USB-apparaat.

Opmerking: De beschikbare opties zijn afhankelijk van het programma dat wordt uitgezonden.
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Menu Verbinding
Selecteer Alle instellingen in het instellingenmenu en druk vervolgens op de toets (         ) om het submenu te openen.
Druk op de toetsen (         ) om Verbinding te selecteren in het submenu; deze optie wordt nu gearceerd. Druk vervol-
gens op de toets (         ) om het menu te openen.
Druk op de toets (         ) om de optie te selecteren en op de toets (         ) om het submenu te openen.

Naam van tv
Stel de naam van de tv.

Netwerkverbindingsinstellingen
Pas de instellingen aan die betrekking hebben op uw bedrade / draadloze netwerk.

Verbindingsinstellingen voor apparaten
Pas eenvoudig de verbindingsinstellingen voor externe apparaten aan. Wanneer het menu is geopend, kunt u de 
volgende opties instellen: Automatische apparaatherkenning, SIMPLINK (HDMI-CEC), Automatisch synchroniseren 
bij opstarten, LG Draadloos, Toetsenbord en Universele bedieningsinstellingen.

Beheer verbinding mobiele apparaten
Het is mogelijk om de verbinding met een smartphone of pc te beheren. Als u een tv wilt verbinden met een mobiel 
apparaat, zijn verbindingsinstellingen en -verzoeken op de smartphone en pc vereist.
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Menu Algemeen
Selecteer Alle instellingen in het instellingenmenu en druk vervolgens op de toets (         ) om het submenu te openen.
Druk op de toetsen (         ) om Algemeen te selecteren in het submenu; deze optie wordt nu gearceerd. Druk vervol-
gens op de toets (         ) om het menu te openen. 
Druk op de toets (         ) om de optie te selecteren en op de toets (         ) om het submenu te openen.

AI-service
Hiermee stelt u gedetailleerde opties in voor de AI-functies.

Taal
Hiermee selecteert u de taalinstellingen van de tv. U kunt de Menutaal, Audiotaal en Toetsenbordtalen instellen.

Locatie
Hiermee stelt u de regio en het land in voor uitzendingen en speciale services.

Tijd
Hiermee stelt u de huidige datum en tijd in. Als de door u ingestelde tijd veel afwijkt van de huidige tijd, is het mogeli-
jk dat enkele smart functies niet worden weergegeven, zoals Tijd, Datum en Tijdzone.

Beveiliging
Hiermee vergrendelt u opgegeven zenders, apps, ingangen, enz. Deze kunnen dan alleen onder toezicht van een 
volwassene worden gebruikt.

Accountbeheer
Maak een account aan om gebruik te kunnen maken van de services.

Home-instellingen
Hiermee stelt u gedetailleerde opties in voor de functie Home.

Extra instellingen
Hiermee stelt u de extra instellingen in die betrekking hebben op de tv.



27

Menu Toegankelijkheid
Selecteer Alle instellingen in het instellingenmenu en druk vervolgens op de toets (         ) om het submenu te openen.
Druk op de toetsen (         ) om Toegankelijkheid te selecteren in het submenu; deze optie wordt nu gearceerd. Druk 
vervolgens op de toets (         ) om het menu te openen.
Druk op de toets (         ) om de optie te selecteren en op de toets (         ) om het submenu te openen.

Spraakbediening
Slechtzienden kunnen met hun stem menu’s openen en handelingen uitvoeren om de tv te bedienen. Geef gede-
tailleerde spraakbedieningsinstellingen op wanneer deze functie is ingeschakeld.

Audiobeschrijving
-

id is mogelijk niet hoorbaar wanneer de digitale geluidsuitgang is ingesteld op Doorgeven.

Hoog contrast
Verhoog het contrast tussen heldere en donkere vlakken van bepaalde menu’s, zoals de achtergrond en tekst, zodat 
deze beter zichtbaar worden.

Zwart-wit
Verander de kleur van het menu op het scherm in zwart-wit, zodat het scherm helderder wordt.

Kleuren omkeren
Keer bepaalde kleuren in sommige menu’s om en compenseer deze, zodat hetgeen wat wordt weergegeven op het 
scherm beter zichtbaar is.

Slechthorende
Geef ondertitels weer, zodat ook slechthorenden de tv kunnen gebruiken.
Deze functie werkt alleen wanneer het uitgezonden programma ondertiteling ondersteunt.
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Menu Ondersteuning
Selecteer Alle instellingen in het instellingenmenu en druk vervolgens op de toets (         ) om het submenu te openen. 
Druk op de toetsen (         ) om Ondersteuning te selecteren in het submenu; deze optie wordt nu gearceerd. Druk 
vervolgens op de toets (         ) om het menu te openen. 
Druk op de toets (         ) om de optie te selecteren en op de toets (         ) om het submenu te openen.

Software-update
Controleer of er software-updates zijn en installeer beschikbare updates.

Tv-informatie
Bekijk de informatie over de tv.

Meldingen
Bekijk waarschuwingsberichten over de gebruikersinstellingen of de tv-status.

Extra instellingen
Stel extra opties in die betrekking hebben op ondersteuning voor klanten, zoals Gebruikersovereenkomsten, Juridis-
che informatie en Melding van opensource-software.

Fabrieksinstellingen herstellen
Hiermee worden de fabrieksinstellingen van de tv hersteld en worden alle ingestelde opties op de tv weer teruggezet 
naar de standaardinstelling.
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Verwijdering

Het symbool           op het product of de verpakking betekent 
dat dit product niet bij het huishoudelijk afval mag worden 
aangeboden. In plaats daarvan dient deze tv te worden 
ingeleverd bij een inzamelpunt waar elektrische en elektron-
ische apparaten worden verwijderd of gerecycled conform de 
geldende regelgeving. Door dit product op de juiste manier 
af te voeren, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het 
milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die veroorzaakt 
zouden kunnen worden door een onjuiste afvalverwerking 
van dit product. Voor verdere informatie omtrent het recyclen 
van dit product adviseren wij u om contact op te nemen met 

-
erkingsinstantie.

Garantie

Uw AVTEX-televisie heeft een 3-jarige garantie op onderdelen 
en arbeid. Dit betekent dat als er tijdens de garantieperiode 
een fout in het apparaat optreedt, de noodzakelijke reparatie 
gratis door ons wordt geregeld. Uw originele aankoopfactuur 

deze gedurende de garantieperiode goed bewaart.

Let op: deze garantie geldt niet voor defecten die zijn ont-
staan door onjuiste behandeling of schade die per ongeluk is 
toegebracht.

Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Fabrikant
Avtex Limited
Calon Point
No.1 Fountain Lane
St. Mellons Business Park

Verenigd Koninkrijk


