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Tak, fordi De har valgt at købe dette Panasonic-produkt.
Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, inden De begynder at anvende Deres apparat 
og gem den til fremtidig konsultation.
De i denne betjeningsvejledning viste illustrationer er kun til illustrationsformål.
Se venligst Deres Pan europæiske garantikort, hvis De har behov for at kontakte Deres lokale 
Panasonic-forhandler og få assistance.
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Se brugsvejledningen for CD-ROM’en angående mere 
detaljerede instruktioner.
For at se brugsvejledningen for CD-ROM’en, skal du 
anvende en computer, som er udstyret med et CD-
ROM-drev og Adobe® Reader® (version 7.0 eller nyere 
anbefales) installeret på din computer.

Afhængigt af operativsystemet eller indstillingerne af din computer, 
er det ikke sikkert, at betjeningsvejledningen starter automatisk.
Åbn i dette tilfælde PDF-filen under mappen “MANUAL” manuelt for 
at se instruktionerne.
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TX-P46U20E
TX-P50U20E
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Sikkerhedsforanstaltninger
Advarsel

Håndtering af netstikket og netledningen
Sæt netstikket helt ind i stikkontakten. (Hvis netstikket er løst, kan det frembringe varme og være årsag til brand.)●
Sørg for en nem adgang til strømforsynings kilde.●
Sørg for, at jordstiften på netstikket er korrekt tilsluttet, for at undgå elektrisk stød.●

Et apparat med KLASSE I-konstruktion skal sluttes til en stikkontakt i væggen med en beskyttende jordtilslutning.• 
Rør ikke ved netstikket med våde hænder. (Dette kan resultere i elektrisk stød.)●
Anvend ikke nogen anden netledning end den, der følger med dette fjernsyn. (Brand eller elektrisk stød kan blive ●
resultatet.)
Vær påpasselig med ikke at beskadige netledningen. (En beskadiget netledning kan være årsag til brand og ●
elektrisk stød.)

Flyt ikke fjernsynet med ledningen sat i stikkontakten.• 
Anbring ikke tunge genstande på ledningen og placer ikke ledningen i nærheden af varme genstande.• 
Lad være med at sno ledningen, bøje den for meget og strække den.• 
Træk ikke i ledningen. Tag fat i netstikket, når De tager ledningen ud af forbindelse.• 
Anvend ikke et netstik eller en stikkontakt, som er beskadiget.• 

Hvis De opdager 
noget unormalt skal 
De øjeblikkeligt tage 
netstikket ud af forbindelse!

Vekselstrøm 
220-240 V,
50 / 60 Hz

Strømkilde
Dette fjernsyn er beregnet til at fungere ved ●
AC 220-240 V, 50 / 60 Hz.

Tag ikke dækslerne af og foretag 
ALDRIG selv ændringer af 
fjernsynet

Fjern ikke det bagerste låg, da dette giver adgang til ●
strømførende dele, når dette er fjernet. Derinde er der ingen 
dele der kan repareres af brugeren. (Højspændingsdele kan 
være årsag til alvorlige elektriske stød.)
Få apparatet undersøgt, indstillet eller repareret hos ●
den lokale Panasonic-forhandler.

Udsæt ikke for regn eller 
overdreven fugtighed. 

For at forhindre en beskadigelse der kan føre til ●
elektrisk stød eller brand, undgå at udsætte dette 
TV for regn eller overdreven fugtighed. Dette TV må 
ikke blive udsat for dryppende eller løbende vand, og 
genstande fyldt med væske, så som vaser, må ikke 
placeres ovenpå TV‘et.

Udsæt ikke fjernsynet for direkte 
sol og andre varmekilder

Undgå at udsætte TV-apparatet for direkte sollys og ●
andre varmekilder.

For at forhindre brand, 
skal stearinlys og anden 
åben ild, altid holdes væk 
fra produktet.

Der må aldrig indsættes 
fremmedlegemer i fjernsynet

Lad ikke nogen genstande falde ned i fjernsynet ●
gennem luftventilerne. (Dette kan medføre brand eller 
elektrisk stød.)

Anbring ikke fjernsynet på en 
hældende eller ustabil overflade

Fjernsynet kan falde af eller vælte.●

Anvend kun den beregnede 
hylde eller det beregnede 
monteringsudstyr

Hvis der anvendes en ikke-godkendt sokkel eller anden ●
holder, kan fjernsynet blive ustabilt, og der er risiko 
for kvæstelser. Husk at bede Deres lokale Panasonic-
forhandler om at gøre apparatet klar.
Anvend beregnet hylde (s. 5) / vægophæng (s. 4).●

Lad ikke børn få lov til at røre 
ved SD-kort

I lighed med andre mindre genstande kan SD-kort ●
sluges af små børn.  Fjern altid SD-kort efter brugen, 
og opbevar det uden for børns rækkevidde.
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Forsigtig
Når De rengør fjernsynet, skal De tage ■
netstikket ud

Rengøring af et energiladet apparat kan føre til elektrisk stød.●
Hvis fjernsynet ikke skal bruges i længere tid, ■
skal du tage stikket ud af stikkontakten

Fjernsynet vil forbruge nogen strøm, selv hvis der er ●
slukket for det (OFF), så længe netstikket stadig sidder i en 
strømførende stikkontakt.

Skal holdes i opret stilling under transport■
Hvis fjernsynet transporteres med dets billedskærm ●
vendende opad eller nedad, kan dets interne kredsløb blive 
beskadiget.

Sørg for tilstrækkelig plads omkring ■
apparatet, så varmen kan slippe væk
Mindste afstand

10

10

10 7

(cm)

Ved anvendelse af hylden ●
skal mellemrummet bevares 
mellem bunden af fjernsynet 
og gulvets overflade.
Ved anvendelse af ●
vægbeslaget skal du følge 
betjeningsvejledningen til 
det.

Bloker ikke ventilationsåbningerne på ■
bagsiden af apparatet

Hvis ventilationen blokeres af aviser, duge, ●
gardiner osv. kan der opstå overophedning, brand 
eller elektrisk stød.

Udsæt ikke ørerne for kraftig lyd fra ■
hovedtelefonerne

Der kan opstå irreversible skader.●
De må ikke bruge for megen styrke ■
eller berøre billedskærmen for 
kraftigt

Dette kan forårsage beskadigelse og dermed ●
resultere i personskade.

Fjernsynet er tungt. Der kræves 2 eller flere ■
personer til at håndtere fjernsynet. Støt som 
vist for at undgå tilskadekomst på grund af, 
at fjernsynet vælter eller falder ned.

                      

Bemærkninger
Lad ikke et stillbillede blive stående i 
lang tid
Dette bevirker, at billedet forbliver på 
plasmaskærmen (“billedbibeholdelse”).
Dette regnes ikke for en fejlfunktion og dækkes ikke 
af garantien.
Typiske stillbilleder

Programnummer og andre logoer●
Billede vist i 4:3 indstilling●
Videospil                                       ●
Computerbillede●

For at forhindre billedbibeholdelse, sænkes 
kontrasten automatisk efter et par minutter, hvis 
der ikke sendes nogen signaler eller udføres nogen 
betjeninger. 

Automatisk standby-funktion■
Fjernsynet vil automatisk gå i Standby under de ●
følgende forhold:

der modtages ikke noget signal og der udføres • 
ingen betjening i 30 minutter i analog tv-indstilling
“Sluk timer” er aktiv i Indstilling (s. 16)• 
ner udføres ingen betjening i perioden, som er • 
valgt i “Automatisk standby” (s. 19)

Denne funktion påvirker ikke Timer-programmering.●
Hold fjernsynet på afstand fra disse typer ■
af udstyr

Elektronisk udstyr●
Det er særlig vigtigt ikke at anbringe videoudstyr i nærheden af 
apparatet. (Elektromagnetisk interferens kan forvrænge billeder / lyd.)
Udstyr med en infrarød sensor●
Dette fjernsyn udsender også infrarøde ståler. (Dette kan 
påvirke funktionen af andet udstyr.)

Vedligeholdelse
Tag først netstikket ud af stikkontakten.

Displaypanel, Kabinet, Hylde
Almindelig pleje: 
Tør forsigtig overfladen af billedskærmen, kabinettet eller hylden med en blød klud for at rengøre snavs eller fingeraftryk.
Til genstridigt snavs:
Fugt en blød klud med rent vand eller fortyndet neutralt rengøringsmiddel (1 del rengøringsmiddel til 100 dele 
vand). Vrid derefter kluden, og tør overfladen af. Tør til sidst alt fugten af.

Forsigtig
Undlad at bruge en hård klud eller gnide overfladen for hårdt. Dette kan forårsage ridser på overfladen.●
Vær påpasselig med ikke at udsætte fjernsynets overflader for vand eller rengøringsmiddel. Væske inden i ●
fjernsynet kan føre til fejlfunktion af apparatet.
Vær påpasselig med ikke at udsætte overfladerne for insektmiddel, opløsningsmiddel, fortynder eller andre ●
flygtige substanser. Dette kan forringe kvaliteten af overfladen eller få malingen til at skalle af.
Vær påpasselig med ikke at banke på eller ridse overfladen med en fingernegl eller andre hårde objekter. ●
Lad ikke kabinettet eller hylden være i kontakt med gummi- eller PVC-substanse● r i længere tid. Dette kan forringe 
kvaliteten af overfladen.

Netstik
Tør jævnligt netstikket af med en tør klud. Fugt og støv kan føre til brand eller elektrisk stød.
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Tilbehør / muligheder

Dette produkt kan indeholde potentielt farlige dele (som for eksempel plasticposer), som ved et uheld kan åndes i ●
eller sluges af små børn. Hold disse dele uden for børns rækkevidde.

Isætning / udtagning af fjernbetjeningens batterier

1 Træk 
åben

Krog

2
Bemærk den 
korrekte polaritet (+ eller -)

Luk

Forsigtig
Fejlagtig installation kan føre til batterilækage og rustdannelse, hvilket kan resultere i beskadigelse af fjernbetjeningen.●
Anvend ikke gamle og nye batterier sammen.●
Anvend ikke forskellige typer batterier sammen (som for eksempel alkalibatterier og manganbatterier).●
Anvend ikke genopladelige (Ni-Cd) batterier.●
Batterier må ikke brændes eller brydes op.●
Batterier må ikke udsættes for ekstrem varme som for eksempel sol, ild eller lignende.
Fjernbetjeningen må ikke demonteres eller ændres.●

Ekstraudstyr
Vægophæng

Ret venligst henvendelse til nærmeste Panasonic forhandler angående, hvor
De kan købe det anbefalede vægophæng. For yderligere detaljer henvises til
installationsvejledningen for vægophænget.

(Vist fra siden)

Bagsiden af fjernsynet

Huller til installation af 
vægbeslag

400 mm
Dybde af skrue:
minimalt 15 mm, maksimalt 30 mm300 mm

Skrue til fastgørelse af fjernsynet på vægophæng
(følger ikke med fjernsynet)

TY-WK4P1RW●

Advarsel
Hvis De bruger andre vægophæng eller selv monterer et vægophæng, er der risiko for personskade og ●
beskadigelse af apparatet. For at opretholde apparatets ydeevne og sikkerhed, er det meget vigtigt, at man 
beder forhandleren eller en leverandør med licens om at sikre vægbeslaget. Eventuelle skader, der opstår ved 
montering uden en kvalificeret montør, vil ugyldiggøre Deres garanti.
Læs vejledningen til ekstraudstyret omhyggeligt, og vær helt sikker på, at De følger fremgangsmåden for at ●
undgå, at fjernsynet vælter.
Håndter fjernsynet med forsigtighed under installationen, da der kan ske skade på det, hvis det udsættes for ●
slag eller andre påvirkninger.
Vær påpasselig, når De fastgør vægbeslagene til væggen. Sørg altid for, at der ikke befinder sig nogen kabler ●
eller rør i væggen, inden De hænger vægophænget op.
For at forhindre fald eller kvæstelse, fjern TV‘et fra dets faste placering på væggen, hvis det ikke længere er i brug. ●

Standardtilbehør Kontroller, at De har modtaget det viste ekstraudstyr og de viste tilbehørsdele. 
Fjernbetjening □

N2QAYB000487●

                                        TV

TV AV

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

abc def

Batterier til  □
fjernbetjeningen (2)

R6●

                                

Netledning □
 s. 9

      
Brugervejledning □
Pan europæisk garanti □

Sokkel □
 s. 5

           

Ferritkerne □
 

                     
Brug ferritkernerne til at 
overholde EMC-standarden.
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Montering af soklen
Advarsel

Undlad at skille soklen ad og foretage ændringer af den.
I modsat fald kan enheden tippe forover og blive beskadiget, Iigesom det kan medføre personskader.●
Forsigtig

Anvend ikke andre fjernsyn og display.
I modsat fald kan enheden tippe forover og blive beskadiget, Iigesom det kan medføre personskader.●

Brug ikke soklen, hvis den bliver bøjet, får revner eller på anden måde bliver defekt.
Hvis du bruger en defekt hylde, kan den blive beskadiget yderligere, hvilket kan medføre personskader. Kontakt den ●
forhandler eller forretning, hvor du har købt hylden, så hurtigt som muligt.

Sørg under ophængningen for, at alle skruer er forsvarligt strammet.
Hvis De ikke sikrer Dem, at skruerne strammes forsvarligt under samlingen, vil soklen ikke være stærk nok til at understøtte ●
fjernsynet, og det kan vælte og lide skade, og tilskadekomst kan blive resultatet.

Sørg for, at fjernsynet ikke vælter.
I tilfælde af rystelser eller hvis børn kravler op på soklen, mens tv’et monteret, kan tv’et vælte, hvilket kan medføre ●
personskader.

Der skal to eller fl ere personer til at montere eller fl ytte tv’et.
Hvis der ikke er to eller fl ere personer til stede ved dette arbejde, er der risiko for at tv’et tabes, hvilket kan ●
medføre personskader.

  Monteringsskrue (4)
(sølv)

  Monteringsskrue (4)
(sort)

  Stang (2)
R :  TBLA3685 ●
L :  TBLA3686 ●

 Fod
TBLX0160 (TX-P42U20E)●
TBLX0161 ( TX-P46U20E, ●

TX-P50U20E)

M5 × 18 M5 × 30
RL

Samling af soklen■
Anvend monteringsskruerne  til at fastgøre den 
venstre og højre stang  forsvarligt til foden .

Sørg for, at skruerne er forsvarligt strammet.●
Hvis du skruer monteringsskruerne den forkerte vej, ●
vil gevindene blive ødelagt.
Mærket “L” eller “R” er stemplet på undersiden af ●
stangen.

A
R

D
L

Forside

Fastgøring af fjernsynet■
Anvend monteringsskruerne  til at fastgøre skærmen 
ordentligt.

Sørg for, at skruerne er forsvarligt strammet.●
Udfør arbejdet på en vandret og plan flade.●

B

D

Set nedefra

Hul til montering af sokkel 

Pilemærke
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Fjernbetjening

Markørknapper
Foretager valg og justeringer●

Standby til / fra knap
Skifter fjernsynet mellem til (On) og standby fra●

Lydudkobling
Skifter lydudkobling til eller fra●

Formatforhold
Ændrer skærmformatet fra listen til valg af ●
skærmformat
Det er også muligt at trykke på denne knap ●
gentagne gange, indtil det ønskede 
formatforhold

Kanal op / ned
Vælger kanal i rækkefølge●

Betjeninger af tilsluttet udstyr 

Tekst-TV
Skifter til tekst-tv indstilling.●

OK
Bekræfter valg og beslutninger●
Tryk efter valg af kanalpositioner for ●
hurtigt at skifte kanal
Viser kanallisten●

Lydstyrke op / ned

Kanal / program information
Viser kanal- og programinformation●

Indeks
Går tilbage til tekst-tv indekssiden ●
(tekst-tv indstilling)

Farvede knapper
Anvendes til valg, navigation og ●
anvendelse af forskellige funktioner

Afslut
Går tilbage til den normale visningsskærm●

Taltaster
Skifter kanal og tekst-tv sider●
Vælger tegn●
Når i standbyindstilling tænder fjernsynet ●
(Til). (Tryk i ca. 1 sekund)

VIERA Link-menu
Giver adgang til VIERA LINK-menu●

TV Guide
Viser TV Guide●

Alternativmenu
Nem indstilling til billed- og ●
lydindstillinger

Hovedmenu
Tryk for at få adgang til Billede, ●
Lyd og Indstillingsmenuer.

Undertekster
Viser undertekster●

Valg af indgangsindstilling
TV -  skifter DVB-C / DVB-T / Analog ●

indstilling
AV -  skifter til AV-indgangsindstilling fra ●

listen over indgangsvalg

Medieafspiller
Skifter til SD-kort visningsindstilling. ●
(VIERA IMAGE VIEWER)

Tilbage
Går tilbage til den foregående menu / side●

Hold
Frys / optø billede●
Holder den aktuelle tekst-tv side ●
(tekst-tv indstilling)

Normaliser
Nulstiller billed- og lydindstillinger til deres ●
standardniveauer

Direkte TV-optagelse 
Optager programmer umiddelbart i ●
DVD-optager / Videobåndoptager med 
Q-Link eller VIERA Link tilslutning

Seneste visning
Skifter til tidligere vist kanal eller ●
indgangsindstilling

VIERA TOOLS
Viser specielle funktionsikoner og giver ●
hurtig adgang

Kontrollernes betegnelse
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Anvendelse af skærmdisplay
Der kan fås adgang til mange af dette fjernsyns funktioner via skærmdisplayet. 

Hvordan fjernbetjeningen anvendes■

Flyt markøren / vælg menuposten Flyt markøren / indstil niveauer / vælg fra 
diverse muligheder

Få adgang til menuen / gem indstillinger, 
efter at De har udført indstillinger eller 
indstillet muligheder

RETURN
Gå tilbage til den foregående menu

MENU Åbn hovedmenuen
EXIT Afslut menusystemet og gå tilbage til den 

normale visningsskærm

PÅ-SKÆRM HJÆLP instruktionsboks - betjeningsguide■
    Eksempel (Lydmenu):

Vælg
Afslut
Ændre
Tilbage

Side op

Side ned

Lyd 1/2
Lydindstilling Musik
Bas
Diskant
Balance
Hovedtlf. Styrke

FraSurround
Lydregulering
TV afstand til væggen Over 30 cm.
MPX Stereo

0

11
0
0
0

Betjeningsguiden vil hjælpe Dem.

Fjernsyn
Funktionsvalg

Lydstyrke / Kontrast / Lys / Farve / Skarphed / Nuance(NTSC-signal) / Bas ●  (Indstillingen “Musik” eller 
“Tale” i Lyd) / Diskant (Indstillingen “Musik” eller “Tale” i Lyd) / Balance / Autosøgning

Øger eller mindsker kanalpositionen med en.
Når en funktion allerede vises, skal De trykke for at øge eller 
mindske den valgte funktion.
Når i standbyindstilling tænder fjernsynet (Tryk i ca. 1 sekund)

Denne LED er ikke angivet for denne 
model.

Modtager til fjernbetjeningssignal
Placér ikke nogen genstand mellem fjernbetjeningen og  ●
signalmodtageren på TV’et. 

Strøm- og timer-LED
Standby: rød●
Til: grøn
Timer-programmering Til: orange
Timer-programmering eller Direkte fjernsynsoptagelse er 
i gang: orange (blinker) 
Standby med Timer-programmering Til eller Direkte 
fjernsynsoptagelse: rød med orange blinken
Indikerer at fjernsynet har modtaget en kommando, når  ●
fjernbetjeningen anvendes.

SD-kortsprække

CI sprække

Hovedtelefon-jackstik 

Ændrer indgangsindstillingen

C.A.T.S. (Contrast Automatic Tracking System) sensor
Registrerer lys for at justere billedkvaliteten, når “Eco-format” i  ●
Billede er sat til “Til” (s. 14)

Tænd / sluk-knap (hovedafbryder)
Sæt til On for at tænde for fjernsynet  ●
eller sæt fjernsynet på standby med 
fjernbetjeningen.
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 Grundlæggende tilslutning

Bemærk
Slut til fjernsynets AV1 / AV2 for en DVD-optager / videobåndoptager, der understøtter Q-Link.●
Mht. HDMI-kompatibelt udstyr er det muligt at slutte til HDMI terminalerne (HDMI1 / HDMI2) ved hjælp af et ●
HDMI-kabel.
Du bedes også læse brugervejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes.●

Kabel Kabel

Netledning 
(medfølger)

Netledning 
(medfølger)

Fuldt monteret 
SCART-kabel

DVD-optager eller 
videobåndoptager

RF-kabel

Jordbaseret 
antenne

Jordbaseret 
antenne

Bagsiden af fjernsynet Bagsiden af fjernsynet

RF-kabel

Vekselstrøm 220-240 V, 
50 / 60 Hz

Vekselstrøm 220-240 V, 
50 / 60 Hz

RF-kabel

Eksternt udstyr og kabler, som vises, følger ikke med dette fjernsyn.
Bekræft venligst, at enheden er taget ud af forbindelse med lysnettet, inden De tilslutter nogen ledninger eller tager dem ud af forbindelse.
Når De tager netledningen ud af forbindelse, skal De være absolut sikker på, at De tager netledningsstikket ud af kontakten først.

Eksempel 1
Tislutning af antenne

Eksempel 2
Tilslutning af DVD-optager / videobåndoptager

Kun fjernsyn Fjernsyn, DVD-optager eller videobåndoptager
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Kabel

Eksempel 3
Tilslutning af DVD-optager / videobåndoptager og Sæt topboks

Fjernsyn, DVD-optager / videobåndoptager og Sæt topboks

DVD-optager eller 
videobåndoptager

Jordbaseret 
antenne

Netledning 
(medfølger)

Bagsiden af fjernsynet

Sæt topboks

Vekselstrøm 220-240 V, 
50 / 60 Hz

RF-kabel

Fuldt monteret 
SCART-kabelFuldt monteret 

SCART-kabel

Fuldt monteret 
HDMI-kompatibelt 
kabel

For at fjerne fra fjernsynet:●

Tryk ind, indtil begge 
sidetapper klikker på 
plads.

Tryk på begge tapper og træk i 
hovedstikket for at frigøre

tapper

Sørg for, at 
netledningen sidder 
ordentligt fast.

RF-kabel
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 Automatisk opsætning
Søger efter og gemmer automatisk fjernsynskanaler.

Disse trin er ikke nødvendige, hvis klargøringen er blevet udført af Deres lokale forhandler.●
Fuldfør venligst tilslutningerne (s. 8 og s. 9) og indstillingerne (om nødvendigt) af det tilsluttede udstyr, inden De ●
begynder Autosøgning. For detaljer om det tilsluttede udstyr, henvises til brugsvejledningen for udstyret.

1 Slut fjernsynet til stikkontakten i væggen og tænd
(Det varer et par sekunder, inden visningen kommer frem)

2 Vælg sproget
Menüsprache

Deutsch Dansk Polski Srpski
English Svenska čeština Hrvatski
Français Norsk Magyar Slovenščina
Italiano Suomi Slovenčina Latviešu
Español Türkçe Български eesti keel

Português
Nederlands

Еλληνικά Românǎ Lietuvių

 vælg

 indstil

3 Vælg Deres land
Land

Tyskland Danmark Polen
Østrig Sverige Tjekkiet

Frankrig Norge Ungarn
Italien Finland Slovakiet

Spanien Luxembourg Slovenien
Portugal
Schweiz

Malta
Andorra

Belgien Estland
Nederlandene Litauen

Tyrkiet
Grækenland

Andre

 vælg

 indstil
Afhængigt af det land, De vælger, skal ●
De muligvis vælge område. Vælg i så fald 
Deres område.

4 Vælg den indstilling, De vil bruge

D

A

DHD

TV-signalvalg
DVB-C
DVB-T

Analog
Start Autosøgning

DVB-T support for HD tjenester
 vælg

 indstil / overspring indstilling

:  indstil (indstillingen vil blive anvendt, og 
der søges efter de tilgængelige kanaler)

:  overspring indstilling
“DVB-C” vises muligvis ikke, afhængigt af ●
det land, De vælger.

5 Vælg “Start Autosøgning”

D

A

DHD

TV-signalvalg
DVB-C
DVB-T

Analog
Start Autosøgning

DVB-T support for HD tjenester
 vælg

 adgang

Autosøgning begynder
Autosøgning begynder at søge efter ●
fjernsynskanaler og gemme dem.
De gemte kanaler og rækkefølgen af 
sorterede kanaler varierer afhængigt 
af landet, området, sendesystemet og 
signalmodtageforholdene.
Hvis indstillingen mislykkedes, bør De ●
kontrollere forbindelsen af RF-kablet og 
derefter følge vejledningen på skærmen.
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Autosøgning varierer alt efter det land, du vælger.
DVB-C netværksindstillinger●
Indtast hjemmefrekvensen og 
Netværk ID, der er specificeret af 
Deres kabel-udbyder. 
Og vælg derefter “Start 
Autosøgning”.

 indtast frekvensen og Netværk ID

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

abc def Afhængigt af det valgte land, vises “Automatisk”, og 
det er ikke nødvendigt at indtaste dem. 
I så fald vil hjemmefrekvensen og Netværk ID blive 
indstillet automatisk.

 vælg “Start Autosøgning”

 adgangDVB-C netværksindstillinger
Frekvens
Netværk ID 41001

Start Autosøgning

362 MHz

DVB-C autosøgning● DVB-T autosøgning● Autosøgning - analog●
DVB-C autosøgning

Dette tager cirka 3 minutter.

Status

1
2
3

Gratis TV: 3
Søger

CBBC Channel
BBC Radio Wales
E4

Betal TV: 0 Radio: 0

Type Kvalitet
10
10
10

Kanalnavn

0% 100%

Gratis TV
Gratis TV
Gratis TV

Nr.

DVB-T autosøgning

Kanal
Dette tager cirka 3 minutter.

Gratis TV: 4

62
62
62
62

Kanalnavn

Søger
Betal TV: 0

CBBC Channel
BBC Radio Wales
E4
Cartoon Nwk

Type Kvalitet

Radio: 0

Gratis TV 10
Gratis TV 10
Gratis TV 10
Gratis TV

Status

10

CH 5 69

 

Autosøgning - analog

Kanal Kanalnavn

Søger

Dette tager cirka 3 minutter.

Analog: 2

CH 2 CC 1 4178

CH 29

Søg

CH 33 BBC1

Afhængigt af det land, du vælger, vil skærmen til kanalvalg blive vist 
efter DVB-T autosøgning, hvis flere kanaler har det samme logiske 
kanalnummer. Vælg din foretrukne kanal eller afslut skærmen for 
automatiske valg.

Bemærk
Hvis indstilling ikke fungerede eller for at genindstille alle kanaler ●   “Autosøgning” (s. 17)
For at tilføje den tilgængelige fjernsynsindstilling senere ●  “Tilføj TV-signal”(s. 17)
Initialisering af alle indstillinger ●   “Fabriksindstilling” (s. 19)
Hvis De slukkede for fjernsynet i standbyindstilling sidste gang, vil fjernsynet være i standbyindstilling, når De ●
tænder for fjernsynet med tænd-sluk-knappen.

Sender kanaldata
Vent venligst!
0% 100%

Fjernbetjening ikke tilgængelig

Hvis Q-Link, VIERA Link eller lignende teknologi kompatibel optager ●
tilsluttes, vil indstillingerne af kanal, sprog, land / region automatisk 
blive downloaded til optageren.
Hvis download mislykkedes, kan du downloade senere via menupost.●

 “Download” (s. 16)

6 Vælg “Hjemme”
Vælg hvor TV'et skal bruges.

Hjemme Butik

 indstil

 vælg

Vælg visningsmiljøet ●
“Hjemme” for at 
bruge det i Deres 
hjemmemiljø.

Visningsmiljøet “Butik” (kun til ■
butiksvisning)
Visningsmiljøet “Butik” er 
demonstrationsindstillingen til forklaring af 
dette fjernsyns hovedfunktioner.

Vælg visningsmiljøet “Hjemme” for at 
bruge det i Deres hjemmemiljø.

De kan vende tilbage til skærmen for valg af ●
visningsmiljø under bekræftelsesskærmen 
for Butik og valgskærmen for Automatisk 
Demo Fra / Til.

  Tilbagevending til skærmen for valg 
af visningsmiljø
Butik

Du har valgt butiksindstilling RETURN

Automatisk demo
Fra Til

 Vælg “Hjemme”
Vælg hvor TV'et skal bruges.

Hjemme Butik  vælg
 indstil

Autosøgning er fuldført
For at skifte visningsmiljøet senere skal De ●
initialisere alle indstillinger ved at gå ind 
under Fabriksindstilling.

 “Fabriksindstilling” (s. 19)

Autosøgning er nu fuldført og 
Deres fjernsyn er klar til brug.
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Hvordan VIERA TOOLS anvendes
Du kan nemt få adgang til nogle specielle egenskaber ved at anvende funktionen VIERA TOOLS.

Tilbage til ■
fjernsynet

 
EXIT

 eller VIERA TOOLS

1 Viser egenskabens ikoner
VIERA TOOLS

2 Vælg en egenskab

VIERA Link Control

 adgang

 vælg

3 Følg betjeningerne for hver egenskab
VIERA Link Control●

Når to eller flere slags kompatibelt udstyr er tilsluttet, vil der blive vist en 
vælgerskærm.
Vælg venligst den korrekte beskrivelse og adgang.

Pause Live TV●

Foto●

Video●

Bemærk
Hvis den valgte funktion ikke er tilgængelig, kan demonstrationen til forklaringen af, ●
hvordan den bruges, blive vist. Tryk på OK-knappen for at få vist demonstrationen efter 
at have valgt den utilgængelige funktion.
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Hvordan menu-funktionerne anvendes
Forskellige menuer gør det muligt at udføre indstillinger af billede, lyd og andre funktioner.

1 Vis menuen
MENU Viser de funktioner, som kan indstilles ●

(varierer alt efter indgangssignalet)

2 Vælg menuen
Hovedmenu

Billede
Lyd
Indstilling

(eksempel: Billede)

 adgang

 vælg

3 Vælg posten
Billede 1/2

Billedindstilling Dynamisk
Kontrast
Lys
Farve
Skarphed
Nuance
Farvetemp.
Levende farve
Eco-format

Varm
Fra
Fra

0
5

30
0

60

(eksempel: Billede)

vælg 

4 Indstil eller vælg
Billede 1/2

Billedindstilling Dynamisk
Kontrast
Lys
Farve
Skarphed
Nuance
Farvetemp.

Eco-format

Varm
Fra
Fra

0
5

30
0

60

Levende farve

(eksempel: Billede)

 ændr

  gem eller få adgang
( Påkrævet af 
nogle funktioner)

For til enhver ■
tid at gå tilbage 
til fjernsynet

 
EXIT

For at gå ■
tilbage til den 
foregående 
skærm

 
RETURN

For at ændre ■
menusider

 
op 

ned 

Vælg mellem forskellige ■
alternativer

Nulstilling af indstillingerne■
Hvis De kun vil nulstille ●
billedindstillingerne

  “Gendan standard” i 
menuen Billede (s. 14)

Hvis De kun vil nulstille ●
lydindstillingerne

  “Gendan standard” i menuen Lyd 
(s. 15)

Hvis De både vil nulstille billed- og ●
lydindstillingerne

N  ( Lydstyrken og 
størrelsesforholdet 
nulstilles også )

Initialisering af alle indstillinger●
  “Fabriksindstilling” i 
menuen Indstilling (s. 19)

Farvetemp. Normal

Ændret

Tal og positioner for alternativer

Indstil med brug af ■
skydebjælken
Skarphed 5

Flyttet

Gå til den næste skærm■
Børnelås For adgang

Viser den næste skærm

Indtast tegn ved fri indtastningsmenu■
De kan frit indtaste navne eller tal for visse poster.
Skriv ind

Navn
A B C D E F G H I J K L M N
U V W X Y Z Å Æ Ø 0 1 2 3 4
a b c d e f g h i j k l m n
u v w x y z å æ ø ! : # ( 

O P Q R S T
5 6 7 8 9
o p q r s t

) + - . * _

Vælg tegnene et for et Gem 

 indstil

 vælg RETURN

De kan vælge tegn med taltasterne.●
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Hvordan menu-funktionerne anvendes
Menu-liste■

Menu Post Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)

B
illede

Billedindstilling

Grundlæggende billedindstilling (Dynamisk / Normal / Biograf / True Cinema / Spil)
I hver Billedindstilling og hvert Indgang kan Kontrast, Lys, Farve, Skarphed, Nuance, 
Farvetemp., Levende farve, Eco-format, P-NR og 3D-COMB justeres og tilpasses de 
særlige visningskrav.

Indstil for hvert indgangssignal.●
Dynamisk      :  Giver stor billedkontrast og skarphed, når De ser fjernsyn i et lyst 

værelse.
Normal         : Anbefales til at se fjernsyn under forhold med normalt lys i et værelse.
Biograf         :   Til at se film i et mørkt værelse, så gengivelsen af kontrast, sort og farve 

forbedres
True Cinema :  Gengiver den originale kvalitet af billedet præcist uden ændringer.
Spil              :  Signal med hurtig respons til speciel frembringelse af velegnede billeder 

til spil
Ikke gyldigt i fjernsynsindstilling●
En fortsat fortegnelse over den tid, der er anvendt til at bruge ●
Spil-indstilling, kan vises øverst til højre på skærmen.

 “Visning af spiltid” (s. 18)

Kontrast, Lys, Farve, 
Skarphed

Forøger eller formindsker billedindstillingerne for disse indstillinger i overensstemmelse 
med Deres personlige præferencer.

Nuance Når fjernsynet er sluttet til en NTSC-signalkilde, kan billedets farvetone justeres efter Deres ønske.
Gælder kun NTSC-signalmodtagning●

Farvetemp. Gør det muligt at indstille billedets overordnede farvetone (kølig / Normal / Varm)

Levende farve Indstiller automatisk farverne til livlige farver (Fra / Til)

Eco-format Funktion til automatisk lysstyrkekontrol
Justerer automatisk billedindstillingerne i henhold til de omgivende lysforhold (Fra / Til)

P-NR
Reduktion af billedstøj
Reducerer automatisk uønsket billedstøj og flimren i billedets konturdele 
(Fra / Minimum / Middel / Maksimum)

3D-COMB

Får stillbilleder eller billeder i langsom bevægelse til at se mere levende ud (Fra / Til)
Der kan undertiden forekomme et farvemønster, når De ser still-billeder eller billeder i ●
langsom bevægelse. 
Sæt til “Til” for at få skarpere og mere præcise farver frem.
Gælder kun PAL- og NTSC-signalmodtagning ●
Gælder ikke for RGB, S-Video, komponenter, HDMI og SD-kort.●

Panel

Slukker for skærmen, når De vælger “Fra” (Fra / Til)
Lyden er aktiv, selvom der slukkes for skærmen.●
Tryk på en vilkårlig knap for at tænde for skærmen.●
Denne funktion er effektiv til reduktion af strømforbruget, når man lytter til en lyd uden ●
at se fjernsynsskærmen.

Gendan standard Tryk på OK-knappen for at nulstille den nuværende Billedindstilling til 
standardindstillingerne.
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Menu Post Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)

Lyd

Lydindstilling

Vælger den grundlæggende lydindstilling (Musik / Tale / Bruger)
Denne valgte indstilling påvirker alle indgangssignaler.●

Musik: Forbedrer lydkvaliteten til visning af musikvideoer, osv.
Tale: Forbedrer lydkvaliteten til visning af nyheder, drama, osv.

I indstillingerne Musik og Tale kan De justere indstillingerne for “Bas” og “Diskant”, og ●
disse indstillinger vil blive gemt til hver indstilling.

Bruger:  Justerer lyden manuelt ved at bruge equalizeren, så den passer til Deres 
foretrukne lydkvalitet.

I indstillingen Bruger vil “Equalizer” blive vist i Lyd i stedet for “Bas” og “Diskant”. Vælg ●
“Equalizer” og justér frekvensen.  “Equalizer” (herunder)

Bas Forøger eller formindsker niveauet for at forøge eller reducere den lavere, dybere lydudgang. 
Diskant Forøger eller formindsker niveauet for at forøge eller reducere den skarpere, højere lydudgang. 

Equalizer

Justerer frekvensniveauet, så det passer til Deres foretrukne lydkvalitet
Denne funktion er tilgængelig, når “Lydindstilling” står på “Bruger”.●
Vælg frekvensen, og brug markørknappen til at ændre frekvensniveauet.●
Hvis De ønsker at forbedre lyden af bas, kan De hæve niveauet af den nedre frekvens. ●
Hvis De ønsker at forbedre lyden af diskant, kan De hæve niveauet af den øvre frekvens.
For at nulstille niveauerne af hver frekvens til standardindstillingerne skal der vælges ●
“Gendan standard” ved hjælp af markørknappen og derefter trykkes på knappen OK.

Balance Indstiller lydstyrkeniveauet for højre og venstre højttaler
Hovedtlf. Styrke Regulerer hovedtelefonernes lydstyrke 

Surround
Surroundlydindstillinger (Fra / V-Audio)
V-Audio:  Giver en dynamisk fremhævelse af bredden for at simulere forbedrede 

rumeffekter.
Lydregulering Regulerer lydstyrken for det enkelte program eller indgangsindstillingen.

TV afstand til væggen

Indstiller den lavfrekvente lyd (Over 30 cm. / Indtil 30 cm.)
Hvis afstanden mellem bagsiden af fjernsynet og væggen er større end 30 cm, ●
anbefales “Over 30 cm.”. 
Hvis afstanden mellem bagsiden af fjernsynet og væggen er mindre end 30 cm, ●
anbefales “Indtil 30 cm.”. 

MPX

Vælger multipleks lydindstilling (hvis den er tilgængelig)
Normalt: Stereo●
Stereosignalet kan ikke modtages: Mono●
M1 / M2: Til rådighed mens et monosignal sendes●
Kun analog indstilling●

Lydindstilling

Vælger den indledende indstilling for lydspor (Automatisk / MPEG)
Automatisk :  Vælger automatisk lydsporene, hvis programmet har flere end to spor. 

Prioritet gives i den følgende rækkefølge - Dolby Digital Plus, HE-AAC, 
Dolby Digital, MPEG.

MPEG : Prioritet gives til MPEG, så længe programmet indeholder MPEG-lyd.
Dolby Digital Plus og Dolby Digital er metoder til kodning af digitale signaler, som er ●
udviklet af Dolby Laboratories. Bortset fra stereo (2-kanals) lyd, kan disse signaler 
være multikanallyd.  
HE-AAC er en perceptuel kodningsmetode til komprimering af digital lyd for effektiv ●
lagring og transmission. 
MPEG er en lydkomprimeringsmetode, som sammentrykker lyd til en mindre størrelse ●
uden noget betydeligt tab af lydkvaliteten. 
Dolby Digital Plus og HE-AAC er teknologier til HD (højdefinition) programmer. ●
Kun DVB-indstilling●

SPDIF-valg

SPDIF : Et standardformat til overførelse af lydfiler
Vælger den indledende indstilling for digitalt lydudgangssignal fra DIGITAL AUDIO OUT-
terminalen (Automatisk / PCM)
Automatisk  :  Dolby Digital Plus og Dolby Digital sendes ud som Dolby Digital Bitstream. 

HE-AAC (48 kHz) sendes ud som DTS.
MPEG sendes ud som PCM.

PCM          : Digitalt udgangssignal er fastsat til PCM.
For DVB-indstilling eller Video-indstilling●

Lydstyrke for 
MPEG-lyd

Justerer lydniveauet af MPEG-lyd fra DIGITAL AUDIO OUT-terminalen som 
startindstillingen (0 / -2 / -4 / -6 / -8 / -10 / -12dB)

Normalt er MPEG-lyd større, sammenlignet med de andre typer lydspor.●
Kun DVB-indstilling●

HDMI1 / 2 indgang
Vælg for at tilpasse indgangssignalet (Digital / Analog) 
Digital   : HDMI-kabeltilslutning
Analog  : HDMI-DVI-adapterkabeltilslutning

Kun HDMI-indgangsindstilling●

SPDIF forsinkelse
Justerer tidsforsinkelsen for lydudgangen fra DIGITAL AUDIO OUT-terminalen, hvis 
lyden ikke er synkroniseret med billedet

Kun DVB-indstilling●
Gendan standard Tryk på OK-knappen for at nulstille de aktuelle indstillinger for Lydindstilling, Balance, 

Hovedtlf. Styrke og Surround til standard

Der vil blive vist en anden menu i indstillingen af SD-kort.●
Kun disponible poster kan vælges.●
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Hvordan menu-funktionerne anvendes
Menu Post Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)

Indstilling

Timer-programmering Indstiller en timer til at minde om at se eller optage kommende programmer 
Kun DVB-indstilling●

Sluk timer Indstiller det tidspunkt, hvor fjernsynet automatisk går i Standby 
(Fra / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 minutter)

Link indstillinger

VIERA Link Indstiller til anvendelse af VIERA Link-funktioner (Fra / Til) 

Q-Link
Vælger, hvilken AV-terminal, der skal benyttes til datakommunikation mellem dette 
fjernsyn og en kompatibel optager (AV1 / AV2) 

Vælg den terminal, der er forbundet med optageren, også selv om den ikke er ●
kompatibel med Q-Link.

AV1 / AV2 udgang
Vælger det signal, der skal sendes fra fjernsynet til Q-Link 
(TV / AV1 / AV2 / AV3 / Monitor)

Monitor: Billede vist på skærmen ●
Komponent- og HDMI-signaler kan ikke udsendes.●

Link strøm til Indstiller til anvendelse af Link strøm til-funktionen (Fra / Til) 

Link strøm af Indstiller til anvendelse af Link strøm af-funktionen (Fra / Til)

Standby 
strømbesparelse

Styrer effektforbruget i standby-indstilling af det tilsluttede udstyr for at reducere 
forbruget (Fra / Til)

Denne funktion er til rådighed, når “VIERA Link” er sat til “Til” og “Link strøm af” er sat ●
til “Til”. 

Intelligent 
auto-standby

Indstiller ikke-set eller ikke-anvendt udstyr til standby for at reducere effektforbruget 
(Fra / Til (med påmindelse) / Til (uden påmindelse)) 

Denne funktion er til rådighed, når “VIERA Link” er sat til “Til”. ●

Download
Downloader indstillinger af kanaler, sprog, land / region til Q-Link- eller VIERA Link-
kompatibelt udstyr, som er sluttet til fjernsynet.

DVB-C-kanalindstillinger kan ikke downloades.●

Børnelås Låser en kanal / AV-indgang for at forhindre adgang til den
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Menu Post Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)

Indstilling

D
VB

-C
 indstillingsm

enu

Rediger favoritter Laver en liste over favorit DVB-C kanaler 

Kanalliste Springer de uønskede DVB-C kanaler over eller redigerer DVB-C kanaler

Autosøgning Indstiller automatisk de givne DVB-C kanaler 

Manuel søgning Indstiller DVB-C kanalerne manuelt

Opdatering af 
kanalliste Opdaterer DVB-C kanallisten, idet dine indstillinger bevares

Ny kanalmeddelelse Vælger om en notifikationsmeddelelse skal vises, når en ny DVB-C kanal er fundet 
(Fra / Til) 

Signaltilstand Kontrollerer DVB-C signaltilstanden 

Niveaudæmper Reducerer automatisk DVB-C-signalet for at undgå forstyrrelser (Fra / Til)

Tilføj TV-signal

Tilføjer fjernsynsindstillingen
Denne funktion er tilgængelig, hvis De springer eventuelle indstillinger over for at ●
indstille i “Autosøgning” for første gang med fjernsynet.
Se betjeninger med “Autosøgning” for første gang med fjernsynet (s. 10 og s. 11) ●
for at betjene.

D
VB

-T indstillingsm
enu

Rediger favoritter Laver en liste over favorit DVB-T kanaler

Kanalliste Springer de uønskede DVB-T kanaler over eller redigerer DVB-T kanaler

Autosøgning Indstiller automatisk de modtagne DVB-T kanaler i området

Manuel søgning Indstiller DVB-T kanaler manuelt 

Opdatering af 
kanalliste Opdaterer DVB-T kanallisten, idet dine indstillinger bevares

Foretrukken 
TV-udbyder

Vælger Deres foretrukne TV-udbyder for hver sendestation. (kun tilgængelige i 
visse lande)

Ny kanalmeddelelse Vælger, om en notifikationsmeddelelse skal vises, når en ny DVB-T kanal er fundet 
(Fra / Til) 

Signaltilstand Kontrollerer DVB-T signaltilstanden 

Tilføj TV-signal

Tilføjer fjernsynsindstillingen
Denne funktion er tilgængelig, hvis De springer eventuelle indstillinger over for at ●
indstille i “Autosøgning” for første gang med fjernsynet.
Se betjeninger med “Autosøgning” for første gang med fjernsynet (s. 10 og s. 11) ●
for at betjene.

Analog indstillingsm
enu

Kanalliste Springer de uønskede analoge kanaler over eller redigerer analoge kanaler

Autosøgning Indstiller automatisk de modtagne analoge kanaler i området 

Manuel søgning Indstiller de analoge kanaler manuelt 

Tilføj TV-signal

Tilføjer fjernsynsindstillingen
Denne funktion er tilgængelig, hvis De springer eventuelle indstillinger over for at ●
indstille i “Autosøgning” for første gang med fjernsynet.
Se betjeninger med “Autosøgning” for første gang med fjernsynet (s. 10 og s. 11) ●
for at betjene.

Der vil blive vist en anden menu i indstillingen af SD-kort. ●
Kun disponible poster kan vælges.●



18

Menu Post Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)

Indstilling

Sprog

Skærmmenusprog Skifter sprog til on-screen display

Lydsprog 1 / 2 Vælger det første og andet foretrukne sprog for DVB multilyd (afhængigt af stationen)

Undertekst 
(sprog) 1 / 2 Vælger det første og andet foretrukne sprog for DVB-undertekster (afhængigt af stationen)

Tekst-tv(sprog) Vælger det ønskede sprog til DVB-tekst-tv service (afhængigt af sendestationen)

B
illedindstillinger

Undertekst 
(indstilling)

Vælger den ønskede type undertekst (Standard / Nedsat hørelse)
“Nedsat hørelse” giver hjælp til forståelse og anvendelse med DVB-undertekster ●
(afhængigt af sendestationen).
“Undertekst (sprog) 1 / 2” i “ Sprog” gives forrang.●

Tekst-TV Tekst-tv visningsindstilling (TOP (FLOF) / Liste)

Tekst-tv 
bogstaver

Vælger tekst-tv sprog (Vest / Oest1 / Oest2)
Vest: Engelsk, fransk, tysk, græsk, italiensk, spansk, svensk, tyrkisk etc.●
Oest1: Tjekkisk, engelsk, estisk, lettisk, rumænsk, russisk, ukrainsk etc.●
Oest2 : Tjekkisk, ungarsk, lettisk, polsk, rumænsk etc.●

Sidegardiner Øger sidepanelets lysstyrke (Fra / Mørk / Middel / Lys)
Den anbefalede indstilling er “Lys” for at forhindre “billedbibeholdelse”.●

Standard Guide
Vælger standardtypen af TV Guide, når der trykkes på GUIDE-knappen 
(TV Guide / Kanalliste)
TV Guide : Elektronisk programguide (EPG) er tilgængelig.
Kanalliste: EPG er ikke tilgængelig, og kanallisten vil blive vist i stedet for den.

Angiv etiketter Etiketterer eller overspringer hver indgangsterminal 

Timeout for 
indikation

Indstiller, hvor længe informationsbanneret bliver stående på skærmen
(Ingen visning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 sekunder)

Visning af spiltid
Indstil på “Til” for at vise en kontinuerlig registrering af tid brugt i Spilletilstand hvert 
30 minut (Fra / Til)

Denne funktion er til rådighed, når “Spil” er valgt i “Billedindstilling” (s. 14).●

Radioindstilling

Indstiller timeren til automatisk slukning af skærmen, når der vælges en radiokanal 
(Fra / 5 / 10 / 15 / 20 sekunder) 

Lydaen er aktiv, selvom der slukkes for skærmen.●
Tryk på en vilkårlig knap for at tænde for skærmen.●
Denne funktion er effektiv i reduktion af strømforbruget, når der lyttes til en ●
radiokanal.

Fælles grænseflade Brug inkluderer visning af betalings-TV

Hvordan menu-funktionerne anvendes
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Menu Post Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)

Indstilling

System

Fabriksindstilling Nulstiller alle indstillinger, hvis De for eksempel flytter

Systemopdatering Downloader ny software til fjernsyn 

Softwarelicens Viser information om softwarelicens

System information Viser dette fjernsyns systeminformation

A
ndre indstillinger

AV-farvesystem Vælger optionelt farvesystem, baseret på videosignaler i AV-indstilling
(Automatisk / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC)

G
U

ID
E Plus+ 

indstillinger

Opdater Udfører opdatering af GUIDE Plus+ planen og reklameinformation for GUIDE Plus+ 
system

Postnummer Indstiller Deres postnummer for at vise reklamer i GUIDE Plus+ systemet 

System 
Information Viser systeminformationen for GUIDE Plus+ systemet

Automatisk standby

Indstiller tidspunktet, hvor fjernsynet automatisk går i Standby, når der ikke udføres 
nogen betjening i de valgte tider (Fra / 2 / 4 timer)

Det påvirker ikke denne funktion, hvis Timer-programmering startes automatisk.●
Automatisk skift af indgang med det tilsluttede udstyr påvirker denne funktion, og ●
nedtællingen af tid vil blive nulstillet.
Notifikationsmeddelelsen vil blive vist 3 minutter inden aktivering af Standby.●

Dvale-tilstand Reducerer billedets lysstyrke for at økonomisere med effektforbruget (Fra / Til)

16:9 Overscan

Vælger skærmområdet, som viser billedet (Fra / Til)
Til   : Forstørrer billedet for at skjule kanten af billedet.
Fra  : Viser billedet i dets oprindelige størrelse.

Sæt til “Til”, hvis der frembringes støj i kanten af skærmen.●
Denne funktion er til rådighed, når formatforholdet er indstillet til Automatisk (kun ●
16:9 signal) eller 16:9.
Denne funktion kan gemmes separat for SD-signaler (standarddefinition) og ●
HD-signaler (højdefinition).

Tidszone
Indstiller tidsdataene

Tidsdataene vil blive korrigeret, baseret på GMT (Greenwich Mean Time = ●
Greenwich-tid)
Sæt til “Automatisk” for at indstille tiden automatisk til dit område.●

Billedfrekvens
Ændrer billedbehandlingen for panelet (afhængigt af indgangssignalet)
(50Hz / 100Hz)

Sæt normalt til “100Hz”●

DVI-indgang 
indstilling

Ændrer det sorte niveau i billedet for HDMI-indgangsindstilling med DVI-
indgangssignalet manuelt (Normal / Fuldt farverum)

Når DVI-indgangssignalet fra det eksterne udstyr, især fra pc, vises, vil det sorte ●
niveau muligvis ikke være egnet. Vælg i så fald “Fuldt farverum”.
Det sorte niveau for HDMI-indgangssignal vil blive justeret automatisk.●

Der vil blive vist en anden menu i indstillingen af SD-kort.●
Kun disponible poster kan vælges.●



Brugerinformation om indsamling og bortskaffelsse af elektronikskrot og brugte batterier
Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og 
batterier ikke må smides ud som almindeligt husholdningsaffald.
Sådanne gamle produkter og batterier skal indleveres til behandling, genvinding resp. recycling i henhold til gældende nationale 
bestemmelser samt direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF.
Ved at bortskaffe sådanne produkter og batterier på korrekt vis hjælper du med til at beskytte værdifulde ressourcer og imødegå 
de negative påvirkninger af det menneskelige helbred og miljøet, som vil kunne være følgen af usagkyndig affaldsbehandling.
Ønsker du mere udførlig information om indsamling og recycling af gamle produkter og batterier, kan du henvende dig til din 
kommune, deponeringsselskabet eller stedet, hvor du har købt produkterne.
Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot og batterier kan eventuelt udløse bødeforlæg.
For kommercielle brugere i Den Europæiske Union
Når du ønsker at kassere elektriske eller elektroniske apparater, bedes du henvende dig til din forhandler eller leverandør for 
nærmere information.
[Information om bortskaffelse i lande uden for Den Europæiske Union]
Disse symboler gælder kun inden for Den Europæiske Union. Ønsker du at kassere sådanne produkter, bedes du forhøre dig 
hos din forhandler eller kommune med henblik på en hensigtsmæssig bortskaffelse
Information om batterisymbol (to eksempler nedenfor):
Dette symbol kan optræde sammen med et kemisk symbol. I så fald opfylder det kravene for det direktiv, som er blevet fastlagt 
for det pågældende kemikalie.

Web Site : http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2010

M0310-0

Trykt i Tjekkiet

Kunderegistrering
Produktets kundenummer og serienummer findes på bagbeklædningen. Disse numre bør De notere på den 
herunder givne plads, og denne bog samt Deres kvittering bør gemmes, så De har et permanent bevis for købet, 
hvis identifikation er nødvendig i tilfælde af tyveri eller tab og til garantiformål.

Modelnummer Serienummer

TX-P42U20E TX-P46U20E TX-P50U20E
Strømkilde Vekselstrøm 220-240 V, 50 / 60 Hz
Nominelt effektforbrug 275 W 285 W 320 W
Gennemsnitligt effektforbrug 
når tændt

(baseret på målemetoden 
IEC 62087 Ed.2 ) 117 W 136 W 158 W

Effektforbrug ved standby 0,40 W
15,00 W (med monitor ud optagelse)

Dette udstyr er i overensstemmelse med de herunder angivne EMC standarder. ●
EN55013, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55020

Angående DVB-funktioner
Dette fjernsyn er beregnet til at overholde standarderne (gældende for august 2009) for DVB-T 
(MPEG2 og MPEG4-AVC(H.264)) digital jordbaseret service og DVB-C (MPEG2 og MPEG4-
AVC(H.264)) digital kabel-service.
Rådfør Dem med Deres lokale forhandler angående tilgængeligheden af DVB-T-service i Deres område.
Rådfør Dem med Deres kabel-serviceudbyder angående tilgængeligheden af DVB-C-service 
med dette fjernsyn.

Dette fjernsyn virker muligvis ikke korrekt med et signal, der ikke overholder standarderne for ●
DVB-T eller DVB-C.
Ikke alle funktioner er tilgængelige, afhængigt af land, område, sendestation og ●
serviceudbyder.
Ikke alle CI-moduler fungerer korrekt med dette fjernsyn. Rådfør Dem med Deres ●
serviceudbyder angående det tilgængelige CI-modul.
Dette fjernsyn virker muligvis ikke korrekt med et CI-modul, der ikke er godkendt af ●
serviceudbyderen.
Der vil muligvis komme ekstra omkostninger afhængigt af serviceudbyderen.●
Der gives ingen garanti for kompabilitet med fremtidig DVB-service.●
Kontroller den sidste nye information om den tilgængelige service på det følgende websted. (kun på engelsk)●
http://panasonic.jp/support/global/cs/
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