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SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K.
The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 3A 
fuse. Should the fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362 fuse marked  or 

ASA  and of the same rating as above, which is also indicated on the pin face of the plug, must be 
used.
Always refit the fuse cover after replacing the fuse. Never use the plug without the fuse cover 
fitted.
In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, 
cut off the mains plug and fit an appropriate type.

DANGER:
The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and 
disposed of in a safe manner. 
Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 3A socket outlet, as 
a serious electric shock may occur.
To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below:

IMPORTANT:
The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

Blue: Neutral
Brown: Live

As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured 
markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
• The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black.
• The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red.
Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-
pin plug.
Before replacing the plug cover make sure that:
• If the new fitted plug contains a fuse, its value is the same as that removed from the cut-off plug.
• The cord grip is clamped over the sheath of the mains lead, and not simply over the lead wires.
IF YOU HAVE ANY DOUBT, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.
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GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS

• De illustraties en schermafbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld ten behoeve van de uitleg en kunnen 

afwijken van de feitelijke handelingen.
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Inleiding

Geachte SHARP-klant
Dank u voor uw aankoop van de SHARP LCD kleuren-tv. Voor uw veiligheid en voor een jarenlang probleemloos gebruik 
moet u de belangrijke veiligheidsmaatregelen zorgvuldig lezen voordat u het toestel gebruikt.

Belangrijke veiligheidsmaatregelen

• Reinigen - Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het toestel schoonmaakt. Gebruik een vochtige doek om 
het toestel te reinigen. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen.

• Gebruik een zachte vochtige doek om het scherm voorzichtig af te vegen als het vuil is. Om het scherm te 
beschermen, moet u hiervoor geen chemische doek gebruiken. Chemicaliën kunnen schade of 
scheuren in de kast van de tv veroorzaken.

• Water en vocht - Plaats het toestel niet in de buurt van water, zoals een badkuip, een wasbak, 
een gootsteen, waskuip, zwembad of in een vochtige kelder.

• Plaats geen vazen of andere met water gevulde bakken op dit toestel. Het water kan in het 
toestel lekken, wat brand of elektrische schokken kan veroorzaken.

• Voetsteun: De monitor niet op een instabiele kar, standaard, statief of tafel plaatsen. Hierdoor 
kan het toestel vallen wat ernstig persoonlijk letsel evenals schade aan het product kan 
veroorzaken. Gebruik alleen een wagen, standaard, statief, beugel of tabel die is aanbevolen 
door de fabrikant of met het apparaat is verkocht. Volg de aanwijzingen van de fabrikant bij 
montage tegen de muur. Gebruik uitsluitend de hardware voor montage die door de fabrikant is 
goedgekeurd.

• Als het toestel op een wagentje wordt verplaatst, moet dit zeer voorzichtig gebeuren. Plotseling 
stoppen, teveel kracht zetten en een ongelijk vloeroppervlak kunnen de oorzaak zijn dat het 
toestel van het wagentje valt.

• Ventilatie: de ventilatie- en andere openingen in de behuizing zijn voor ventilatie bedoeld. Bedek deze niet omdat 
onvoldoende ventilatie oververhitting kan veroorzaken en/of de levensduur van het toestel kan verkorten. Plaats het 
toestel niet op een bed, bank, tapijt of soortgelijk oppervlak, omdat dit de ventilatieopeningen kan blokkeren. Dit 
toestel is niet ontworpen voor inbouw; plaats het niet in een besloten ruimte zoals een boekenkast of rek behalve 
wanneer voor voldoende ventilatie is gezorgd of de aanwijzingen van de fabrikant zijn gevolgd.

• Het LCD-beeldscherm dat in dit product wordt gebruikt, is van glas. Daarom kan het breken als het toestel valt of 
aan zware krachten wordt blootgesteld. Als het LCD-scherm breekt, moet u opletten dat u niet door gebroken glas 
wordt verwond.

• Warmtebronnen: houd het toestel uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels, ovens en andere 
warmtegenererende apparaten (inclusief versterkers).

• Om brand te vermijden mag u nooit een kaars of ombeschermde vlammen bovenop of in de 
buurt van de tv plaatsen.

• Om gevaar voor brand of schokken te vermijden, moet u het netsnoer niet onder de tv of een 
ander zwaar voorwerp leggen.

• Hoofdtelefoons: stel het volume niet te hoog in. Gehoorsexperts adviseren tegen langdurig 
luisteren bij een hoog volumeniveau.

• Laat een stilstaand beeld niet te lang op het scherm staan, omdat dit een blijvend nabeeld kan 
veroorzaken.

• Als de stekker in het stopcontact steekt, wordt altijd elektriciteit opgenomen.

• Onderhoud: probeer dit toestel niet zelf te repareren. Het verwijderen van de afdekking kan u aan hoge spanningen 
en andere gevaarlijke omstandigheden blootstellen. Vraag aan een gekwalificeerd persoon om het onderhoud uit te 
voeren.

Het LCD-beeldscherm is een product met een zeer hoge technologie die u bijzonder gedetailleerde beelden biedt.
Als gevolg van het bijzonder grote aantal pixels, kunnen in sommige gevallen enkele niet-actieve pixels als vaste 
blauwe, groene of rode punten op het scherm verschijnen. Dit valt binnen de specificaties en is geen defect.

Voorzorgsmaatregels bij het vervoer van de tv
Bij het vervoeren van de tv deze nooit dragen door kracht op het scherm te zetten. Laat de tv altijd door twee mensen 
dragen die beide handen gebruiken - een hand aan elke kant van de tv.

Wandmontage
Het installeren van de kleuren LCD-tv vereist speciale vaardigheden die alleen mogen worden uitgevoerd door 
bevoegd onderhoudspersoneel. De klant mag niet proberen het werk zelf uit te voeren. SHARP aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor onjuiste montage of voor montage die ongevallen of letsels veroorzaakt.

WAARSCHUWING
Om de verspreiding van brand te voorkomen, moet u 
altijd kaarsen of andere open vlammen uit de buurt van dit 
product houden.
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 I (VOEDING)
Druk hierop om de lcd-tv aan te 
zetten of om naar de standby-
modus te gaan.

 (Invoerbron)
Indrukken om de ingangsbron te 
selecteren.

0-9 Numerieke Knoppen
Indrukken om een tv-kanaal 
rechtstreeks te selecteren.

EPG (Elektronische 
Programmagids)
Indrukken om de elektronische 
programmagids te bekijken terwijl u 
naar digitale kanalen kijkt.

DTV/ATV
Indrukken om tussen ATV- en DTV-
kanalen te wisselen.

 (k/l)
Druk hierop om het volume aan te 
passen.

Druk hierop om geluid in en uit 
te schakelen. U kunt ook op  
(k/l) drukken om het vorige 
volumeniveau te herstellen.

 (Breedbeeldfunctie)
Indrukken om het beeldformaat te 
selecteren. 

P (  / )
Indrukken om het 
programmakanaal te kiezen.

Indrukken om Mono / Stereo / 
Dual 1 / Dual 2 voor een ATV-
kanaal te selecteren. Indrukken om 
de Audio taal voor DTV-kanaal te 
selecteren.

 RETURN (Terug)
Indrukken om terug te keren naar 
het vorige scherm "Menu".

   
Indrukken om te navigeren en om 
uw keuze te bevestigen.

OK
Druk hierop om een instelling te 
activeren.

MENU
Druk hierop om het OSD van de 
LCD-tv te activeren.

Afstandsbediening

EXIT (Afsluiten)
Druk hierop om het OSD van de 
LCD-tv te sluiten of om naar de 
vorige laag te gaan.

Rood/Groen/Geel/Blauw 
(gekleurde toets)
De functie van de kleurtoetsen is 
afhankelijk van de geselecteerde 
bewerking, raadpleeg de 
schermtekst voor de beschikbare 
toetsopties.

m (Teletekst)
Indrukken om Teletekst te 
activeren.
Deze toets nogmaals indrukken 
om Teletekst met tv-beelden te 
activeren.
Nogmaals indrukken om Teletekst 
uit te schakelen.

AD (Audiobeschr.) 
Indrukken om de Audiobeschr. aan 
of uit te schakelen.

[ (Ondertitel)
Druk deze knop voor DTV in om 
ondertiteling uit te schakelen of 
uit de beschikbare talen voor 
ondertiteling te kiezen.
Druk deze knop voor ATV in om 
ondertiteling uit te schakelen of uit 
de beschikbare subtitelpagina's 

voor teletekst te kiezen.

v (Boven/Onder/Volledig)
Indrukken om de lettergrootte te 
wijzigen: Volledig scherm, bovenste 
helft en onderste helft.

l (Index) 
Indrukken om terug te keren naar 
pagina 100 of naar de indexpagina, 
en druk dan op 0 tot 9. De 
teletekstpagina is genummerd en 
wordt toegevoegd aan de gekozen 
pagina of het secundaire item.

Indrukken om de programma-
informatie weer te geven, indien 
beschikbaar.

 (Stilhouden)
Indrukken om niet verder door de 
pagina's te bladeren.
De tekstdecoder ontvangt niet 
langer gegevens.

k (Onthullen)
Verborgen informatie weergeven, 
bv. antwoorden op een quiz.

FREEZE (Bevriezen)
Indrukken om een bewegend beeld 
op het scherm te bevriezen (alleen 
beschikbaar als de invoerbron 
tv is).
Bij het bekijken van digitale kanalen 
wordt ook het Scart-uitvoersignaal 
bevroren.
Voorzichtig: Bevries het beeld niet 
te lang, omdat dit het LCD-tv-
scherm kan beschadigen.

 
Indrukken om het scherm Teletekst 
te annuleren.

Indrukken om het scherm Tijd weer 
te geven.
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TV (voorkant)

 

(Stand-by/Aan) indicator

Sensor afstandsbediening

TV (achterkant)

 

EXT 3
COMPONENT

AV INPUT
EXT 2

HDMI 1

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

EXT 1
SCART

ANT

PC

L-AUDIO-RPB(CB)Y PR(CR)

C.I.

USB

HDMI 2

OUTPUT

A

A

B

/
AUDIO (L/R)

CAUTION
Use a Product with the
following thickness for
optimal connection to
HDMI cable / USB device.

HDMI : A      12mm

USB : A        10mm
B          7mm

P

MENU

C.I.

USB

HDMI 2

OUTPUT

A

A

B

/
AUDIO (L/R)

CAUTION
Use a Product with the
following thickness for
optimal connection to
HDMI cable / USB device.

HDMI : A      12mm

USB : A        10mm
B          7mm
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Gem. interface

sleuf

COMPONENT / CVBS en 

L/R AUDIO INGANG Uitgang 

koptelefoon

USB

Tuneringang

SCART 

(CVBS Tuner uit)

PC IN 

(VGA)

HDMI 1

HDMI 2

Programma

(Kanaal)

Volume

Menu

Invoeren

Bron

Voeding

DIGITALE 

AUDIO-UITGANG
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Voorbereiding

Bijgeleverde accessoires

 

Operation Manual

x 4

Gebruiksaanwijzing

Voet met schroeven Afstandsbediening (× 1)

R03 (type "AAA") 

batterij (x2)

De voet van de tv monteren

 

EXT 3

COMPONENT

AV INPUT

EXT 2
HDMI 1

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

EXT 1
SCART

ANT

PC

L-AUDIO-R

PB(CB)

Y

PR(CR)

C.I.

USB

HDMI 2

OUTPUT

A
A

B

/
AUDIO (L/R)

CAUTION

Use a Product with the

following thickness for

optimal connection to

HDMI cable / USB device.

HDMI : A
      1

2mm

USB : A       
 10mm

B       
   7mm

P

MENU

3
Voet Schroef

Schroevendraaier

1. Leg de tv moet de voorkant omlaag op een 

plat vlak dat met een zachte en schone doek is 

bedekt.

2. Plaats de standaard op de onderkant van de 

tv. Zorg er voor dat de pijlen naar de voorkant 

wijzen.

3. Draai de schroeven aan met een 

kruiskopschroevendraaier (niet meegeleverd).

OPMERKING
• Herhaal de stappen in omgekeerde volgorde om de 

standaard los te maken.

Bevestigen van de TV aan de muur

• Deze TV mag alleen met een SHARP 
wandbevestigingsbeugel aan een muur worden 
bevestigd.
Gebruik van een andere wandbevestigingsbeugel 
kan resulteren in een onstabiele montage met 
mogelijk ernstig letsel tot gevolg.

• Om het beeldscherm van de LCD-kleurentelevisie 
aan de muur te bevestigen, zijn speciale 
vaardigheden vereist en dit dient daarom alleen 
door bevoegd onderhoudspersoneel te worden 
gedaan. De klant mag niet proberen het werk 
zelf uit te voeren. SHARP aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor onjuiste montage of voor 
montage die ongevallen of letsels veroorzaakt.

• Neem contact op met vakkundig onderhoudspersoneel 

voor gebruik van de los verkrijgbare beugel voor de 

bevestiging van de TV aan een muur.

• Wanneer u de TV aan een wand ophangt, moet u de 

steunstijl bevestigen.

• Maak het kabelriempje aan de achterkant van de TV 

los wanneer u de los verkrijgbare bevestigingsbeugel 

gebruikt.

• Optioneel accessoire: AN-130AG1

Onderdeelnaam Onderdeelnummer

Wandbevestigingsbeugel AN-130AG1
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Plaatsing van de batterijen

1. Open het batterijdeksel.

2. Plaats twee R03 (type "AAA") batterijen in de 

afstandsbediening. Zorg ervoor dat (k) en (l) in 

de juiste richting staan.

3. Plaats het deksel terug.

OPMERKING
• Als u de afstandsbediening gedurende een langere 

periode niet gebruikt, moet u de batterijen verwijderen 

om schade aan de afstandsbediening te voorkomen als 

gevolg van lekkende chemicaliën.

OPGELET
Onjuist gebruik van batterijen kan lekkage van 

chemicaliën of een ontploffing veroorzaken. Volg de 

onderstaande aanwijzingen:

• Gebruik verschillende soorten batterijen niet door 

elkaar. Verschillende soorten batterijen hebben 

verschillende kenmerken.

• Gebruik nooit tegelijk oude en nieuwe batterijen. Het 

door elkaar gebruiken van oude en nieuwe batterijen 

kan de levensduur van nieuwe batterijen verkorten 

of lekkage van chemicaliën in oude batterijen 

veroorzaken.

• Verwijder batterijen zodra ze leeg zijn. Chemicaliën 

die uit batterijen lekken, kunnen uw huid aantasten. 

Als u gelekte chemicaliën aantreft, moet u deze 

grondig met een doek wegvegen.

• De met dit toestel meegeleverde batterijen kunnen 

een kortere verwachte levensduur hebben als gevolg 

van bewaaromstandigheden.

Opmerking over het wegwerpen van 
batterijen:
De meegeleverde batterijen bevatten geen schadelijke 

stoffen zoals cadmium, lood of kwik.

De regelgeving met betrekking tot gebruikte 

batterijen bepaalt dat batterijen niet langer met 

het huisvuil mogen worden weggeworpen. U kunt 

gebruikte batterijen gratis in de daartoe aangewezen 

verzamelbakken werpen die in veel winkels te vinden 

zijn.

De afstandsbediening gebruiken

Gebruik de afstandsbediening door deze op de sensor 

voor de afstandsbediening te richten. Voorwerpen 

tussen de afstandsbediening en de sensor kunnen een 

juiste werking verhinderen.

 

Sensor 
afstandsbediening

30º (5 m)

Horizontaal 

en Verticaal

(5 m)

0º

Gebruik van het menu

1. Druk op MENU op de afstandsbediening om het 

hoofdmenu te openen.

Voorkeuren

2. Druk op   om het gewenste menu te 

selecteren (Beeld, Geluid, Instellingen, Functies, 

Voorkeuren) en druk daarna op OK.

3. Druk op     om een onderdeel te 

selecteren of het gewenste niveau daarvan in te 

stellen. Druk indien nodig op OK.

4. Druk op EXIT om terug te keren naar de vorige 

laag.
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Overzicht eerste installatie

Volg de onderstaande stappen een voor een als u de tv 

voor het eerst gebruikt. Een paar stappen zijn mogelijk 

niet nodig, afhankelijk van de installatie en aansluiting 

van de tv.

Voorbereiding

1

 Sluit de antennekabel aan.

 Steek indien nodig de CA-module in de CI-sleuf 

om versleutelde uitzendingen te bekijken.

 Sluit het netsnoer op de tv aan.

 

De vorm kan per 

land afwijken.

OPMERKING
• Plaats de tv dicht bij het stopcontact en zorg ervoor dat 

u gemakkelijk bij de stekker kunt komen.

Inschakelen en de Taal Keuze uitvoeren

2

 Schakel de tv in met a/I.

EXT 3
COMPONENT

AV INPUT
EXT 2

HDMI 1

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

EXT 1
SCART

ANT

PC

L-AUDIO-RPB(CB)Y PR(CR)

C.I.

USB

HDMI 2

OUTPUT

A

A

B

/
AUDIO (L/R)

CAUTION
Use a Product with the
following thickness for
optimal connection to
HDMI cable / USB device.

HDMI : A      12mm

USB : A        10mm
B          7mm

P

MENU

 Voer de automatische eerste installatie uit.

Taal Keuze

OK

Taal
Land
Digitale ondertitelingstaal
Tweede digitale ondertitelingstaal
Audio taal
Tweede audio taal

Nederlands
Nederland
Nederlands
Nederlands
Nederlands
Nederlands

Selecteren Volgende Stap

1. Instelling Taal

 2. Instelling Land

3. Digitale ondertitelingstaal

4. Tweede digitale ondertitelingstaal

5. Audio taal

6. Tweede audio taal

Druk op     om de bovenstaande 
onderdelen te selecteren en de gewenste taal 
of het gewenste land in te stellen, en druk 
vervolgens op OK.

7. Tunermodus

RETURNOK

Tunermodus

TerugSelecteren Volgende Stap

Antenne

Druk op   om Antenne of Kabel te 
selecteren, en druk op OK. 

8. Tv-Locatie instellen

RETURNOK

Locatie

Winkel

Om de TV te gebruiken en te laten zien in een winkel
selecteer [Winkel].
[Thuis] modus is aanbevolen voor normaal gebruik

TerugSelecteren Volgende Stap

Druk op   om Thuis of Winkel te 
selecteren, en druk op OK.

Wanneer Winkel is geselecteerd, verschijnt 
het bevestigingsvenster. Druk op 

  om JA of NEE te kiezen en druk op OK.

Snelstartgids
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9. Tuning modus

OK

RETURNOK

Zender Installatie

Tuning modus

Scan starten

ATV en DTV

TerugEnter

Druk op   om de Tuning modus te 

selecteren, en druk op   om ATV, DTV of 
ATV en DTV te selecteren.

10. Het zoeken naar kanalen starten

Druk op   om Scan starten te selecteren, 

en druk op OK.

Zender Installatie

ATV
DTV

StopEXIT

Progressie
   1   %
   0   %
Kanaal:         C3          Station:

Gevonden
0
0

OPMERKING
• Als u uitzendingen van meer dan één regio of zender 

kunt ontvangen, dient u uw keuze te maken via een 

OSD-menu.

Tv kijken

3

 Gefeliciteerd! Nu kunt u tv kijken.

 Stel zonodig de antenne in voor een maximaal 

ontvangstsignaal.
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Tv kijken

Dagelijks gebruik

Inschakelen

Schakel de voeding in door op de knop a/I op de tv te 

drukken.

EXT 3
COMPONENT

AV INPUT
EXT 2

HDMI 1

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

EXT 1
SCART

ANT

PC

L-AUDIO-RPB(CB)Y PR(CR)

C.I.

USB

HDMI 2

OUTPUT

A

A

B

/
AUDIO (L/R)

CAUTION
Use a Product with the
following thickness for
optimal connection to
HDMI cable / USB device.

HDMI : A      12mm

USB : A        10mm
B          7mm

P

MENU

Stand-bymodus

E Naar stand-bymodus

Als de tv is ingeschakeld, kunt u deze in stand-by 

zetten door op de afstandsbediening op B te 

drukken.

E Inschakelen vanuit stand-by

Om vanuit de stand-bymodus weer in te schakelen, 

drukt u op de knop B op de afstandsbediening.

TV-indicator status

B indicator Status

Rood Stand-by*

Groen Ingeschakeld

* Er wordt nog een klein beetje elektriciteit verbruikt.

OPMERKING
• Als u de tv gedurende een langere periode niet gebruikt, 

moet u de stekker uit het stopcontact trekken.

Van kanaal wisselen

Wissel van kanaal door op de knop P   te drukken.

Kanaallijst

Met de Kanaallijst kunt u het kanaal snel terugvinden.
• Druk op OK om de Kanaallijst op te roepen. 

Als de Favoriete toets in de DTV instellingen is ingesteld 

op Aan, toont de kanaallijst het favoriete programma 

dat is ingesteld bij Favoriete programma in de DTV 

instellingen.

• Gebruik de knop   om in de lijst te navigeren. Als het 

kanaal gemarkeerd is dat u wilt bekijken, drukt u op OK 

om naar dat kanaal te gaan.

Een externe videobron selecteren

Nadat de verbinding is gemaakt, drukt u op b om 

het scherm Invoerbron te openen, waarna u op de 

knop   drukt om naar de juiste externe bron te 

schakelen, met de knop OK.

Invoerbron

TV
EXT1
EXT2
EXT3
HDMI1
HDMI2
USB
PC

SHARP_LE144E_NL_Rev1.indd   9SHARP_LE144E_NL_Rev1.indd   9 9/27/2012   9:52:55 AM9/27/2012   9:52:55 AM



Tv kijken

10 - 

Gebruik zonder afstandsbediening

P

MENU

EXT 3
COMPONENT

AV INPUT
EXT 2

HDMI 1

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

EXT 1
SCART

ANT

PC

L-AUDIO-RPB(CB)Y PR(CR)

C.I.

USB

HDMI 2

OUTPUT

A

A

B

/
AUDIO (L/R)

CAUTION
Use a Product with the
following thickness for
optimal connection to
HDMI cable / USB device.

HDMI : A      12mm

USB : A        10mm
B          7mm

P

MENU

Deze functie is handig als u geen afstandsbediening 

onder handbereik hebt.

1. Druk even op MENU om het bedieningsscherm 

te openen.

2. Druk op P   in plaats van  , of druk op 

k/l in plaats van  , om de menu-optie te 

selecteren.

3. Druk op MENU om de selectie te bevestigen.

OPMERKING
• Het bedieningsmenu verdwijnt als u daar een paar 

seconden niets mee doet.

EPG (Elektronische Programmagids)

EPG is een schermgids die een lijst bevat met digitale 

tv-programma's. Deze gids is niet verkrijgbaar voor 

analoge kanalen. U kunt door programma's navigeren, 

deze selecteren en bekijken.

In het EPG-menu kunt u:

• Een lijst bekijken met digitale programma's die op 

dit moment worden uitgezonden.

• Aankomende programma's bekijken.

EPG inschakelen

OPMERKING
• De eerste keer dat u EPG gebruikt, kan u gevraagd 

worden om een update uit te voeren. Volg in dat geval 

de aanwijzingen op het scherm.

1. Druk op EPG op de afstandsbediening, waarna 

de EPG verschijnt en uitgebreide informatie over 

het actuele programma wordt getoond.

 E Menu Timer

1. Druk op   om de gewenste datum te 

selecteren, en druk op OK.

2. Druk op   om het gewenste kanaal te 

selecteren, en druk op  .

3. Druk op   om de gewenste programma te 

selecteren, en druk op OK.

4 Rossia K

Deejay Chiama Italia

Deejay Hits
The Club
Deejay Tg

Deejay News Beat
Deejay News Beat

4
4

6

9

Rossia K
Radio Rossia
NT
Rossia 

Se vice o matio ..
Se vice o matio ..
SIT 

RETURNOK

4 Rossia K
"Deejay Chiama Italia".

Programma timers

Uit

Programmagids

4. Druk op   om Herhalen of Ondertitel te 

selecteren, en druk op < > om de instelling aan 

te passen.

5. Druk op OK om op te slaan.

 E Timerlijst

1. Druk op de knop Blauw op de afstandsbediening 

om naar het menu Timerlijst te gaan.

07:42:58   Vr, 27 Aug

RETURNOK

 
4
6
11

 
Rossia K
Rossia 2
SIT 5

Vr, 27 Au g
Vr, 27 Au g
Vr, 27 Au g

07:52 07:58
08:05 08: 5
0 :45 11:55

Programma timers

TerugBewerken

Kanaal Datum Tijd Herhalen
EENMALIG
EENMALIG
EENMALIG

Verwijderen

2. Druk op   om het gewenste programma te 

selecteren, en druk op OK om te bewerken.

OPMERKING
• Druk op de knop Rood op de afstandsbediening om de 

timer te verwijderen.

3. Druk op   om Kanaal, Datum, Starttijd, 

Eindtijd, Herhalen of Ondertitel te selecteren en 

druk op < > om de instellingen aan te passen.

07:35:39   Vr, 27 Aug
 
4
6
11

 
Rossia K
Rossia 2
SIT 5

Datum
Fri, 27 Aug
Fri, 27 Aug
Fri, 27 Aug

Tijd
07:52 07:5
0 :05 0 :35
09:45 11:55

RETURNOK

01 Rossia K
01 Rossia K
2010 0 27

0 :05
0 :35

Kanaal

TerugOpslaanBewerken

Programma timers

EENMALIG
Uit

Kanaal
Datum
Starttijd
Eindtijd
Herhalen
Ondertitel

Programma timers

Herhalen
EENMALIG
EENMALIG
EENMALIG

4. Druk op OK om de instellingen op te slaan.
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Teletekst

Wat is Teletekst?

Teletekst zendt pagina's met informatie en 

entertainment naar speciaal daarvoor uitgeruste 

tv-toestellen. Uw tv ontvangt Teletekstsignalen 

die door een tv-zender worden uitgezonden, en 

decodeert ze naar een grafische indeling zodat u ze 

kunt lezen. Informatie over nieuws, het weer en sport, 

beurskoersen en programma's behoren tot de vele 

beschikbare diensten.

Teletekst aan- en uitzetten

1. Selecteer een tv-kanaal of externe bron die een 

Teletekst-programma aanbiedt.

2. Druk op m om Teletekst weer te geven.

• Veel zenders gebruiken het besturingssysteem 
TOP, terwijl een paar FLOF gebruiken (zoals 
CNN). Uw tv ondersteunt beide systemen. De 
pagina's zijn onderverdeeld in onderwerpgroepen 
en onderwerpen.

• Als u een programma zonder Teletekst-signaal 
selecteert, verschijnt geen Teletekst.

• Hetzelfde bericht verschijnt in andere modi als 

het Teletekstsignaal ontbreekt.

3. Druk nogmaals op m om Teletekst met tv-beeld 

weer te geven.

4. Druk nogmaals op m om Teletekst uit te 

schakelen.

OPMERKING
• Teletekst werkt niet als het geselecteerde signaaltype 

RGB is.

Knoppen voor Teletekstbewerkingen

Knoppen Beschrijving

P (  / ) Het paginanummer verhogen of 
verlagen.

Kleur 
(Rood/
Groen/
Geel/
Blauw)

Selecteer een groep of paginablok 
tussen de gekleurde haken onderaan 
het scherm door op de bijbehorende 
Kleur (Rood/Groen/Geel/Blauw) op 
de afstandsbediening te drukken.

0 - 9 Selecteer rechtstreeks een pagina 
tussen 100 en 899 met 0 - 9.

v (Boven/
Onder/
Volledig)

Schakel het Teletekstbeeld naar Boven, 
Onder of Volledig.

l (Index) Indrukken om terug te keren naar 
pagina 100 of naar de indexpagina.

3 
(Stilhouden)

Stop het automatisch bijwerken 
van Teletekst-pagina's of geef de 
vasthoudmodus vrij.

k 
(Onthullen)

Verborgen informatie weergeven, bv. 
antwoorden op een quiz.

Knoppen Beschrijving

[ 
(Ondertitel)

De ondertiteling weergeven of het 
ondertitelingsscherm verlaten.

• Er is geen ondertiteling als 

het zendersignaal geen 

ondertitelingsinformatie bevat.

Annuleer de teletekstweergave.

Roep het tijdscherm op of sluit het af.

SHARP_LE144E_NL_Rev1.indd   11SHARP_LE144E_NL_Rev1.indd   11 9/27/2012   9:53:00 AM9/27/2012   9:53:00 AM



12 - 

Kanaalinstelling
2. Druk op   om Bediener selectie te selecteren, 

en druk op   om de Bediener selectie te 

selecteren. 

OPMERKING
• U kunt worden gevraagd om uw lokale kabelaanbieder 

te selecteren voordat u de kabelscanmodus gebruikt.

3. Druk op   om Scan type te selecteren en  

  om Snelle scan of Volledige scan te 

selecteren.

4. Druk op   om Startfrequentie, Frequentie 

beeindigen, Modulatie, Symboolsnelheid 

of Netwerk-ID te selecteren, en gebruik de 

cijfertoetsen op de afstandsbediening om de 

informatie te definiëren of selecteer Automatisch 

voor tuning.

5. Wanneer als land "Overige" werd geselecteerd en 

ATV-systeem werd geselecteerd, drukt u op   

om Systeem te selecteren, en drukt u op   om 

Systeem te selecteren.

6. Druk op   om Scan starten te selecteren, en 

druk op OK om de Zender Installatie te starten.

OPMERKING
• De informatie moet ter beschikking worden gesteld door 

uw kabelmaatschappij.

• Netwerk-ID is alleen beschikbaar voor Snelle scan.

Handmatig tunen

Er zijn twee tv-modi: ATV en DTV, die handmatig 

kunnen worden afgestemd met behulp van handmatig 

tunen.

ATV Handmatig tunen

Druk op MENU.

Druk op   om Instellingen te selecteren, en druk op 

OK.

Druk op   om ATV Handmatig tunen te selecteren, 

en druk op OK.

 E Kanaal sorteren

Met Kanalen sorteren kunt u de volgorde van de 

kanalen wijzigen.

1. Druk op   om het gewenste kanaal te 

selecteren, en druk op .

1
2
3
4
5
6

C1
C2
C3
C4
C5
C6

RETURNOK

ATV Handmatig tunen
Positie Kanaal Station

TerugSorteren Enter

Zender Installatie

Zender Installatie

De tv detecteert en slaat alle beschikbare diensten in 

uw regio automatisch op. Met deze functie kunt u ook 

de kanaalinstelling afzonderlijk voor digitaal en analoog 

uitvoeren en de instellingen aanpassen nadat de eerste 

Taal Keuze werd uitgevoerd.

Druk op MENU.

Druk op   om Instellingen te selecteren, en druk op 

OK.

Druk op   om Zender Installatie te selecteren, en 

druk op OK.

 E Tunermodus - Antenne

1. Druk op   om ATV en DTV, DTV of ATV te 

selecteren, en druk op OK.

OK

RETURNOK

Zender Installatie

Tuning modus

Scan starten

ATV en DTV

Terug

Vorige instelling wordt gewist
Druk op EXIT om het menu te verlaten

Enter

2. Wanneer als land "Overige" werd geselecteerd en 

ATV-systeem werd geselecteerd, drukt u op   

om Systeem te selecteren, waarna u op   drukt 

om het systeem te selecteren.

3. Druk op   om Scan starten te selecteren, en 

druk op OK om de Zender Installatie te starten.

4. Als u uitzendingen van meer dan één regio of 

zender kunt ontvangen, dient u uw keuze te 

maken via een OSD-menu.

 E Tunermodus - Kabel

1. Druk op   om ATV en DTV, DTV of ATV te 

selecteren, en druk op OK.

Zender Installatie

Bediener selectie
Scan type

Netwerk-ID

OK

RETURN

Tuning modus
Scan starten

Startfrequentie (MHz)
Frequentie beeindigen
Modulatie
Symboolsnelheid

ATV en DTV

Snelle scan
Automatisch
Automatisch
Automatisch
Automatisch
Automatisch

TerugBewerken

Vorige instelling wordt gewist 
 Druk op EXIT om het menu te verlaten
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2. Druk op   om het kanaal te selecteren dat u 

wilt verwisselen, en druk op .

De positie van de twee kanalen wordt 

omgewisseld.

 E Kanaal bewerken

Met Kanaal bewerken kunt u het nummer of de naam 

van een kanaal wijzigen.

1. Druk op   om het gewenste kanaal te 

selecteren, en druk op OK.

2. Druk op   om een onderdeel te selecteren, druk 

vervolgens op   om de gegevens te wijzigen 

en druk daarna op OK.

1 BG P C 69 0

RETURNOK

A B C D E F G H I

Selecteren Wijzigen Opslaan

ATV Handmatig tunen
Handmatig finetunen

Terug

A Positie:

Het nummer dat u op de afstandsbediening 

dient in te drukken.

B Systeem: 

Specifiek voor bepaalde regio's.

C Kleursysteem: 

In de fabriek ingesteld op Auto, mag alleen 

worden gewijzigd als u problemen heeft, 

bijvoorbeeld NTSC-invoer vanaf externe bron.

D Overslaan:  

 betekent dat er niets is opgeslagen of dat 

de functie om het kanaal over te slaan Aan is.

E Signaalklasse:

De kanaalclassificatie.

F Kanaal:

Het kanaalnummer waarop een station 

uitzendt.

G Zoeken:

Omhoog en omlaag zoeken naar een signaal.

H Handmatig finetunen:

Inschakelen om de functie handmatig 

finetunen uit te voeren. 

Uitschakelen om de functie handmatig 

finetunen uit te voeren.

I Station:

Stationsidentificatie. Gebruik de knoppen 

    om tot zeven tekens in te voeren.

3. Druk op OK om op te slaan.

DTV Handmatig tunen

Druk op MENU.

Druk op   om Instellingen te selecteren, en druk op 

OK.

Druk op   om DTV Handmatig tunen te selecteren, 

en druk op OK.

 E DTV-modus - Antenne

1. Druk op   om RF-kanaal te selecteren en 

druk op   om te selecteren of gebruik de 

cijferknoppen op de afstandsbediening om een 

kanaal in te voeren.

DTV Handmatig tunen

OK

RF-kanaal
Scan starten

5

Signaal sterkte 
Kwaliteit

Zwak Matig Sterk

Slecht 

TerugRETURNBewerkenIngang9

2. Druk op   om Scan starten te selecteren, en 

druk op OK om de tuning te starten.

 E DTV-modus - Kabel

1. Druk op   om Frequentie, Modulatie of 

Symboolsnelheid te selecteren en gebruik de 

cijferknoppen op de afstandsbediening om de 

informatie te definiëren, of selecteer Automatisch 

voor tuning.

OK

113.000 MH
QAM 16

4000 KS/s

RETURN0−9

DTV Handmatig tunen

Frequentie: 
Modulatie
Symboolsnelheid
Scan starten

Signaal sterkte 
Kwaliteit

Zwak Matig Sterk

Slecht

TerugBewerkenIngang

2. Druk op   om Scan starten te selecteren, en 

druk op OK om de tuning te starten.
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Kanaal opties

 E Kanalen overslaan

1. Druk op   om het vak Overslaan te markeren 

(  ).

2. Druk op OK. Er verschijnt een vinkje in het vak.

 E Kinderslot

Vergrendel tv-kanalen om te voorkomen dat kinderen 

naar bepaalde kanalen kijken.

1. Druk op   om het blokkeervakje (  ) te 

markeren.

2. Druk op OK. Er verschijnt een vinkje in het vak.

Als u het wachtwoord reeds heeft ingesteld, voert u 

het nu in. 

Als het wachtwoord nog niet is ingesteld, zie 

Wachtwoord om een nieuw wachtwoord in te stellen.

OPMERKING
• Om een geblokkeerd kanaal te bekijken, dient u een 

wachtwoord in te voeren. Wanneer u een geblokkeerd 

kanaal selecteert, verschijnt een venster waar u het 

wachtwoord dient in te voeren.

Ondertitels en audio

U kunt voor elk tv-kanaal ondertitels instellen.

Ondertitels worden uitgezonden via teletekst of via 

digitale DVB-T-uitzendingen. Bij digitale uitzendingen 

kunt u ook een voorkeurstaal voor de ondertiteling 

selecteren.

 E Ondertiteling weergave

Druk op   om Aan te selecteren om ondertitels altijd 

weer te geven.

Selecteer Uit om ondertitels te sluiten.

 E Type ondertitel

Bij het kijken naar kanalen met een dienst voor 

slechthorenden, kunt u de ondertiteling voor 

slechthorenden inschakelen. Alleen voor digitale 

kanalen. 

(Normaal/Aud. handicap)

 E Digitale ondertitelingstaal of tweede

Druk op   om de gewenste ondertitelingstaal te 

selecteren.

OPMERKING
• Als de geselecteerde ondertiteltaal niet wordt 

uitgezonden, wordt de standaard ondertiteltaal 

weergegeven.

• Als de 1e ondertiteling taal die u hebt gekozen niet 

beschikbaar is, wordt de 2e ondertiteling taal getoond.

DTV instellingen

DTV instellingen

Druk op MENU.

Druk op   om Instellingen te selecteren, en druk op 

OK.

Druk op   om DTV instellingen te selecteren, en 

druk op OK.

Kanalen

TV

RETURN

803
804
805
806
807
805

Rossia 1
Rossia 24
NTV
TRK 5 kamal
Bibigon
H264 HD-Moving

OK

Kanalen

TerugOpnieuw nummeren Overslaan

Positie Naam

Sorteren

 E Opnieuw nummeren

1. Druk op de knop Rood op de afstandsbediening 

om het gemarkeerde kanaal opnieuw te 

nummeren.

2. Bewerk het kanaalnummer met de cijferknoppen 

op de afstandsbediening en druk op OK. 

 E Kanalen overslaan

U kunt met Kanalen overslaan een of meer kanalen 

overslaan door op P   op de afstandsbediening te 

drukken om van kanaal te wisselen.

1. Druk op de knop Blauw op de 

afstandsbediening. 

Een  -pictogram verschijnt.

 E Kanaal sorteren

Met Kanalen sorteren kunt u de volgorde van de 

kanalen wijzigen.

1. Druk op   om het gewenste kanaal te 

selecteren, en druk op OK. Er verschijnt een 

afvinkpictogram.

2. Druk op   om het kanaal te selecteren dat u 

wilt wisselen, en druk op OK. 

De positie van de twee kanalen wordt 

omgewisseld.
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 E Audio type

Bij het kijken naar kanalen met een dienst voor 

slechthorenden, kunt u de ondertiteling voor 

slechthorenden inschakelen. Alleen voor digitale 

kanalen. 

(Normaal/Aud. handicap)

 E Audio taal of tweede

Druk op   om de gewenste audio taal te selecteren.

Wachtwoord

Vergrendel tv-kanalen of aangesloten apparaten met 

een code van vier cijfers om te voorkomen dat kinderen 

ongewenste inhoud bekijken.

Wachtwoord
Nieuw wachtwoord
Wachtwoord bevestigen

Typ uw wachtwoord met de numerieke knoppen op de 

afstandsbediening.

OPMERKING
• Als u het wachtwoord vergeet, voert u "1276" in als 

masterwachtwoord.

Kinderslot

Sommige digitale zenders beoordelen hun 

programma's op leeftijd.

U kunt de tv instellen om alleen programma's weer te 

geven met een leeftijdindicatie die hoger is dan die van 

uw kinderen.

Voor deze functie is een wachtwoord vereist.

1. Voer uw wachtwoord in om het menu Kinderslot 

te openen.

2. Druk op   om de leeftijdsbeoordeling in te 

stellen op 4~18 of selecteer Geen om deze 

functie uit te schakelen of Alles blokkeren.

OPMERKING
• Deze functie is beschikbaar voor programma's met 

informatie over de leeftijdsbeoordeling.

Lokale tijd instellen

Stel de lokale tijd in.

Favoriete toets

Deze functie toont uw favoriete programma's in de 

kanaallijst.

Favoriete programma

Stel uw favoriete programma voor de kanaallijst in.

Favoriet netwerk

Wanneer u de digitale tv bekijkt, selecteert u uw 

favoriete netwerk om de kanalen van uw favoriete 

netwerk bovenaan de kanaallijst te plaatsen.

Selecteer uw favoriete zender en druk op OK.

OPMERKING
• Dit menu is alleen beschikbaar als 1) "Noorwegen" als 

land is geselecteerd en 2) na het automatisch scannen 

meer dan twee zenders zijn gevonden.

Kanaal groepering

De instelling Kanaal groepering dient om het 

servicetype te groeperen (Video of Audio services) 

terwijl u het kanaal wijzigt met de knoppen P+/P−.

Dit is vereist voor de Riks-tv-certificatie voor 

Noorwegen.

Wanneer Kanaal groepering is ingesteld op Aan, wijzigt 

P+/P− de services in een groep, bijvoorbeeld de 

volgende services in de kanaallijst

1. V1 (videoservice)

2. V2

3. V3

4. V4

5. V5

6. A1 (audioservice)

7. A2

8. A3

Als het kanaal is ingesteld op Aan, verandert P+/

P− de service van V1 tot V5 wanneer DTV video 

momenteel geselecteerd is, u schakelt het servicetype 

om naar audio door op de knop DTV/ATV te drukken, 

met de knop DTV/ATV wordt afwisselend ATV, DTV 

video en DTV audio gekozen. De Kanaal groepering 

wordt automatisch in Aan gewijzigd wanneer het land 

ingesteld is op Noorwegen.

Gem. interface

Informatie over de CA-module controleren.

OPMERKING
• Dit menu is alleen beschikbaar voor digitale kanalen.

• De inhoud van dit menu is afhankelijk van de leverancier 

van de CA-module.

Module:  Algemene informatie over CA-module 
verschijnt.

MENU:  Instelparameters van elke Smartcard 
verschijnt.

Vragen:  U kunt hier numerieke waarden zoals 
wachtwoorden invoeren.
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Tv-menu

Beeld

Druk op MENU.

Druk op   om Beeld te selecteren, en druk op OK.

 

Beeld

Afbeeldng instellingen

C.M.S. Afstemming

OK

C.M.S. Controle

Ruisonderdr.

MPEG NR

Uit

Laag

Laag

Afbeeldng instellingen

U kunt de huidige instellingen voor de afbeeldingen 

aanpassen door "Gebruiker" te selecteren in het menu 

Afbeeldng instellingen.

Geselecteerd 
onderdeel

Beschrijving

Intellig. beeld Intelligent beeld om uw tv in te 

stellen op een voorgedefinieerde 

beeldinstelling.

(Dynamisch/ Standaard/ Zacht/ Film/ 

Gebruiker)

Actief 
contrast

Past het contrast van een beeld 
automatisch aan overeenkomstig de 
scène.
(Uit/Laag/Hoog)

Achtergr.verl. Maak de achtergrond lichter of 
donkerder.

Contrast Verander het niveau van lichte delen 
in het beeld, waarbij de donkere delen 
ongewijzigd blijven.

Helderheid Verander het lichtniveau in het beeld.

Kleur Verander het verzadigingsniveau.

Tint Verander de kleuren naar roodachtig 
of blauwachtig.

Scherpte Verander het scherpteniveau van 
kleine details.

Filmmodus Detecteert automatisch een bron 
op filmbasis, analyseert deze en 
recreëert elk filmframe voor HD-
beeldkwaliteit. (Aan, Uit)

Kleurtemperatuur Stel de kleurtemperatuur in op Koel 
(blauwer), Gemiddeld (evenwichtig), 
Warm (roder).

Gamma-
instelling

Selecteer het tintverschil van de 
helderheid en de donkere delen van 
het beeld overeenkomstig het soort 
programma dat u bekijkt.

Reset Stel alle aangepaste onderdelen weer 
in op de fabriekswaarden.

C.M.S. Controle

Selecteer Aan om C.M.S. Afstemming meer natuurlijk 

in te stellen.

C.M.S. Afstemming

Stel de helderheid van een geselecteerde kleur in met 

een aanpassingssysteem met zes kleuren (alleen als de 

C.M.S. Controle op Aan staat).

Ruisonderdr.

Filter en verminder de ruis in het beeld. (Uit/Laag/

Midden/Hoog)

MPEG NR

Wanneer u een DVD bekijkt, kunnen ten gevolge van 

de compressie bepaalde woorden of beeldelementen 

vervormd raken. Met de functie MPEG NR vermindert 

u dit effect door de randen af te vlakken. (Uit/Laag/

Midden/Hoog) 

Geluid

Druk op MENU.

Druk op   om Geluid te selecteren, en druk op OK.

Geluidsinstelling aanpassen

Geluid

Dual

Hoog

Dual 1

Laag

Balans
Basversterker

0

0

0

Omgevingsgeluid Uit

Uit

AVL Uit

Dynamisch bereik controle Aan

Digitale audio-uitgang
Audiobeschr.

OK

OK

Geselecteerd 
onderdeel

Beschrijving

Dual Als een programma of film wordt 
uitgezonden met geluid in meer dan 
een taal, kunt u met de functie DUAL 
kiezen tussen Dual 1 en Dual 2.

Laag Stel de hoeveelheid Laag tonen in.

Hoog Stel de hoeveelheid Hoog tonen in.

Balans Stel de balans in tussen de linker en 
rechter luidsprekers zodat deze het 
beste op uw luisterpositie aansluit.
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Geselecteerd 
onderdeel

Beschrijving

Basversterker Met deze functie kunt u genieten van 
geluid met extra versterkte lage tonen.

Omgevingsgeluid Schakel de tv automatisch naar de 
beste modus voor omgevingsgeluid 
die in een uitzending beschikbaar is. 
(Aan,Uit)

AVL 
(Automatische 
volumeafvlakking)

Beperk plotse volumewijzigingen, 
bijvoorbeeld tijdens reclames of bij het 
wisselen van kanaal. (Aan,Uit)

Dynamisch 
bereik 
controle

Stel de controle van de 
audiocompressie in voor bepaalde 
digitale tv-programma's. (Aan,Uit) 

• MPEG-1 en MPEG-2 
audioprogramma's worden niet 
ondersteund.

Digitale audio-uitgang

Geselecteerd 
onderdeel

Beschrijving

Audio formaat Selecteer het type digitale audio-
uitgang. (PCM, Automatisch)

Audio 
vertraging

De audiovertraging om Automatisch 
of Handmatig in te stellen voor de 
aanpassing van de audio/video-
weergavesynchronisatie. 

Audio 
vertragingstijd 
(ms)

Wanneer Audio vertraging is 
ingesteld op Handmatig, wordt de 
audiovertragingstijd aangepast (alleen 
als Audio vertraging is ingesteld op 
Handmatig).

Audiobeschr.

Geselecteerd 
onderdeel

Beschrijving

Audiobeschr. Stel de vermenging in van audio voor 
slechtzienden met standaard audio. 
(Aan,Uit)

Mixing niveau  Stel het volume van audio voor 
slechtzienden in.

Instellingen

Druk op MENU.

Druk op   om Instellingen te selecteren, en druk op 

OK.

Taal

Selecteer de taal voor het menu.

Land

Selecteer het land waar u zich bevindt. 

De tv installeert en sorteert kanalen volgens uw land. 

Tunermodus

Selecteer uw tunermodus. (Antenne, Kabel)

Zender Installatie

Zie pagina Kanaalinstelling.

ATV Handmatig tunen 

Zie pagina Kanaalinstelling.

DTV Handmatig tunen 

Zie pagina Kanaalinstelling.

DTV instellingen 

Zie pagina DTV instellingen.

Aansluiting instelling 

 E Lip synch

Met deze functie wordt een automatische 

synchronisatiefunctie voor audio/videoweergave 

geactiveerd, zodat HDMI-bronapparaten automatisch 

een nauwkeurige synchronisatie kunnen uitvoeren. 

Voor alle hierboven vermelde HDMI-instellingen is 

een degelijk HDMI-bronapparaat vereist. Als HDMI-

bronproducten deze functies niet ondersteunen, is 

het mogelijk dat de tv niet goed werkt wanneer deze 

functies worden geactiveerd.

OPMERKING
• In een modus zonder HDMI-signaal is deze functie niet 

beschikbaar.
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 E EXT 1 invoer
U kunt het specifi eke soort ingangssignaal instellen dat 

door de SCART-aansluiting gaat. (S-Video, AV)

Controleer het type uitgaand signaal van de dvd of 

andere apparatuur die op de SCART-aansluiting van de 

tv is aangesloten, zie daartoe de aanwijzingen van de 

fabrikanten van die apparaten. Selecteer de instelling 

voor het juiste ingangssignaal voor SCART.

OPMERKING
• Deze optie is alleen zichtbaar als de invoerbron SCART 

is.

Afbeelding positie 

Om de horizontale en verticale positie van het beeld 

aan te passen.

Geselecteerd 
onderdeel

Beschrijving

Horizontale 
positie

Centreert het beeld door het naar 

links of naar rechts te verplaatsen.

Verticale 
positie  

Centreert het beeld door het 

omhoog of omlaag te verplaatsen.

Reset Stel alle aangepaste onderdelen 

weer in op de fabriekswaarden.

OPMERKING
• De instellingen worden afzonderlijk voor elke invoerbron 

opgeslagen.

• Afhankelijk van het invoersignaaltype, de instelling 

"Breedbeeldfunctie" of "Film" voor de USB-modus, is 

een positie-instelling mogelijk niet beschikbaar.

• Deze functie is niet beschikbaar voor digitale inhoud.

Taal Keuze 

Zie pagina Overzicht eerste installatie.

Uit bij geen bediening 

Als dit is ingesteld op "4h,6h,8h", gaat de tv 

automatisch in de stand-by modus als gedurende 

4/6/8 uur geen signaal is binnengekomen.

Deze stroomspaarfunctie kan worden geannuleerd 

door “Uit” te selecteren.

Locatie

Selecteer de locatie. (Thuis, Winkel)

Software upgrade

 E Auto upgrade
De tv stelt automatisch vast of er een nieuwe 

softwareversie Zoeken naar updates beschikbaar is 

wanneer de tv in stand-by is.

OPMERKING
• Alle landen, behalve UK, Zweden en Italië zijn ingesteld 

op "Uit" voor deze functie. 

 E Auto installeren
Controleert nu of er nieuwe software is.

 E Handmatige OAD
Als u bericht over een software-update ontvangt van de 

verkoper of via internet, kunt u de bedieningssoftware 

updaten met de OAD (Over Air Download) Download. 

De bijgewerkte software wordt via het tv-signaal 

overgebracht.

OPMERKING
• Schakel de tv tijdens het downloaden niet uit.

 E USB upgrade

Met deze functie kunt u een update naar de recentste 

software uitvoeren door middel van een USB-apparaat. 

U dient de update van de software uit te voeren via de 

USB-Systeem informatie.

Systeem informatie

Geeft de softwareversie weer.

TV resetten

Als complexe aanpassingen werden uitgevoerd 

en instellingen niet naar normaal kunnen worden 

hersteld, kunt u de instellingen terugbrengen naar de 

fabrieksinstellingen.
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Functies

Druk op MENU.

Druk op   om Functies te selecteren, en druk op OK.

EPG (Elektronische Programmagids)

Zie pagina EPG (Elektronische Programmagids).

Slaaptimer

Slaaptimer schakelt de tv in stand-by na een bepaalde 

tijdsperiode.

Voorkeuren

Druk op MENU.

Druk op   om Voorkeuren te selecteren, en druk op 

OK.

Voorkeuren

Blokkering toetsbediening
Teletekst

Auto wijd
4:3 modus

Automatisch

Uit

Aan

4:3

OK

HDMI-LINK instelling OK

DivX® deactiveren
DivX® registratie

HDMI-LINK instelling

HDMI-LINK instelling

HDMI-LINK inschakelen

Auto stand-by

Aan

Auto inschakelen Aan

Aan

 E HDMI-LINK inschakelen
• Kies "Aan" om de volgende HDMI-Link-functie in te 

schakelen. (Aan, Uit)

 E Auto inschakelen
• Als dit is ingesteld op "Aan", schakelt inschakelen of 

afspelen van het aan HDMI-CEC voldoende apparaat 

automatisch de tv aan vanuit diens stand-by modus en 

wordt de invoerbron geschakeld naar de HDMI-poort 

die is verbonden met het aan HDMI-CEC voldoende 

apparaat. (Aan, Uit)

 E Auto stand-by
• Als dit is ingesteld op "Aan", wordt met het uitschakelen 

van de tv automatisch het aangesloten aan HDMI-CEC 

voldoende apparaat uitgeschakeld. (Aan, Uit)

Teletekst

U kunt Taal Teletekst selecteren als de tv 

teletekstsignalen ontvangt die door een tv-zender 

worden uitgezonden. (Automatisch, LIJST)

• Zie pagina Teletekst.

Blokkering toetsbediening

Blokkeert de toetsen op de televisie, behalve de aan-

uitschakelaar. (Uit)

Auto wijd

Wanneer deze televisie een echte breedbeeld ontvangt 

en automatisch formaat op Aan staat, wordt het 

automatisch in breedbeeld weergegeven, ongeacht de 

vorige instelling van de televisie. (Aan, Uit)

4:3 modus

Selecteer het gedrag voor de beeldverhouding voor 
de Automatische modus. Als 4:3 is geselecteerd, 
volgt de afbeeldinggrootte de specificaties van WSS 
of Scart Pin 8. Als 16:9 is geselecteerd, verandert het 
beeldformaat naar breedbeeld. (4:3, 16:9)

DivX®

Dit is de functie voor het bevestigen van uw 

registratiecode. U moet de code registreren op 

www.divx.com.

1. Druk op MENU.

2. Druk op   om "Voorkeuren" te selecteren, en 

druk op OK.

3. Druk op     om "DivX® registratie" of 

"DivX® deactiveren" te selecteren, en druk op 

OK.

DivX® registratie

In dit menu vindt u uw registratiecode. U moet de tv op 
www.divx.com registreren voordat u DivX®-materiaal 
afspeelt.

DivX® deactiveren

In dit menu vindt u uw deactiveringscode. U moet de 
tv op www.divx.com deactiveren om de registratie vrij 
te geven.
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Breedbeeldfunctie

U kunt handmatig de grootte van een beeld op het 

scherm selecteren. 

De selecteerbare beeldgroottes zijn afhankelijk van het 

ontvangen signaaltype.

Druk op  terwijl het breedbeeldmenu op het scherm 

is weergegeven.
• Terwijl u de opties doorloopt is elke modus onmiddellijk 

zichtbaar op de tv.

Geselecteerd 
onderdeel

Beschrijving

Volledig Voor 16:9 samengeknepen beelden.

4:3 Voor 4:3 "standaard" beelden. Aan 
elke zijde verschijnt een zwarte balk.

Panorama In deze modus wordt het beeld naar 
elke zijde van het scherm uitgerekt.

Zoom Voor 16:9 letterbox-beelden. 
Bovenaan en onderaan kunnen 
bij sommige programma's balken 
verschijnen.

Ondertitel Wanneer ondertitels inbegrepen zijn 
in een uitzending in letterbox-formaat, 
wordt het beeld met deze instelling 
verhoogd, zodat alle tekst wordt 
weergegeven.

14:9 Voor 14:9 letterbox-beelden. Een 
dunne balk verschijnt aan elke zijkant; 
bij bepaalde programma's kunnen 
ook bovenaan en onderaan balken 
zichtbaar zijn.

Normaal Wanneer u een pc gebruikt die via 
HDMI is aangesloten, wordt het beeld 
met deze instelling zonder overscan 
getoond, m.a.w. WYSIWYG. Deze 
optie is alleen beschikbaar wanneer 
de videosignaalbron via HDMI wordt 
bekeken.

Punt bij punt Toont een beeld met hetzelfde aantal 
pixels op het scherm (alleen wanneer 
een 1.080i- / 1.080p-signaal wordt 
ontvangen).

OPMERKING
• Sommige beeldformaten worden, afhankelijk van het 

invoersignaal, mogelijk niet weergegeven.
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Een USB-apparaat aansluiten

USB 2.0

Foto Muziek Film

4. Druk op   om Foto, Muziek of Film te kiezen 

en druk op OK. De USB-miniatuurbrowser 

verschijnt.

5. Druk op     en op OK om te bladeren naar 

de bestanden of mappen. Druk op EXIT om 

terug te keren naar de vorige bewerking / map.

Foto's bekijken

1. Druk in de miniatuurbrowser Foto op     om 

een foto of fotoalbum te selecteren.

Verplaatsen SelecterenOK

USB:\

Terug

PaginaP

1 \ 1 

TerugRETURN

2. Druk op OK om de foto weer te geven. De 

diavoorstelling wordt gestart.

3. Gebruik de l op de afstandsbediening om het 

bedieningspaneel voor de fotomodus weer te 

geven.

Muziek beluisteren

1. Druk in de miniatuurbrowser Muziek op   

  om een muziekbestand of muziekalbum te 

selecteren.

2. Druk op OK om het MP3-bestand af te spelen.

3. Gebruik MENU of l op de afstandsbediening 

om het bedieningspaneel voor de muziekmodus 

weer te geven.

Film afspelen

1. Druk in de miniatuurbrowser Film op     om 

een filmbestand te selecteren.

2. Druk op OK om de film af te spelen.

3. Gebruik MENU of l op de afstandsbediening 

om het bedieningspaneel voor de filmmodus 

weer te geven.

4. 

USB-functie

Deze tv is uitgerust met een USB 1.1 en USB 

2.0-aansluiting waarmee u foto's kunt weergeven, 

muziek kunt beluisteren en video's kunt afspelen die op 

een USB-opslagapparaat zijn opgeslagen.

HDMI 2

USB

C.I.

EXT 3
COMPONENT

Y

L-AUDIO-R

HDMI 1

PC

AV INPUT
EXT 2

PB(C
B) PR(C

R)

DIGITALAUDIOOUTPUT

EXT 1SCART

ANT

HDMI 2

USB

C.I.

OUTPUT

/
AUDIO (L/R)

AB

A
USB : A      10 mm

B        7 mm

HDMI : A    12 mm

CAUTION
Use a Product with the

following thickness for

optimal connection to

HDMI cable / USB device.

P

MENU

OPMERKING
• Afhankelijk van het USB-apparaat zal de tv mogelijk niet 

in staat zijn de opgenomen gegevens te herkennen.

• Gebruik alleen alfanumerieke tekens voor het benoemen 

van bestanden.

• Bestandsnamen van meer dan 80 tekens (kan 

verschillen afhankelijk van de tekenreeks) worden 

mogelijk niet weergegeven.

• Koppel een USB-apparaat of geheugenkaart niet los van 

de tv tijdens het overdragen van bestanden, tijdens het 

gebruik van de functie Diashow, terwijl wordt geschakeld 

van het ene scherm naar het andere of voordat u "USB" 

afsluit in het menu "Invoerbron".

• U mag een USB-apparaat niet herhaaldelijk aansluiten 

op en loskoppelen van de tv.

• Sharp adviseert een reservekopie van uw bestanden te 

maken voor u verbindingen met de tv tot stand brengt, 

om eventueel gegevensverlies te voorkomen. Sharp 

kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan 

bestanden of gegevensverlies. 

Basisgebruik

1. Schakel de tv in.

2. Sluit het USB-opslagapparaat aan op de USB-

poort op de zijkant van uw tv.

3. Druk op de afstandsbediening op b en druk 

op   om USB als ingangsbron te selecteren 

en druk op OK. Het USB-menu verschijnt.
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Compatibiliteit USB-apparatuur

USB 
2.0-apparaat

USB-geheugen (massaopslag)

Bestandssysteem: FAT / FAT32

Indeling 
fotobestanden

JPEG (*.jpg), PNG, bmp

Bestandsindeling 
voor muziek

MPEG1 (*.MP3)

Bit-snelheid: 32k, 64k, 96k, 128k, 196k, 

256k, 320kbps

Monsterfrequentie: 32k, 44,1k, 48kHz

WMA (*.WMA, *.ASF)

Bit-snelheid: 128k, 196k, 256k, 

320kbps

Monsterfrequentie: 8k, 16k, 32k, 44,1k, 

48kHz

Bestandsindeling 
video

MPEG1/2 (*.AVI, *.MPG,*.MPEG, *.TS)

MPEG4 (*.AVI, *.MP4, *.MKV)

H.264 (*.AVI, *.MP4, *.MKV, *.TS)

DivX (*.AVI)

XviD (*.AVI)

OPMERKING
• Progressieve jpg-bestanden worden niet ondersteund.

• Alle bestanden in USB-apparaten met capaciteit worden 

mogelijk niet correct weergegeven.

• Gebruik met USB-hubs is niet gegarandeerd.

• Verlengkabels voor USB-apparaten moeten zijn 

gecertificeerd als USB 2.0.

• Video afspelen via een USB-apparaat kan onmogelijk 

zijn of de weergavekwaliteit wordt beïnvloed als de 

snelheid van de gegevensoverdracht te laag is.

• Geen snelle wisseling tussen afspelen/pauzeren/snel 

vooruit/snel terug.

• De video kan springerig worden als de USB-lees/

schrijfsnelheid lager is dan vereist (sommige Full HD-

video's).

• Bestanden op USB 1.1-apparaten worden mogelijk niet 

goed weergegeven.

• Sommige indelingen van videobestanden kunnen 

mogelijk niet worden weergegeven, afhankelijk van het 

bestand.
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Bedieningspaneel voor foto-/muziek-/fi lmmodus

Pictogram Beschrijving Foto Muziek Film

Afspelen/Pauze.   

Terugspoelen. Telkens wanneer u op 
terugspoelen klikt, verandert de snelheid (2x, 
4x, 8x, 16x).

–  

Snel vooruit. Telkens wanneer u op snel vooruit 
klikt, verandert de snelheid (2x, 4x, 8x, 16x).

–  

Het vorige bestand afspelen.   

Het volgende bestand afspelen.   

Afspelen van de diashow Aan of Uit.  – –

Afspelen stoppen en terugkeren naar de lijst 
met bestanden.

  

Herhaalmodus
- Uit: herhalen uit
- Een: geselecteerd bestand een keer herhalen
- Map: alle bestanden in geselecteerde map 
herhalen

  

Herhalen van A tot B
A instellen: het beginpunt instellen
B instellen: het einde van de weergave instellen
Opmerking: de herhaling annuleren

– – 

Afspeellijsten tonen. Selecteer een bestand uit 
de afspeellijsten om het afspelen te starten.

  

De informatie verdwijnt na een time-out 
(ongeveer 15 seconden) of door op OK te 
drukken om af te sluiten.

  

Langzaam vooruit.
Telkens wanneer u op Langzaam vooruit drukt, 
verandert de snelheid.

– – 

Een beeld vooruit.
Telkens wanneer u op OK drukt, gaat het beeld 
naar het volgende stilstaande beeld.

– – 

Aspect Ratio. – – 

Intellig. beeld. – – 

90° rechtsom draaien.  – –

90° linksom draaien.  – –

Het weergave-interval voor foto's selecteren.  – –

Achtergrondmuziek.  – –

Ga naar tijd
Gebruik de cijferknop op de afstandsbediening 
om de zoektijd in te voeren, en druk op OK.

 – –

OPMERKING
• Bestanden in de map die geen betrekking hebben op de geselecteerde modus, zijn niet toegankelijk.
• De waarschuwing "Niet ondersteund bestand" verschijnt voor een geselecteerd bestand met een ongeldige 

indeling.
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Externe apparaten aansluiten
E Voordat u aansluit...

• Schakel de tv en andere apparaten uit voordat u 
verbindingen opzet.

• Maak een kabel stevig aan een aansluiting vast.

• Lees de gebruiksaanwijzing van elk externe 
apparaat grondig in verband met mogelijke 
aansluittypen. Dit helpt ook bij het verkrijgen 
van de best mogelijke audiovisuele kwaliteit om 
de mogelijkheden van de tv en het aangesloten 
apparaat te maximaliseren.

HDMI-aansluiting

Voorbeeld van aansluitbare apparaten
E DVD E Blu-ray speler/recorder

De HDMI-aansluitingen (High Definition Multimedia 
Interface) maken het mogelijk om digitale video en 
audio via een verbindingskabel van een speler/recorder 
af te spelen. De gegevens voor digitale beelden en 
geluid worden ongecomprimeerd overgebracht en 
verliezen daardoor niets aan kwaliteit. Analoge/digitale 
conversie is niet langer nodig in de aangesloten 
apparaten, wat ook kwaliteitsverlies zou opleveren.

 

EXT 3
COMPONENT

AV INPUT
EXT 2

HDMI 1

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

EXT 1
SCART

ANT

PC

L-AUDIO-RPB(CB)Y PR(CR)

C.I.

USB

HDMI 2

OUTPUT

A

A

B

/
AUDIO (L/R)

CAUTION
Use a Product with the
following thickness for
optimal connection to
HDMI cable / USB device.

HDMI : A      12mm

USB : A        10mm
B          7mm

P

MENU

HDMI

DVI

HDMI 2

HDMI-kabel

DVI-HDMI-kabel  

HDMI-apparaat

HDMI 1 of HDMI 2

DVI/HDMI-conversie

• Met een DVI/HDMI-adapterkabel kunnen de 
digitale videosignalen van een dvd ook worden 
weergegeven via de compatibele HDMI-verbinding. 

• Zowel HDMI als DVI gebruiken dezelfde HDCP-
methode voor kopieerbescherming.

• Audioweergave wordt niet ondersteund met deze 
verbindingsmethode, externe audio-apparatuur is 

vereist.

Ondersteund videosignaal

• 576p, 480p, 1080i, 720p, 1080p. Zie pagina 26 
voor compatibiliteit met pc-signalen.

Eenknopsbediening

• Wanneer u op afspelen drukt of een disc in een 
extern apparaat plaatst, schakelt de tv aan vanuit 
stand-by en wordt het beeld van de HDMI-bron 
afgespeeld.
(Zie pagina 19 voor de HDMI-LINK instelling.)

YPbPr (Component-aansluiting)

Voorbeeld van aansluitbare apparaten
E VCR E DVD E Blu-ray speler/recorder

U kunt genieten van nauwkeurige kleurenreproductie 

en beelden met een hoge kwaliteit via de (YPbPr) als u 

een dvd-recorder of ander opname-apparaat aansluit.

 

EXT 3
COMPONENT

AV INPUT
EXT 2

HDMI 1

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

EXT 1
SCART

ANT

PC

L-AUDIO-RPB(CB)Y PR(CR)

C.I.

USB

HDMI 2

OUTPUT

A

A

B

/
AUDIO (L/R)

CAUTION
Use a Product with the
following thickness for
optimal connection to
HDMI cable / USB device.

HDMI : A      12mm

USB : A        10mm
B          7mm

P

MENU

EXT 3
COMPONENT

AV INPUT
EXT 2

L-AUDIO-RPB(CB)Y PR(CR)

Componentkabel Audiokabel

(YPbPr) Component-
aansluiting
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SCART-aansluiting

Voorbeeld van aansluitbare apparaten
E Decoder

E Bij het gebruik van SCART

Volledige SCART voor S-Video, RGB en CVBS in en 

CVBS tuner uit.

 

EXT 3
COMPONENT

AV INPUT
EXT 2

HDMI 1

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

EXT 1
SCART

ANT

PC

L-AUDIO-RPB(CB)Y PR(CR)

C.I.

USB

HDMI 2

OUTPUT

A

A

B

/
AUDIO (L/R)

CAUTION
Use a Product with the
following thickness for
optimal connection to
HDMI cable / USB device.

HDMI : A      12mm

USB : A        10mm
B          7mm

P

MENU

EXT 1
SCART

SCART-kabel

Decodeerapparaat

OPMERKING
• In gevallen waarin de decoder een signaal van de tv 

moet ontvangen, moet u de juiste invoerbron kiezen.

Aansluiting luidsprekers/versterker

E Een versterker aansluiten met digitale audio-
ingang

 

EXT 3
COMPONENT

AV INPUT
EXT 2

HDMI 1

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

EXT 1
SCART

ANT

PC

L-AUDIO-RPB(CB)Y PR(CR)

C.I.

USB

HDMI 2

OUTPUT

A

A

B

/
AUDIO (L/R)

CAUTION
Use a Product with the
following thickness for
optimal connection to
HDMI cable / USB device.

HDMI : A      12mm

USB : A        10mm
B          7mm

P

MENU

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

Aansluiting
luidsprekers/

versterker

Digitale audio-

ingang

(COAXIAAL)

Digitale audiokabel

 De Smartcard in de CA-module 
steken

Om gecodeerde digitale zenders te kunnen ontvangen, 

moeten een module voor voorwaardelijke toegang (CA-

module, conditional access) en een Smartcard in de CI 

(Gem. interface) sleuf van de tv gestoken worden.

De CA-module en de Smartcard worden niet 

meegeleverd. Gewoonlijk zijn ze bij uw leverancier 

verkrijgbaar.

De Smartcard in de CA-module steken

1. Steek de CA-module voorzichtig in de CI-sleuf 

met de contactkant naar voren.

2. Het logo op de CA-module moet naar buiten 

gericht zijn vanaf de achterkant van de tv.

EXT 3
COMPONENT

Y

L-AUDIO-R

HDMI 1

PC

AV INPUT
EXT 2

PB(C
B) PR(C

R)

DIGITALAUDIOOUTPUT

EXT 1SCART

ANT

HDMI 2

USB

C.I.

OUTPUT

/
AUDIO (L/R)

AB

A
USB : A      10 mm

B        7 mm

HDMI : A    12 mm

CAUTION
Use a Product with the

following thickness for

optimal connection to

HDMI cable / USB device.

P

MENU

OPMERKING
• Het duurt ongeveer 30 seconden om de licentiesleutel 

te certificeren als u een Smartcard de eerste keer in de 

CI+-compatibele CA-module steekt. Dit kan mislukken 

als er geen antenne-invoer is of als u de Taal Keuze 

nooit hebt uitgevoerd.

• De CI+-compatibele CA-module werkt soms zijn 

firmware bij. Mogelijk ontvangt u voor het uitvoeren 

van de upgrade geen tv-beelden. U kunt tijdens 

het uitvoeren van de upgrade alleen de aan/uitknop 

gebruiken.

• Met de CI+-compatibele CA-module kunt u geen tegen 

kopiëren beschermde programma's uitvoeren via de 

monitoruitgang.

• Als de tv een bericht weergeeft voor het bevestigen 

van de update van de Smartcard tijdens de ontvangst 

van met CI+-compatibele uitzendingen, volgt u de 

aanwijzingen op het scherm.

• Controleer of de CA-module goed is ingestoken.
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Een PC aansluiten

Digitale aansluiting

 

EXT 3
COMPONENT

AV INPUT
EXT 2

HDMI 1

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

EXT 1
SCART

ANT

PC

L-AUDIO-RPB(CB)Y PR(CR)

C.I.

USB

HDMI 2

OUTPUT

A

A

B

/
AUDIO (L/R)

CAUTION
Use a Product with the
following thickness for
optimal connection to
HDMI cable / USB device.

HDMI : A      12mm

USB : A        10mm
B          7mm

P

MENU

HDMI

DVI

PC

HDMI

HDMI 2

HDMI-kabel

DVI-HDMI-kabel

HDMI 1 of HDMI 2

Analoge aansluiting

 

EXT 3
COMPONENT

AV INPUT
EXT 2

HDMI 1

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

EXT 1
SCART

ANT

PC

L-AUDIO-RPB(CB)Y PR(CR)

C.I.

USB

HDMI 2

OUTPUT

A

A

B

/
AUDIO (L/R)

CAUTION
Use a Product with the
following thickness for
optimal connection to
HDMI cable / USB device.

HDMI : A      12mm

USB : A        10mm
B          7mm

P

MENU

DVI-I

VGA

PC

HDMI

PC

RGB-kabel

DVI-I/RGB 
conversiekabel

Ondersteunde beeldresoluties

 Computerindelingen (PC)

Resolutie Vernieuwingsfrequentie
640 x 480 60Hz

800 x 600 56Hz

800 x 600 60Hz

1024 x 768 60Hz

1280 x 720 60Hz

1280 x 768 60Hz

1360 x 768 60Hz

1280 x 1024 60Hz

Video-indelingen

Resolutie Vernieuwingsfrequentie
480i 60Hz

480p 60Hz

576i 50Hz

576p 50Hz

720p 50 Hz, 60 Hz

1080i 50 Hz, 60 Hz

1080p (alleen HDMI)

50 Hz, 60 Hz, 24 Hz

OPMERKING
• Pc-audio wordt niet ondersteund wanneer de analoge of 

DVI-aansluiting wordt gebruikt, externe audio-apparatuur 

is vereist.
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Bijlage

Probleemoplossing

Probleem Mogelijke oplossing

Geen beeld 1. Het elektriciteitssnoer correct aansluiten.

2. Toestel inschakelen.

3. De signaalkabel correct aansluiten.

4. Druk op een willekeurige knop op de tv.

Abnormale kleuren De signaalkabel correct aansluiten.

Vervormd beeld 1. De signaalkabel correct aansluiten.

2. Gebruik een compatibel signaal.

Beeld te donker Helderheid en contrast aanpassen.

Enkel geluid, geen beeld 1. Controleer of het ingangssignaal correct is aangesloten.

2. TV-RF-signaal mag niet lager zijn dan 50dB.

Enkel beeld, geen geluid 1. De signaalkabel correct aansluiten.

2. Het volume op een passend niveau instellen.

3. De audiosignaalkabel correct aansluiten.

4. TV-RF-signaal mag niet lager zijn dan 50dB.

De afstandsbediening werkt niet 1. Verwissel de batterij.

2. Schakel het toestel 10 seconden uit en schakel het dan opnieuw in.

Kan met de antenne onvoldoende 

kanalen ontvangen

Voeg nog niet in het geheugen opgeslagen kanalen toe met de functie 

Kanalen scannen.

Geen kleuren Pas de kleureninstellingen aan.

Knipperend en dubbel beeld 1. Controleer de aansluiting met de antenne/signaalkabel.

2. Controleer of het kanaal in afspeelmodus staat.

3. Druk op Signaalbron en wijzig de ingangsmodus.

Gebroken lijnen of segmenten Antenne afstellen.

Houd de tv uit de buurt van ruisbronnen, zoals auto's, neonverlichting en 

haardrogers.

Bepaalde (gewenste) tv-kanalen zijn 

geblokkeerd

Voeg de kanalen die nog niet in het geheugen zijn opgenomen toe met de 

functie Kanalen scannen.

Overlappend of dubbel beeld Gebruik een multidirectionele buitenantenne.

(Indien uw tv is blootgesteld aan de invloed van omleggende bergen of 

gebouwen).

Kan een functie niet gebruiken Als een item grijs wordt weergegeven, kan het niet worden gekozen.

Kan geen programma's ontvangen Voeg de kanalen die nog niet in het geheugen zijn opgenomen toe met de 

functie Kanalen scannen.
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Specificaties

Item
32" LCD KLEURENTV
Model: LC-32LE144E

32" LCD KLEURENTV
Model: LC-32LE244E

Grootte LCD-scherm 32 inch diagonaal

Aantal puntjes
3.147.264 puntjes

(1.366 x 768 x 3 puntjes)

6.220.800 puntjes 

(1.920 x 1.080 x 3 puntjes)

Video kleurensysteem PAL/SECAM/NTSC 4.43

TV-functie

TV standaard
Analoog CCIR (B/G, I, D/K, L/L')

Digitaal DVB-T, DVB-C

Ontvangend 

kanaal

VHF/UHF ATV: IRA-E69, DVB-T: E5-E69

CATV S-band, S1–S41ch

TV tunersysteem Auto vooringesteld 1599 kan, Auto Label, Auto Sort

Stereo/tweetalig NICAM/A2

Audioversterker 5 W x 2

Luidspreker 33 x 140 x 36 mm

Achterkant

ANTENNE UHF/VHF 75 

SCART SCART (CVBS-ingang, Y/C-ingang, RGB-ingang, TV-uitgang)

PC IN D-sub 15 pennen (AV-ingang)

CVBS/COMPONENT CVBS (EXT2)/Y(EXT3)/Pb(Cb)/Pr(Cr), RCA pin (L/R)

SPDIF-uitgang Digitale audio-uitgang 

HDMI 1 Digitale video- en audio-ingang

Zijkant

C. I. (Gem. interface) EN50221, R206001, CI Plus specificatie

USB Software update, multi-media afspelen (DC5V / 500 mA)

HDMI 2 Digitale video- en audio-ingang

KOPTELEFOON Ø 3,5mm aansluiting (Audio uitgang)

OSD-talen

Engels, Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans, Grieks, Portugees, 

Zweeds, Fins, Russisch, Pools, Turks, Hongaars, Tsjechisch, Slowaaks, 

Deens, Noors, Estisch, Lets, Lithuaans, Sloveens, Bulgaars, Kroatisch, 

Roemeens, Servisch, Oekraïens, Wit-Russisch.

Voeding Wisselstroom 220-240 V, 50 Hz

Energieverbruik
58 W (volgens EN60065)

0,15 W (Stand-bymodus)

Gewicht
7,6 kg (zonder voet),

8,6 kg (met voet)

Bedrijfstemperatuur 0°C tot +40°C

• Als onderdeel van het beleid van doorlopende verbetering, behoudt SHARP zich het recht voor om zonder waarschuwing 

vooraf ontwerp- en specifieke wijzigingen aan te brengen ter verbetering van het product. De aangegeven prestatiecijfers 

zijn nominale waarden van productie-eenheden. Individuele eenheden kunnen afwijkingen van deze waarden weergeven.

OPMERKING
• Zie de binnenkant van de achterkant voor maattekeningen.

• Audio kan niet via de HDMI-aansluiting worden uitgevoerd.
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Milieuopgave

Item

*1 Ingeschakeld (W) 38W

*2 Stand-by modus (W) 0,15W

*3  Jaarlijks energieverbruik (kWh) 55kWh

*1 Gemeten volgens EN62087 : 2009.

*2 Gemeten volgens EN62301 : 2005.

*3 Het jaarlijkse energieverbruik is berekend op basis van het energieverbruik in de ingeschakelde stand (Standaard), 4 uur 

tv kijken per dag, 365 dagen per jaar.

OPMERKING
• Het energiegebruik in de ingeschakelde stand wisselt, afhankelijk van de beelden die de tv weergeeft.

Overige informatie

Waarschuwingen met betrekking tot het gebruik in omgevingen met hoge en lage temperaturen
• Als het apparaat gebruikt wordt in een koele ruimte (bijvoorbeeld kamer, kantoor), kan het beeld sporen achterlaten of 

iets vertraagd verschijnen. Dit is geen defect en het scherm wordt weer normaal als de temperatuur omhoog gaat.

• Laat het apparaat niet op een warme of koude plek staan. Laat het apparaat evenmin staan op een plek die aan 

rechtstreeks zonlicht is blootgesteld of in de buurt van een verwarming, omdat hierdoor de behuizing kan vervormen en 

het LCD-scherm slecht gaat presteren.

• Opslagtemperatuur: -20°C tot +60°C.

Apparaten die zijn verbonden met de massa-aansluiting van het gebouw via de lichtnetaansluiting of via andere 

apparaten met een verbinding met massa en met een systeem voor tv-distributie over coaxiale kabels, kunnen in 

sommige gevallen brandgevaarlijk zijn. Aansluitingen met een systeem voor tv-distributie moeten daarom worden 

geleverd via een apparaat dat voor elektrische isolatie binnen een bepaald frequentiebereik zorgt (galvanische 

isolator, zie EN 60728-11).

OPMERKING
• Voor de vereisten in Noorwegen en Zweden zijn de eisen voor isolatie eveneens relevant voor apparaten die kunnen 

worden aangesloten op systemen voor tv-distributie. 
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Merken

• HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde 

handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en in andere landen.

• Het "HD TV" Logo is een handelsmerk van DIGITALEUROPE.

• Het "HD TV 1080p" Logo is een handelsmerk van DIGITALEUROPE.

• Het DVB-logo is het geregistreerde handelsmerk van het Digital Video Broadcasting - DVB - project.

• Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbele-D symbool zijn handelsmerken van 

Dolby Laboratories.

• DivX®, DivX Certified® en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Rovi Corporation of diens 

dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt.

• OVER DIVX VIDEO: DivX® is een digitale video-indeling gemaakt door DivX, LLC, een dochteronderneming 

van Rovi Corporation. Dit is een officieel DivX Certified® apparaat dat DivX-video kan weergeven. Bezoek 

www.divx.com voor meer informatie en software-hulpmiddelen om uw bestanden naar DivX-video te 

converteren.

• OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dit DivX Certified® toestel moet worden geregistreerd om gekochte DivX 

Video-on-Demand (VOD) films te kunnen afspelen. Open voor het verkrijgen van uw registratiecode de sectie 

DivX VOD in het instelmenu. Ga naar vod.divx.com voor meer informatie over het invullen van de registratie.
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Opgepast: 
Uw product is met dit 

symbool gemarkeerd. 

Dat betekent dat 

gebruikte elektrische en 

elektronische producten 

niet bij het algemene 

huishoudelijke afval 

terecht mogen komen. 

Voor deze producten 

bestaat een gescheiden 

verzamelsysteem.

A. Informatie over het wegwerpen voor gebruikers (privé huishoudens)

1. Binnen de Europese Unie

Opgelet:  Als u dit apparaat wilt wegwerpen, moet u niet de gewone vuilnisbak 

gebruiken!

Gebruikte elektrische en elektronische apparatuur moet apart worden verwerkt en in 

overeenstemming met wetgeving die een juiste verwerking, terugwinning en recycling van 

gebruikte elektrische en elektronische apparatuur vereist.

Als gevolg van de implementatie door de lidstaten mogen privé-huishoudens in de 

EU hun gebruikte elektrische en elektronische apparatuur gratis afgeven bij daartoe 

aangewezen verzamelpunten*. In sommige landen* kan uw verkoper eveneens uw oude 

apparaat gratis terugnemen als u een overeenkomstig nieuw apparaat koopt.

*) Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor meer details.

Als uw gebruikte elektrische of elektronische apparatuur batterijen of accu's bevat, moet 

u deze eerst apart verwijderen volgens de lokale richtlijnen.

Door dit apparaat op de juiste manier te verwijderen, helpt u er voor te zorgen dat het 

afval de juiste behandeling, herwinning en recycling ondergaat en daardoor negatieve 

effecten op het milieu en de menselijke gezondheid voorkomt die anders kunnen 

optreden als gevolg van de onjuiste verwerking van afval.

2. In andere landen buiten de EU

Als u dit toestel wilt wegwerpen, moet u contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten 

en naar de juiste methode van wegwerpen informeren.

Voor Zwitserland: Gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kan gratis worden 

teruggebracht naar de verkoper, ook als u geen nieuw product koopt. Op de homepage 

van www.swico.ch of www.sens.ch vindt u meer verzamelpunten.

B. Informatie over verwijderen voor zakelijke gebruikers

1. Binnen de Europese Unie

Als het product voor zakelijke doeleinden is gebruikt en u wilt het wegwerpen:

Neem contact op met uw SHARP-dealer die u informeert over de terugname van het 

toestel. Mogelijk moet u betalen voor kosten die voortvloeien uit de terugname en 

recycling. Kleine producten (en kleine hoeveelheden) kunnen mogelijk op het plaatselijke 

verzamelpunt worden ingenomen.

Voor Spanje: Neem contact op met het gevestigde verzamelpunt of met de plaatselijke 

autoriteiten voor het terugnemen van uw gebruikte producten.

2. In andere landen buiten de EU

Als u dit toestel wilt wegwerpen, moet u contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten 

en naar de juiste methode van wegwerpen informeren.

De batterij die bij dit toestel geleverd wordt bevat sporen van Lood.

Voor de EU: De doorgestreepte afvalbak geeft aan dat gebruikte batterijen niet bij 

het algemene huishoudelijke afval horen! Er bestaat een apart verzamelsysteem voor 

gebruikte batterijen, om de juiste verwerking en recycling overeenkomstig de wetgeving 

mogelijk te maken.

Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie over verzamel- en 

recycle-schema's.

Voor Zwitserland: De gebruikte batterij moet naar het verkooppunt worden 

teruggebracht.

Voor andere landen buiten de EU: Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten 

voor de juiste methode van wegwerpen van gebruikte batterijen.
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