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1. ALGEMEEN
1.1 Inleiding

2. BEDIENINGSELEMENTEN
2.1 Afstandsbediening

Deze handleiding beschrijft de functie en de bediening van de Oyster® Smart TV.

1.2 Leveringsomvang
Oyster® Smart TV met afstandbediening en aansluitkabel voor de boordspanning.

1.3 Reglementair gebruik
Het reglementair gebruik van dit product is de toepassing als televisietoestel of beeldscherm in campers of caravans. Voor de montage aan de muur moeten de instructies van de betreffende voertuigfabrikant in acht worden
genomen. Er mogen uitsluitend montage-elementen worden gebruikt die voldoen aan de VESA-norm.
De voeding moet door een normconform voertuigboordnet met een nominale spanning van 12V / 24V DC worden
verzorgd. Bij de montage in caravans mag voor de voeding geen spanningsstabilisator worden gebruikt.
Een andere toepassing dan vermeld is niet toegestaan.

1.4 Veiligheidsinstructies
Om een volledige ontlading van de accusystemen te voorkomen heeft de televisie een mechanische hoofdschakelaar om hem geheel van het net te scheiden. Als deze schakelaar niet wordt gebruikt moeten er aan boord
geschikte maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de accusystemen volledig ontladen raken.
De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade of gevolgschade aan de
installatie zelf, aan accusystemen, voertuigen of andere goederen die vanwege de aansluiting op ongeschikte
accusystemen of andere montagefouten of bedradingsfouten optreden.

Toets

Power ON/OFF
APPS

Directe oproep van de app selectie

0 - 9 Directe invoer van bijv. het programmanummer
EPG

Elektronische programmagids

EXIT

Menu/OSD verlaten

START

Antenne (weer) uitklappen*

COUNTRY

Selectie van de actuele verblijfsplaats*

PARK

Antenne inklappen*

STOP

Antenne stoppen*

FAV

Favorieten-programmalijst oproepen
Zonder functie

AQT

Start het zender zoeken (alleen DVB-T modus)

TIME
SHIFT

Zonder functie

SWAP

Springt terug naar het vorige programma

OK
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Functie

Selectie bevestigen

SETUP

Hoofdmenu oproepen

SOURCE

Bronselectie (DVB-S/DVB-T/HDMI etc.)
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Toets
VOL

CH
CH

Functie
Geluidsvolume + verhogen / - verlagen
Programma omhoogschakelen

Toets
TV/

S/Q

Functie
Omschakelen tussen TV en radio
Weergave van de signaalsterkte/ontvangskwaliteit

Programma omlaagschakelen

PICTURE

Beeldweergave modus wijzigen

Volume mute Aan/Uit

SOUND

Audioweergave modus wijzigen

BACK

In het menu een stap terug

FILE

Geeft opnames van USB geheugens weer

CHANNEL

2. BEDIENINGSELEMENTEN

* alleen indien gebruikt als besturingsapparaat voor sat-installaties.

Geeft de programmalijst weer
Stopt weergaven
Terugspoelen
Vooruitspoelen
Weergave/pauze

6

YELLOW

GREEN

RED

BLUE

Veranderende betekenis, zie betr. menu

TEXT

Videotekst oproepen

SUBT

Ondertiteling keuzemenu oproepen

PAGE+

Pagina omhoog bladeren

PAGE-

Pagina omlaag bladeren

INFO

EPG informatiebalk opnieuw weergeven

AUDIO

Audiotrack keuzemenu oproepen

BATT

Batterijweergave oproepen
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2.2 Interfaces / bediening aan het apparaat (19,5“, 21,5“, 24“)

Aansluitingen en bedieningselementen (19,5“, 21,5“, 24“)
01) CI/CI+ moduleschacht
02) USB 1 aansluiting

USB2

USB1

03) USB 2 aansluiting

AV

04) Hoofdtelefoon

Aansluiting 3,5 mm stereo klinkbus

05) AV ingang

met adapter

06) 12V/24V DC

Voeding

HDMI2

OPTICAL

SAT

RF

PCMCIA

HDMI1
(ARC)

07) LAN aansluiting

RJ45

08) HDMI1 ARC /HDMI2

12V/24V

09) Digitale audio uitgang
optisch (TOS)
12

10) DVB-S/S2, F-bus
11) A
 ntenneaansluiting DVB-T/
T2, IEC-bus

18 17
PCMCIA

USB2

USB1

AV
12V/24V

2

1

3

4

5

6

RJ45

7

HDMI1
(ARC)

HDMI2

8

OPTICAL

SAT

RF

9

10

11

1 PCMCIA Card- CI/CI+ Moduschacht
14
2 USB2 Anschluss
3 USB1 Anschluss
4 Kopfhörer Anschluss 3,5 mm Klinkenbuchse Stereo
5 AV Eingan
6 12V/24V DC input Gleichstrom Eingang 16
15Anschluss
7 LAN
8 HDMI1 ARC /HDMI2
9 Digitaler Audio Ausgang optisch (TOS)
10 DVB-S/S2, F-Buchse
11 Antennenanschluss DVB-T/T2, IEC-Buchse

13

Hoofdschakelaar, netschakelaar

13) Setup

Openen of verlaten van het setupmenu, houd de toets langer dan 3 seconden ingedrukt om het automatische zoeken in DTV te starten

14) VOL+ / VOL-

Verhogen of verlagen van het geluisvolume

15) Source

Voor de selectie van de signaalbron

16) CH+ / CH-

Zender wisselen omhoog / omlaag

17) Infraroodsensor
18) Bedrijfsweergave

→

12

12) Schakelaar Aan / Uit

rood standby, blauw werking

10

Bedieningsgedeelte aan de achterzijde
8

9
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2.3 Interfaces / bediening aan het apparaat (27“, 39“)

Aansluitingen en bedieningselementen (27“, 39“)

22

PCMCIA

USB2

USB1

AV

RJ45

12V/24V

2

1

3

4

1PCMCIA card - CI/CI+ Modulschacht

5

12

HDMI1
(ARC)

11

6

15

8 Digitaler Audio Ausgang optisch (TOS)
10 RF
12Antennenanschluss DVB-T/T2, IEC-Buchse
13
Power on/OK

14
11

Bedieningsgedeelte aan de achterzijde

10

15
12

16

OK

13

10

11

5 12V/24V DC input Gleichstrom Eingang

9 SAT DVB-S/S2, F-Buchse

9

RF

14

4 AV Eingang

7 HDMI 1 ARC /HDMI 2

8

13

SAT

Power on/OK

3 Kopfhörer Anschluss 3,5 mm Klinkenbuchse Stereo

11

OPTICAL

7

2 USB 1 und 2 Anschluss

6 LAN Anschluss

HDMI2

12

16

17

13
14
18

19

21

OK

01)

CI/CI+ moduleschacht

02)

USB 1 + 2 aansluiting

03)

Aansluiting hoofdtelefoon, 3,5 mm klinkbus stereo

04)

AV ingang met adapter

05)

12V / 24V DC voeding

06)

LAN aansluiting

07) 

HDMI 1 ARC / HDMI 2

08)

Digitale audio uitgang optisch (TOS)

09)

SAT DVB-S/S2, F-bus

10)

RF antenneaansluiting DVB-T/T2, IEC-bus

11) 12) 13) 14)

Navigatietoets voor de selectie van de functie en druk ter
bevestiging OK

15)

Indrukken om het bedieningspaneel te verlaten

16)

Source button. Voor de selectie van de signaalbron

17)

Terug

18)

Om terug te gaan naar het hoofdmenu drukt u op de toets en bevestig
met OK

19)

Geluidsvolume verlagen

20)

Geluidsvolume verhogen

21)

POWER schakelaar (AAN / standby)

22)

Netschakelaar ( bij 39“ op een andere plek)

20
Weergave op het beeldscherm
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COMMON INTERFACE SCHACHT

SIGNAALINGANGEN

De Common Interface (CI+) schacht / slot kan een Conditional Access module (CAM) met een SmartCard opnemen zodat u van programma´s en offertes van betaaltelevisie gebruik kunt maken. Neem contact op met uw
TV-provider om verdere informatie over contracten en de modules te verkrijgen.

HDMI / AV setup

Aanwijzing: Conditional Access modules en SmartCards zijn apart bij de betreffende provider verkrijgbaar.

Indien er geen signaal is als HDMI als ingangsbron werd gekozen, verschijnt het volgende scherm:

De menu´s bij HDMI- of AV-verbindingen zijn vergelijkbaar met die van een normaal TV-ontvangst, behalve dat
u geen zenderinstellingen kunt uitvoeren.

 Let op! Schakel de televisie uit voordat u een module in de CI+ moduleschacht doet.
De CI+ moduleschacht bevindt zich aan de achterzijde van uw toestel. Schuif de CA–module correct in de schacht en plaats vervolgens de SmartCard in de CA–module.

• Selecteer met uw SmartCard de zender die vrijgeschakeld moet worden.
• Wacht een paar minuten tot de SmartCard is geactiveerd.
• Details over uw gebruikte SmartCard worden weergegeven.
• D
 ruk op OK om het menu van de SmartCard op te roepen. Neem de handleiding voor uw CI+ module voor
handmatige instellingen in acht.
• Zodra de module is verwijderd, verschijnt de volgende melding: “CI–module verwijderd”

Indien er binnen de 30 minuten geen signaal kan worden herkend, schakelt het toestel automatisch om naar
standby.
AUDIO-INGANG
Selecteer AV als ingang als u bijvoorbeeld gebruikt wilt maken van een MP3-player. Het beeldscherm schakelt na
30 minuten uit, maar de speakers blijven actief.

12
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3.1 Inbedrijfstelling

3.2 TV met internet verbinden

INSCHAKELEN

WLAN-VERBINDING MAKEN

Aanwijzing: Indien niet anders vermeld hebben alle verwijzingen betrekking tot de toetsen op de afstandsbediening.

De netwerkverbinding kan ofwel via een kabelgebonden LAN-verbinding of een draadloze verbinding via het
geïntegreerde WLAN van het televisietoestel worden gemaakt.

I. Schakel de TV met de hoofdschakelaar van de televisie in.

Om naar het hoofdmenu te gaan drukt u op de toets

-toets op de afstandsbediening. De bedrijfsweergave wordt blauw.

2. Druk op de

SETUP

.

Ga in het hoofdmenu naar Instellingen...

INSCHAKELEN
-toets op de afstandsbedieOm de televisie weer om te schakelen naar standby drukt u nog een keer op de
ning. De bedrijfsweergave wordt rood. Om energie te besparen laat u het toestel niet gedurende een langere periode, bijv. ´s nachts, op standby staan. Schakel de televisie uit. Gebruik hiervoor de netschakelaar van het toestel.
SIGNAALBRON
Selecteer de gewenste signaalbron. Voor de besturing van een ten Haaft sat-installatie moet die op Satelliet
staan.
Druk op de

SOURCE

om de keuze van signaalbronnen weer te geven.

Druk op de
toetsen links / rechts om de bron te selecteren, OK ter bevestiging. Als er geen bron met de
OK -toets wordt geselecteerd, komt u een paar seconden later automatisch terug naar de atuele signaalbron.
Druk op EXIT om het menu te verlaten. De volgende signaalingangen kunnen worden geselecteerd.
Druk op de betreffende toetsen op de afstandsbediening:
• DVB-T

Satellite

• AV

HDMI 1

• HDMI 2

14
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... en selecteer de netwerkconfiguratie DHCP.

Selecteer met de cursortoetsen het basisstation en druk op

OK

.

Voor een draadloze verbinding via het geïntegreerde WLAN van de televisie selecteert u WiFi-netwerk.
Het interne WLAN van het televiisietoestel zoekt naar alle beschikbare 2,4GHz netwerken en geeft die op een
lijst weer.

Druk op de

links / rechts toetsen om het WLAN-netwerk in te schakelen.
Selecteer het gewenste WLAN en druk op

16

OK

.
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3. BEDIENING VAN DE OYSTER® SMART TV
Selecteer de optie Passwort en druk op

OK

3. BEDIENING VAN DE OYSTER® SMART TV

.

Als de TV is verbondern verschijnt er een blauw WLAN-symbool rechtsboven in de hoek van het hoofdmenu.
Nu moet u het wachtwoord van het netwerk invoeren. Dat staat normaal gesproken aan de achterkant van uw
router / verbonden apparaat of in de meegeleverde handleiding van het toestel. Gebruik hiervoor de cursortoetsen en de OK toets.

KABELGEBONDEN (LAN) NETWERKVERBINDING
Het is ook mogelijk om een netwerkverbinding met een LAN-kabel te maken die in de RJ45-bus van het televisietoestel en in uw basisstation (router) is ingestoken.

De televisie maakt dan een verbinding met het netwerk en informeert u als de procdure is voltooid.

Verbinding met succes gemaakt, druk op

18

OK

.

Selecteer op het eerste scherm voor de selectie van het netwerk het kabelgebonden netwerk.
Selecteer de configuratie.
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Zorg ervoor dat IPv4 gemarkeerd is en druk op

Verbinding met succes gemaakt, druk op
de netwerkbus te zien.

OK

.

OK

. In de bovenste beeldrand aan de rechterkant is een gesymboliseer-

De televisie maakt dan een verbinding met het netwerk en informeert u als de procdure is voltooid.

20
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3.3 Hoofdmenu

Zenders instellen en zenders zoeken (DVB-S2)

Het hoofdmenu stelt u in staat om de televisie in te stellen.

Automatisch zoeken

• Om het hoofdmenu te selecteren drukt u op
• Met de pijltoetsen
• Met
• Met

EXIT

SETUP

of

SETUP

SETUP

Selecteer „Aut. zoeken“

.

kunt u in de menu´s navigeren.

kunt u het instellingsmenu verlaten

een stap teruggaan

KANAAL
Selecteer

SOURCE

en ga dan naar Satelliet. Druk op de toets

SETUP

en selecteer „Kanaal“. Bevestig dit met

OK

.

Hier heeft u de mogelijk voor een automatische zenderzoekloop (Aut. zoken), manueel naar zenders zoeken
(DVB-S manueel zoeken), speciale instellingen wat het ontvangst betreft (LNB instelling), de programmalijst te
sorteren (DVB-S programma bewerken) of de signaalsterket en de kwaliteit weer te laten geven (signaalinformatie). Bovendien is er de mogelijkheid om met „Software-Update (USB)“ een software update van een USB stick
te laden.

Bij het punt „Scanmodus“ heeft u de keuze tussen:

Met het punt „CI Information“ heeft u toegang tot een evt. ingestoken CI module.

Auto Scan (automatische scan van alle bekende transponders) Fast Scan (download van een vooraf aangemaakte lijst van verschillende providers) Blind Scan (grondig zoeken naar onbekende transponders) Preset (opnieuw laden van de duitstalige fabrieklijst) Canal Digital (Noorse fastscan) Joyne Scan (Belgische fastscan).
Voor de duitstalige regio is alleen Auto Scan doelmatig.

22
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Auto Scan

teld) of beide (Free+Scramble) af wilt laten zoeken.

Na de selectie van dit punt kan in de regel „Satelliet“ worden bepaald, welke satelliet er afgezocht moet worden.
Druk hiervoor op OK , selecteer de gewenste satelliet en verlaat het menu voor satellietkeuze met de toets
.
SETUP

Uw selectie wordt daardoor overgenomen.
(In combinatie met een ten Haaft Premium sat-installatie wordt nu ook de satellietantenne op de gewenste
satelliet uitgelijnd. Wacht a.u.b. met het starten van het zoeken tot de antenne de satelliet heeft gevonden en
tot rust is gekomen.)
FastScan
Fastscan is alleen voor sommige landen buiten de duitstalige regio van betekenis. Hierbij worden vooraf ingestelde programmalijsten van de betreffende provider via satelliet gedownload. Let op: Vooraf aangemaakte
programmalijsten worden daardoor overschreven!

Houd er rekening mee: Als er al een programmalijst is aangemaakt, bijvoorbeeld met de instelling "vrij", en er
vervolgens een vedere zoekloop met de instelling "versleuteld" wordt uitgevoerd, dan worden de tevoren gevonden vrije zenders van de lijst verwijderd.
Servicetype
In de regel Servicetype kan er gekozen worden tussen:
DTV (alleen televisieprogramma´s)
DTV + radio (televisieprogramma´s en radiozenders) radio (alleen radiozenders) Afhankelijk van uw keuze wordt
alleen de gewenste soort programma gezocht.
Netwerk zoeken
In de regel Netwerk zoeken kunt u bepalen of de televisie bij het zoeken rekening houdt met dwarsverwijzingen
naar andere transponders of niet. Normaal gesproken kan dit op UIT blijven staan.
Zoeken
In de regel „Zoeken“ kunt u door op

OK

te drukken met het zoeken beginnen.

Manueel zoeken (DVB-S manueel zoeken)
Deze functie dient ertoe om bepaalde enkele transponders van een satelliet te doorzoeken.
De zoekresultaten worden automatisch aan de aanwezige zenderlijst toegevoegd.
Satelliet
In de regel Satelliet kunt u kiezen op welke satelliet de gewenste transponder te vinden is. Verdere aanwijzingen
staan bij het automatische zoeken.
Transponder
In de regel Transponder kunt u met toets

OK

een keuzemenu openen waarin alle bekende transponders van deze

satelliet staan vermeld.
Mocht de gewenste transponder nog niet op de lijst staan, kunt u hem met de gele toets zelf toevoegen.
Na de selectie van de gewenste transponder kunt u het keuzemenu weer verlaten door op de toets
ken. Uw selectie wordt daardoor overgenomen.
Transponder
Voor zover niet anders aangegeven wordt er aanbevolen om alle waarden op de standaardinstellingen te laten
staan.
ScanTyp

SETUP

te druk-

Aanwijzing: aan de balk voor de weergave van kwaliteit en sterkte kunt u zien of de transponder werkelijk beschikbaar is en het zoeken überhaupt doematig is.
Als er bij kwaliteit geen groene balk zichtbaar is, is ofwel het ontvangst slecht/in storing of de gegevens voor
deze transponder zijn niet meer actueel.

In de regel Scan Type kunt u instellen of u alleen vrij te ontvangen zenders (vrij), versleutelde zenders (versleu24

25
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Netwerk zoeken

DVB-S programma bewerken

Met het punt Netwerk zoeken kan bepaald worden of bij het zoeken rekening gehouden wordt met dwarsverwijzingen naar andere transponders. Bij het manuele zoeken is de optie "Uit" echter doelmatiger.
Zoekmodus

VOLGORDE WIJZIGEN:

In de regel Zoekmodus kunt u instellen of u alleen vrij te ontvangen zenders (vrij), versleutelde zenders (versleuteld) of beide (Free+Scramble) af wilt laten zoeken.
Houd er rekening mee: Als er al een programmalijst is aangemaakt, bijvoorbeeld met de instelling "vrij", en er
vervolgens een vedere zoekloop met de instelling "versleuteld" wordt uitgevoerd, dan worden de tevoren gevonden vrije zenders van de lijst verwijderd.
Servicetype
In de regel Servicetype kan er gekozen worden tussen:
DTV (alleen televisieprogramma´s)
DTV + radio (televisieprogramma´s en radiozenders)
Radio (alleen radiozenders)
Afhankelijk van uw keuze wordt alleen de gewenste soort programma gezocht.
Zoeken
In de regel „Zoeken“ kunt u met een druk op de toets
zoeken.

Hier kunt u de volgorde van de programma´s binnen de zenderlijst wijzigen, een favorietenlijst aanmaken, aparte
programma´s uit de lijst verwijderen of markeren om automatisch over te slaan.

OK

met de vooraf gekozen instellingen beginnen met

toets om de zender te markeren.
Beweeg de blauwe balk op de zender die u wilt verschuiven. Druk op de
Met de pijltoetsen kunt u de zender nu verschuiven naar een andere plaats. Alternatief is het ook mogelijk om
rechtstreeks met het toetsenbord de nieuwe programmaplaats in te voeren. Door opnieuw op de
toets te
drukken wordt de zender op de nieuwe plek neergezet.
YELLOW

YELLOW

FAVORIETENLIJST AANMAKEN:
Een favrietenlijst is een aparte lijst waarop men zijn programma´s samen kan vatten die de voorkeur hebben
zonder hiervoor de zenderlijst te hoeven bewerken. Navigeer op de programmalijst naar het programma dat u op
de favorietenlijst wilt opnemen. Druk op de toets FAV . Het programma wordt daardoor met een hartvormig symbool gemarkeerd. Een nieuwe druk op FAV bij een reeds gemarkeerd programma verwijdert de markering weer.
Ga verder naar de volgende zender en druk weer op de FAV toets om ook die op de favorietenlijst te zetten. De
zenders zijn dan op de favorietenlijst zichtbaar en houden ook hun oorspronkelijke nummer. Dat betekent dat
het weergegeven kanaalnummer niet altijd een volgnummer is. De volgorde van de zenders op de favorietenlijst
kan niet worden gewijzigd.
Voor het oproepen van de favorietenlijst bij het dagelijks gebruik gewoon op de toets
EXIT kan de lijst weer worden verborgen.

FAV

drukken. Met de toets

PROGRAMMA´S OVERSLAAN:
Door op de BLUE toets te drukken kunt u een programma markeren dat overgeslagen moet worden. Voorbeeld:
Programma 4 wordt gemarkeerd, dan wordt bij het omschakelen van de programmma´s met de CH tuimelschakelaar de volgorde 1 - 2 - 3 - 5... Via de kanaallijst of toets 4 kan het programma echter nog steeds opgeroepen
worden.
Een nieuwe druk op de

BLUE

toets bij een reeds gemarkeerd programma verwijdert de markering weer.

PROGRAMMA´S WISSEN:
Selecteer het te wissen programma met de pijltoetsen en druk dan op de RED toets. Een dialoogscherm vraagt
dan of u het zeker weet. Indien wel, bevestigt u het wissen met de pijltoets . Indien u de zender toch niet wilt
wissen, kunt u de procedure met de pijltoets annuleren.
Het wissen van een programma kan niet ongedaan worden gemaakt. Een gewist programma moet ofwel via een
automatische of een manuele zenderzoekloop weer worden gezocht.

26
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Signaalinformatie
Geeft de sterkte en de kwaliteit van het ontvangst aan.

Automatisch zoeken: Druk op OK om een nieuwe terrestrische kanaalscan uit te voeren. Alle bij de scan gevonden diensten worden op de lijst weergegeven.

Softwareupdate (USB): Maakt de update van de software via USB mogelijk. Gebruik alleen software die afkomstig
is van ten Haaft.

DVB-T manueel zoeken: Maakt het manuele zoeken mogelijk. Zoek gericht een speciale frequentie naar zenders
af.

Zenders instellen en zenders zoeken (DVB-T2)

5V Antenna Supply: Schakel de 5V voeding in en uit.

op DVB-T worden gezet)
(De TV moet vooraf via
indrukken om naar het hoofdmenu te gaan, daarna kanaal selecteren.

DVB-T programma bewerken: Maakt het wissen, overslaan en toevoegen van kanalen op de zenderlijst mogelijk.
De RED toets wist het geselecteerde kanaal, de BLUE slaat het geselecteerde kanaal over. Druk op de FAV toets
om een favorietenlijst te maken. Zie voor meer informatie pag. 27 bij Satelliet.

SOURCE

SETUP

Signaalinformatie: Geeft het kanaalsignaal in sterkte en kwaliteit weer.
Softwareupdate (USB): Maakt de update van de software via USB mogelijk. Gebruik alleen software die afkomstig
is van ten Haaft.
BEELD

Aanwijzing: Satelliet heeft in heel Europa dezelfde frequentie, bij DVB-T verschillen de frequenties afhankelijk
van de regio.

In dit menu kunnen verschillende instellingen voor het beeld van de Oyster® Smart TV worden gewijzigd. Het is
mogelijk om de volgende instellingen uit te voeren:
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BEELD MODUS:
Standaard (hoedanigheid bij levering)
Film
(zachter beeld, geoptimaliseerd voor de beste bioscooplook)
Individueel (hier kunt u alle parameters naar wens vastleggen)
Dynamisch (instelling met meer contrast. Het beeld wordt daardoor „harder“)

TOON

Het keuzemenu kan met de toets

SETUP

In dit menu kunt u instellingen uitvoeren aan de TOON. De volgende opties zijn beschikbaar:

weer worden verlaten.

KLEURTEMPERATUUR:
Koud
(witte tinten meer blauwachtig weergegeven)
Normaal (hoedanigheid bij levering, neutrale indruk)
Warm
(witte tinten worden meer roodachtig weergegeven)
RUISREDUCTIE:
Uit, laag, gemiddeld, hoog, auto
Hoe hoger de ruisreductie wordt ingesteld, hoe „gladder“ het beeld aandoet. Echter gaan daardoor ook fijne
details verloren. Aanbevolen wordt de fabrieksinstelling „laag“.
MPEG-RUISONDERDRUKKING:
Eender effect als de boven vermelde ruisreductie. Standaardinstelling is „laag“.
DCR „Dynamic Contrast Ratio“:
Verhoogt bij activering de contrastwaarde, afhankelijk van de beeldinhoud. Standaardinstelling is „Uit“.

TOONMODUS:
Biedt verschillende, vooraf ingestelde instellingen aan.
Standaard , muziek, film , sport , individueel
Na de selectie van de gewenste modus kan het keuzemenu met de

SETUP

toets weer worden verlaten.

BALANCE:
Verschuift de verdeling van het geluidsvolume tussen de linker- en rechterspeaker.
AUTOM. GELUIDSVOLUME: UIT, AAN
Reduceert het verschil van geluidsvolume tussen harde en zachte passages.
Surround Sound: UIT, Surround
Stelt een virtuele Surround Sound ter beschikking
AD selectie (AD = Audio Description): Uit, Aan, Geluidsvolume
Bij verschillende uitzendingen wordt een gesproken beschrijving van het beeld via een speaker uitgegeven. Voor
mensen met visuele beperking.
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SPDIF modus : Standaardinstelling PCM
Wijzigt het digitale uitgaveformaat van de SPDIF aansluiting.
Voor de werking van een Oyster Soundbar moet beslist PCM ingesteld blijven.

INSCHAKELTIJD
Maakt de programmering van een bepaald tijdstip mogelijk waarop het toestel automatisch wordt ingeschakeld. Bovendien kan vastgelegd worden op welke bron (bijv. DVB-S) en op welk kanaal (bijv. 3) er ingeschakeld
moet worden. Ook het geluidsvolume waarmee het toestel start, kan ingesteld worden. Dat kan gelden voor één
keer, dagelijks, ma-vr, ma-za, za-zo, alleen op zondag of UIT. Toepassingsvoorbeeld: U wilt dat het toestel elke
zaterdag en zondag om 09:00 automatisch op kanaal 37 en met geluidsvolume 35 inschakelt.

FIXED SPEAKER:
Schakelt de uitgang van de hoofdtelefoon in of uit

TIJD

INSLAAP-TIMER
Maakt de selectie van een tijdsperiode mogelijk waarna het toestel automatisch uit moet gaan. Mogelijk tussen
de 10 en 240 minuten.
TIJDZONE
Maakt de aanpassing van de interne klok van de televisie mogelijk als u zich in een land met een andere plaatselijke tijd bevindt. Bij een onjuiste instelling wordt de EPG en de tijd op de infobalk niet juist aangegeven.
AUTO STANDBY
Uit, 4 uur, 6 uur, 8 uur
Afhankelijk van de instelling schakelt het toestel na 4, 6 of 8 uur na ontvangst van het laatste commando van
de afstandsbediening automatisch uit. Bij de instelling „Uit“ vindt er geen automatische afschakeling plaats.
OSD TIMER
Legt de tijdsperiode vast waarna de weergaven van menu´s vanzelf beëindigd worden. Bij de instelling „Uit“
(hoedanigheid bij levering) blijven de weergaven aanwezig tot ze door u worden gesloten.
BLOKKERING

Hie kunnen alle instellingen voor de tijd worden uitgevoerd:
AUTOMATISCHE SYNCHRONISATIE (Aan/Uit)
Legt vast of de systeemtijd van het toestel automatisch geactualiseerd wordt. Standaardinstelling: AAN
UITSCHAKELTIJD
Maakt de programmering van een bepaald tijdstip mogelijk waarop het toestel automatisch wordt uitgeschakeld. Dat kan gelden voor één keer, dagelijks, ma-vr, ma-za, za-zo, alleen op zondag of UIT.
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Dit menu maakt het mogelijk om verschillende instellingen met een wachtwoord te beveiligen. Ook kunt u afzonderlijke kanalen met hetzelfde viercijferige wachtwoord beveiligen. Bij levering is het wachtwoord „0000“ (vier
nullen). Dat kan echter door u op ieder tijdstip worden gewijzigd.
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INSTELLEN

Maakt de toegang tot een reeks instellingen mogelijk om het toestel te individualiseren.

Hiervoor is het voldoende om de instelling „Systeem blokkeren“ op „Aan“ te zetten.

OSD TAAL
Wijzigt de taal waarin het menu wordt weergegeven. Er kan tussen 12 talen worden gekozen.
EERSTE / TWEEDE TOONKANAAL
Bij uitzendingen met twee-kanaal-toon kan hier voor de linker- en rechterspeaker de taal individueel worden
vastgelegd. Deze functie wordt slechts door weinig uitzendingen ondersteund.
EERSTE / TWEEDE TAAL ONDERTITELING
Bij uitzendingen met een onderiteling in meerdere talen kan hier de taal ingesteld worden die de voorkeur
heeft. Deze functie wordt slechts door weinig uitzendingen ondersteund.
Bij de eerste aanmelding moet het standaardwachtwoord „0000“ worden gebruikt; vervolgens kan het bij punt
„Wachtwoord wijzigen“ individueel worden vastgelegd.
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HBBTV UIT / AAN (fabrieksinstelling „Aan“)
Maakt het mogelijk om de HBBTV functie naar wens te deactiveren. Er wordt dan geen informatie met HbbTV
relatie meer weergegeven.
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SLECHTHORENDEN UIT / AAN (fabrieksinstelling „Uit“)
Bij de instelling „Aan“ worden ondertitels, indien beschikbaar, principieel automatisch weergegeven. Bij de eerste activering van deze functie kan het bovendien nodig zijn om met de toets "SUBT" op de afstandsbediening
de gewenste taal van de ondertiteling te selecteren.

NETWERK UPGRADE (Softwareupdate via internet)
Alleen beschikbaar als het toetsel verbonden is met internet. Deze functie maakt het mogelijk om nieuwe
software via internet te downloaden. Zorg er wel voor dat hiervoor een stabiele verbinding wordt gebruikt! Onderbrekingen van de verbinding tijdens de download kunnen grotere problemen veroorzaken. Voor de update is
er rond de 10 megabyte aan gegevens vereist. De uitvoering van een softwareupdate kan een nieuwe instelling
van het toestel noodzakelijk maken. Zelf gemaakte programmalijsten en instellingen worden hierbij gewist.

FABRIEKSINSTELLINGEN
Alleen doelmatig als er anders problemen zijn opgetreden die niet opgelost kunnen worden.
Zet alle instellingen terug op de stand waarmee het toestel geproduceerd is.
Houd er rekening mee: Ook individuele programmalijsten en andere instellingen worden daardoor gewist!
Na de activering van deze functie moeten alle instellingen van het begin af aan opnieuw worden uitgevoerd.
Alleen aanbevolen voor personen met kennis van zaken!
NETWERK CONFIGURATIE
Maakt de selectie en configuratie mogelijk van kabelgebonden netwerk (LAN) of WiFi netwerk (WLAN). Zie ook
paraagraaf 3.2 op pagina 15 in deze handleiding.

SYSTEEMINFORMATIE
Geeft u alle informatie over soft- en hardwareversies, het individuele MAC adres van uw toestel en de actuele
IP instellingen in het netwerk.
WIDI/MIRACAST
Dit roept de Miracast functie van het toestel op. Op het scherm moet hierbij „Ready for Connection“ te zien
zijn om gebruik te kunnen maken van de functie.

HDMI CEC
Maakt aanpassingen en instellingen mogelijk die de interactie tussen de televisie en via HDMI aangesloten
toestellen regelen. Voor de werking van een Oyster Soundbar aan de televisie moeten HDMI CEC en ARC beslist
ingeschakeld blijven.
Auto Standby en Auto Power regelen of de televisie vanaf de aangesloten HDMI apparaten uit- of ingeschakeld
kan worden.
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CONFIGURATIE
Deze functie is alleen voor systeemtechnische van belang.
MEDIA

De televisie heeft een ingebouwde Media Player. Media kunnen zowel van plaatselijk ingestoken USB gegevensdragers als van andere, in het netwerk aanwezige DLNA apparaten worden afgespeeld.

Belangrijk:
Alle functies in dit menu kunnen alleen worden gebruikt als het toestel met internet verbonden is. Bij het
streamen van video´s kan er een groot gegevensverbruik optreden wat bij een beperkt gegevensvolume (bijvoorbeeld bij mobielcontracten of commerciële hotspots) ertoe kan leiden dat het volume al snel opgebruikt is.
Bij gebruik van externe WLAN netwerken kan de toepassing van de smartfuncties door firewalls of eendere
filters worden beperkt. Bovendien kunnen eventueel niet alle apps in ieder land gebruikt worden.
Hiervoor moet eerst geselecteerd worden wat de categorie van de bestanden is. Gekozen kan worden tussen
film, muziek en foto. Vervolgens navigeert men naar de juiste bron (USB of DLNA) en daar naar de juiste map
met de gewenste bestanden.
VERBINDEN

APP STORE
Met deze functie krijgt het toestel via internet verbinding met een virtuele App Store waarin er een keuze van
verschillende apps wordt aangeboden. Geprefereerde apps kunnen daar ook in „My Apps“ worden opgeslagen
om ze sneller weer terug te kunnen vinden.
Hiervoor moeten de apps via de functie "Zoeken" geselecteerd worden. Vervolgens kunnen ze met de
aan
worden toegevoegd. Er vindt echter geen download van de apps op uw televisie plaats.
Voor verschillende landen worden er verschillende apps aangeboden.

Smart TV werking

GREEN

toets

APPS

Basiswerking
In het hoofdmenu kunt u via de knop Verbinden naar de smartwerking gaan. Dieser Dit menupunt heeft dezelftoets rechtsboven op uw afstandsbediening.
de functie als een directe druk op de
APPS
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Standaard richt zich het ingestelde land altijd naar de taal waarop uw Smart TV bij de eerste instelling is ingesteld. Er kunnen echter ook in het punt „Instellingen“ nog verdere landen worden toegevoegd.
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3.4 Andere functies
FAVORIETENLIJST (SATELLIET TV)

YOUTUBE APP

Toets

FAV

indrukken om de favorietenlijst op te roepen.

Zie ook pag. 27, Favorietenlijst maken.
TELETEKST (NIET DOOR ALLE ZENDERS AANGEBODEN)
Videotekst is een informatiesysteem dat op de televisie weergegeven kan worden. Met de betreffende controleknoppen kunt u de pagina´s oproepen die op de index vermeld staan.

Deze app is op uw toestel vast geïnstalleerd. Die maakt de toegang tot YouTube met alle functies mogelijk. Als
u al een Google account heeft (is een basisvoorwaarde voor de werking van een smartphone met een Android
besturingssysteem), dan kunt u zich op de YouTube app aanmelden. Daardoor ontvangt u ook op het TV toestel
soortgelijke video aanbevelingen als bijv. uw smartphone. Via de "Zoeken" functie linksboven kunt u met beknop
paalde termen naar bepaalde video´s zoeken. Binnen de YouTube app kunt u op ieder tijdstip met de
een stap teruggaan.
BACK

YOUTUBE KIDS
Deze app is op uw toestel vast geïnstalleerd. YouTube Kids heeft een op kinderen aangepast programma dat
alleen een veilige inhoud heeft. Voor gebruik ervan is eerst de aanmaak van een gebruikersaccount noodzakelijk. Volg de instructies op het scherm.
WEER
Deze app is op uw toestel vast geïnstalleerd. Na de invoer van een stad kunt u hierover de actuele weersverwachting voor deze plaats zien. Druk op EXIT op de afstandsbediening om hem te verlaten.
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Aanwijzing: Als videotekst is opgeroepen kunnen er geen displaymenu´s worden opgeroepen. Kleur, contrast en helderheid kunnen niet worden gewijzigd, het geluidsvolume echter wel.
Druk op

TEXT

om videotekst op te roepen. Normaal gesproken wordt indexregel 100 weergegeven.

Door op de EXIT toets te drukken wordt videotekst gesloten, het scherm vertoont dan weer het programma van
de geselecteerde zender.
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MIX
Als u videotekst heeft opgeroepen kunt u hem transparant schakelen door op de
het programma tegelijkertijd op de achtergrond te zien is.

AUDIO
TEXT

toets te drukken zodat

U kunt de staal en de soundtrack selecteren door op de

AUDIO

toets te drukken.

ONDERTITELS
Om tijdens het televisieprogramma ondertitels weer te geven, moet u pagina 150 van de videotekst selecteren.
Als de uitzending ondertitels ondersteunt worden die onderaan het scherm weergegeven.
Druk op

EXIT

om de videotekstmodus te verlaten.

U komt ook naar het keuzemenu voor ondertitels door op de

SUBT

toets te drukken.

ONDERTITELS (ZIE OPTIES):
Naar ondertitels luisteren - Een extra beschrijvende ondertiteldienst. (afhankelijk van de uitzending)
Als een zender ondertitels aanbiedt kunt u die met de toets
en vervolgens met OK bevestigen.

SUBT

selecteren. De gewenste taal kunt u selecteren
ELEKTRONISCHE PROGRAMMAGIDS

PROGRAMMA-INFORMATIE
U kunt informatie over de zender waar u actueel naar kijkt, met de toets
laat een typische programma-informatie zien.

INFO

Programma-informatie voor de volgende uitzendingen kunt u ook selecteren.

oproepen. De volgende afbeelding

De elektronische programmagids (EPG) geeft informatie over draaiende en toekomstige uitzendingen van de
geselecteerde zender.
Druk op de

EPG

toets om de programmagids te starten.

Met omhoog / omlaag of PAGE+PAGE- navigeert u door de kanalen en uitzendingen. Indrukken om naar de
volgende events in de EPG te komen. Afhankelijk van de zender kan de reikwijdte van de EPG variëren. (max. 7
dagen).
Met OK kunt u naar de geselecteerde zender gaan, dat gaat alleen op het eerste event in de EPG omdat de
anderen nog niet zijn begonnen. Druk op Guide of EXIT om de programmagids te verlaten.
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4.1 Technische specificatie Oyster® Smart TV
ten Haaft TV toestellen

19“

21,5“

24“

27“

39“

EU energie-efficiëntieklasse

F

F

E

F

F

19,5“ / 50 cm

21,5“ / 55 cm

24“ / 61 cm

27“ / 69 cm

39“ / 98 cm

16

18

17

25
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< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Schermafmeting
Jaarlijks energieverbruik in kWh / 1000h*
Opgenomen vermogen stand-by / uit staat W
Resolutie (pixel) 1920 x 1080

a

a

a

a

a

Full HD

a

a

a

a

a

176° / 176°

178° / 178°

178° / 178°

178° / 178°

178° / 178°

Gezichtshoek H / V
Helderheid (cd / m²)
Contrast
DVB-S2 Tuner, DVB-T2 HD/H.265**

250

250

250

220

220

3000:1

3000:1

1000:1

1000:1

5000:1

a / a

a / a

a / a

a / a

a / a

2,4 GHz + 5 GHz

2,4 GHz + 5 GHz

2,4 GHz + 5 GHz

2,4 GHz + 5 GHz

2,4 GHz

a

a

a

a

a

44,8 x 25,7 x 4,6 cm /
~ 2,5 kg

49,1 x 28,8 x 4,6 cm /
~ 2,7 kg

53,9 x 31,7 x 4,7 cm /
~ 3,3 kg

62,0 x 36,4 x 4,7 /
~ 4,8 kg

88,2 x 52,1 x 4,7 cm /
~ 8,9 kg

VESA-norm 100 x 100 mm, 200 x 100 mm

a / -

a / -

a / -

a / -

a / a

12 V-modus, 24 V-modus

a / a

a / a

a / a

a / a

a / a

WLAN
Luidsprekers muziekvermogen 2 x 2 W
Afmetingen zonder voet (B x H x T) / Gewicht zonder voet

mogelijk, netadapter niet bij de levering inbegrepen

mogelijk, netadapter niet bij de levering inbegrepen

230 V-modus (enkel met netadapter)
Aansluitingen
1 x HDMI, 1 x HDMI ARC (Audio Return Channel)
USB

- / a

a / a

a / a

- / a

a / a

1

2

2

2

2

Stekkerbus 3,5 mm AV in

a

a

a

a

a

Koptelefoonaansluiting 3,5 mm stereo

a

a

a

a

a

Digitale audio uitgang

Cinch (RCA)

Cinch (RCA)

Cinch (RCA)

Cinch (RCA)

Cinch (RCA)

Netschakelaar aan / uit

a

a

a

a

a

CI / CI+ moduleschacht

a

a

a

a

a

Leveringsomvang
TV-toestel

a

a

a

a

a

Systeem-afstandsbediening

a

a

a

a

a

Aansluitkabel 12 V / 24 V
(met boordspanningsstekker)

a

a

a

a

a

Optioneel te bestellen
Standvoet voor TV-toestel

a

a

a

a

a

Netadapter 110 V ... 240 V AC met EURO-Schuko-stekker

a

a

a

a

a

AV naar adapterkabel

a

a

a

a

a

* Energieverbruik in ingeschakelde hoedanigheid in kWh per 1.000
h bij de weergave van SDR gegevens, afgerond op het volgende hele
getal.
** Terrestrische antenne niet in de leveringsomvang inbegrepen.
*** Typegoedkeuringstekens betekenen veilige en milieuvriendelijke
techniek op de wegen.
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Technische wijzigingen voorbehouden
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5. BIJLAGE

NOTITIES

5.1 Instructie omtrent milieubescherming
Richtlijn betreffende autowrakken - 2000/53/EG
De TV is als toebehoren voor gebruik in voertuigen gecertificeerd en geconstrueerd. De afdanking kan dus in het
kader van de richtlijn betreffende autowrakken (2000/53/EG) samen met het voertuig worden uitgevoerd. De TV
bevat geen van de in de richtlijn als milieuschadelijk geklassificeerde materialen.

Wij wensen u veel plezier met uw Oyster® Smart TV
Uw ten Haaft team
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ten Haaft GmbH

Openingstijden

Neureutstraße 9
75210 Keltern
Germany

Maandag – vrijdag 8:00 uur – 12:00 uur
en van
12:30 uur – 16:30 uur

Telefoon: +49 (0) 7231 / 58588-0
Telefax: +49 (0) 7231 / 58588-119
E-mail: service@ten-haaft.de

www.ten-haaft.com
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