Oyster® Smart-TV
BRUKSANVISNING

www.ten-haaft.com

INNHOLDSFORTEGNELSE
1. Generelt
1.1 Innledning
1.2 Omfanget av leveransen
1.3 Tiltenkt bruk
1.4 Sikkerhetsinstruksjoner

04
04
04
04

2. Betjeningselementer
2.1 Fjernkontroll
2.2 Grensesnitt / betjening på enheten (19,5“, 21,5“, 24“)
2.3 Grensesnitt / betjening på apparatet (27“, 39“)

05
08
10

3. Betjening av Oyster® Smart TV
3.1 Idriftsetting
3.2 Koble TV-en til internett
Sett opp WLAN-tilkobling
Kablet (LAN) nettverkstilkobling
3.3 Hovedmeny
Kanal
Kanalinnstillinger og søk (DVB-S2)
Kanalinnstillinger og søk (DVB-T2)
Bilde
Lyd
Tid
Sperre
Oppsett
Medier
Tilkobling
3.4 Øvrige funksjoner

14
15
15
19
22
22
23
28
29
31
32
33
35
38
38
41

4. Teknisk spesifikasjon Oyster Smart TV
4.1 Teknisk spesifikasjon Oyster Smart TV

44

5. Vedlegg
5.1 Merknader om miljøvern

2

46

3

1. GENERELT
1.1 Innledning

2. BETJENINGSELEMENTER
2.1 Fjernkontroll

Denne anvisningen beskriver funksjon og betjening av Oyster® Smart-TV.

1.2 Omfanget av leveransen
Oyster® Smart-TV med fjernkontroll og tilkoblingskabel til strømuttak i bilen.

1.3 Tiltenkt bruk
Dette produktet er beregnet brukt som TV-apparat eller monitor i bobiler eller campingvogner. For veggmontering må spesifikasjonene til den respektive bilprodusenten overholdes. Bare monteringselementer etter VESA-standarden skal brukes.
Strømforsyningen må leveres av et standardkompatibelt elektrisk anlegg med en nominell spenning på 12V/24V
likestrøm. Ved installasjon i campingvogner, kan ikke bryteregulatorer brukes som strømforsyning.
Enhver annen bruk enn den spesifiserte bruken er ikke tillatt.

1.4 Sikkerhetsinstruksjoner
For å unngå dyp utladning av batterianleggene har TV-apparatet en mekanisk hovedbryter for fullstendig frakobling fra strømnettet. Hvis denne bryteren ikke brukes, må passende tiltak tas ombord for å unngå dyp utladning
av batterianleggene.
Produsenten påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte skade eller følgeskader på selve anlegget, på batterianlegg, motorkjøretøyer eller andre ting som oppstår på grunn av tilkobling av et uegnet batterisystem eller fra
monterings- eller ledningsfeil.

Tast

PÅ/AV
APPS

Direkte tilgang til valg i appen

0 - 9 Direkte angivelse av f.eks. kanalnummer
EPG

Elektronisk kanaltidsskrift

EXIT

Gå ut av menyen/OSD

START

Kjøre antennen ut (igjen)*

COUNTRY

Valg av oppholdssted for øyeblikket*

PARK

Kjør antennen inn*

STOP

Stopp antennen*

FAV

Hent opp favorittkanallisten
Uten funksjon

AQT

Sendersøk startet (bare DVB-T-modus)

TIME
SHIFT

Uten funksjon

SWAP

Gå tilbake til forrige kanal

OK
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Funksjon

Bekreft valget

SETUP

Hent opp hovedmenyen

SOURCE

Valg av kilder (DVB-S/DVB-T/HDMI etc.)
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Tast
VOL

CH
CH

Funksjon

Tast

Funksjon

Øke + / redusere - lydvolumet

TV/

Omkobling mellom TV og radio

Velg høyere kanaltall

S/Q

Vis signalstyrke/mottakskvalitet

Velg lavere kanaltall

PICTURE

Endre bildegjengivelsesmodus

Slå av lyden på/av

SOUND

Endre lydgjengivelsesmodus

BACK

Gå et skritt tilbake i menyen

FILE

Vis opptak fra USB-minnepinne

CHANNEL

2. BETJENINGSELEMENTER

* Bare når den brukes som styreapparat for satellittanlegg

Vis kanallisten
Stopp avspilling
Spol tilbake
Spol fremover
Avspilling/pause
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YELLOW

GREEN

RED

BLUE

Vekslende betydning, se resp. meny

TEXT

Hent opp videotekst

SUBT

Hent opp valgmeny for undertittel

PAGE+

Bla oppover

PAGE-

Bla nedover

INFO

Vis EPG-infolinjen på nytt

AUDIO

Hent opp valgmeny for lydspor

BATT

Hent opp batteriindikator
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2.2 Grensesnitt / betjening på enheten (19,5“, 21,5“, 24“)

Tilkoblinger og betjeningselementer (19,5“, 21,5“, 24“)
01) CI/CI+ modulspor
02) USB 1-tilkobling

USB2

USB1

03) USB 2-tilkobling

AV

04) Hodetelefon

Tilkobling 3,5 mm stereo-hunnplugg

05) AV-inngang

vha. adapter

06) 12V/24V likestrøm

Strømtilkobling

HDMI2

OPTICAL

SAT

RF

PCMCIA

HDMI1
(ARC)

07) LAN-tilkobling

RJ45

08) HDMI1 ARC /HDMI2

12V/24V

09) Digital lydutgang
optisk (TOS)
12

10) DVB-S/S2, F-hunnplugg
11) A
 ntennetilkobling DVB-T/
T2, IEC-hunnplugg

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

Hovedbryter, nettbryter

13) Oppsett

Åpne eller gå ut av oppsettmenyen, hold knappen inne i mer enn 3
sekunder for å starte automatisk søk i DTV

14) VOL+ / VOL-

Øke eller redusere lydstyrken

15) Source

Valg av signalkilde

16) CH+ / CH-

Senderbytte opp / ned

17) Infrarød sensor
18) Driftsindikator

→
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12) Bryter på / av

Rød standby blå drift

10

Betjeningsdel på baksiden
8

9
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2.3 Grensesnitt / betjening på apparatet (27“, 39“)

Tilkoblinger og betjeningselementer (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

HDMI2

7

4 AV Eingang

15

8 Digitaler Audio Ausgang optisch (TOS)
9 SAT DVB-S/S2, F-Buchse
10 RF
12Antennenanschluss DVB-T/T2, IEC-Buchse
13
Power on/OK

12

16

17

13
14
18

19

21

OK

10

15
12

OK

11
16
13

CI/CI+ modulspor

02)

USB 1 + 2 tilkobling

03)

Hodetelefontilkobling, 3,5 mm hunnplugg stereo

04)

Av-inngang vha. adapter

05)

12V / 24V likestrøm-tilkobling

06)

LAN-tilkobling

07) 

HDMI 1 ARC / HDMI 2

08)

Optisk digital lydutgang (TOS)

09)

SAT DVB-S/S2, F-hunnplugg

10)

RF-antennetilkobling DVB-T/T2, IEC-hunnplugg

11) 12) 13) 14)

Navigasjonsknapp for valg av funksjon og trykk
for å bekrefte

15)

Trykk for å gå ut av betjeningsfeltet

16)

Source button. Valg av signalkilde

17)

Tilbake

18)

For å gå til hovedmenyen, trykk på knappen og bekreft
med OK

19)

Reduser lydvolumet

20)

Øk lydvolumet

21)

POWER-bryter (PÅ / standby)

22)

Nettbryter (ved 39“ i en annen posisjon)

20

14
Betjeningsdel på baksiden

10

11

5 12V/24V DC input Gleichstrom Eingang
7 HDMI 1 ARC /HDMI 2

9

RF

14

3 Kopfhörer Anschluss 3,5 mm Klinkenbuchse Stereo

11

8

13

SAT

Power on/OK

2 USB 1 und 2 Anschluss

6 LAN Anschluss

OPTICAL

01)

Visning på skjermen

10
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COMMON INTERFACE-SPOR

SIGNALINNGANGER

Common Interface (CI+)-sporet / slot kan motta en Conditional Access Modul (CAM) med et SmartCard, slik
at du kan benytte deg av kanaler og tilbud fra betal-TV. Kontakt TV-leverandøren din for mer informasjon om
kontrakter og moduler.

HDMI-/ AV-oppsett

Merk: Conditional Access Module og SmartCards fås separat fra den aktuelle leverandøren.

Hvis det ikke er noe signal når HDMI er valgt som inngangskilde, vises følgende skjermbilde:

Menyene ved HDMI- eller AV-tilkoblinger kan sammenlignes med de som gjelder for vanlig TV-mottak, bortsett
fra at du ikke kan foreta kanalinnstillinger.

 OBS! Slå av Tv-en før du setter en modul inn i CI+-modulsporet
Ci+-modulsporet befinner seg på baksiden av apparatet. Skyv CA-modulen ordentlig inn i sporet og før deretter
SmartCard-et inn i CA-modulen.

• Velg stasjonen som skal aktiveres med SmartCard-et.
• Vent noen minutter til SmartCard-et er aktivert.
• Detaljer om SmartCard-et du bruker vises.
• T rykk på OK for å hente opp menyen på SmartCard-et. Følg instruksjonene for CI +-modulen for manuelle
innstillinger.
• Så snart modulen tas ut, vises følgende melding: “CI–Modul tatt ut”

Hvis det ikke oppdages noe signal innen 30 minutter, går enheten automatisk over i standby-modus.
AUDIO-INNGANG
Velg AV som inngang hvis du for eksempel vil bruke en MP3-spiller. Skjermen slås av etter 30 minutter, men
høyttalerne er fortsatt aktive.

12
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3.1 Idriftsetting

3.2 Koble TV-en til internett

SLÅ PÅ

SETT OPP WLAN-TILKOBLING

Merk: Alle referanser gjelder til knappene på fjernkontrollen, med mindre annet er oppgitt.

Nettverkstilkoblingen kan opprettes enten via en kablet LAN-tilkobling eller en trådløs tilkobling via det integrerte WLAN på TV-en.

I. Slå på TV-en med hovedbryteren på TV-apparatet

For å gå til hovedmenyen, trykk på

-knappen på fjernkontrollen. Driftsindikatoren skifter til blå.

2. Trykk på

SETUP

-knappen.

I hovedmenyen går du til Sett opp...

SLÅ PÅ
-knappen på fjernkontrollen.
For å sette Tv-apparatet i standby-modus igjen, trykker du en gang til på
Driftsindikatoren skifter til rød. For å spare strøm bør du ikke la TV-en være i standby-modus i lengre perioder,
f.eks over natten. Slå TV-en av. Bruk strømbryteren på TV-apparatet.
SIGNALKILDE
Velg ønsket signalkilde. For å styre et ten Haaft satellitt-system, må det være satt til satellitt.
Trykk på

SOURCE

for å se utvalget av signalkilder.

Bruk
-knappene til venstre / høyre for å velge kilde, og OK for å bekrefte Hvis ingen kilde blir valgt med
-knappen i løpet av noen sekunder, blir du automatisk tatt tilbake til den aktuelle signalkilden.

OK

Trykk på EXIT for å gå ut av menyen. Følgende signalinnganger kan velges. Trykk på den motsvarende knappen
på fjernkontrollen:
• DVB-T

satellitt

• AV

HDMI 1

• HDMI 2
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... og velger deretter nettverkskonfigurasjonen DHCP.

Velg basisstasjon med markørknappene og trykk på

OK

.

For trådløs tilkobling via TV-ens innebygde WiFi, velger du WiFi-nettverk.
TV-ens interne WLAN søker etter alle tilgjengelige 2,4 GHz-nettverk og viser dem deretter.

Bruk

16

venstre-/ høyre-knappene for å koble inn WLAN-nettverket.

Velg ønsket WLAN og trykk på

OK

.
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Velg alternativet Passord og trykk på

OK

3. BETJENING AV OYSTER® SMART-TV

.

Når TV-en er tilkoblet vises et blått WiFi-symbol øverst til høyre på hovedmenyen.
På dette tidspunktet må du oppgi nettverkspassordet. Det finnes vanligvis på baksiden av ruteren / den tilkoblede enheten eller i bruksanvisningen som fulgte med enheten. Bruk markørknappene og OK -knappen.

KABLET (LAN) NETTVERKSTILKOBLING
Det er også mulig å opprette en nettverksforbindelse med en passende LAN-kabel koblet til RJ45-kontakten på
TV-apparatet og til basestasjonen (ruteren).

TV-en vil da koble til nettverket og fortelle deg når prosessen er fullført.

Tilkoblingen var vellykket, trykk på

18

OK

.

I det første skjermbildet for valg av nettverk velger du det kablede nettverket.
Valg konfigurasjon.
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Forsikre deg om at IPv4 er uthevet, og trykk på

OK

.

3. BETJENING AV OYSTER® SMART-TV

Tilkoblingen var vellykket, trykk på

OK

. En symbolisert nettverkskontakt kan sees øverst til høyre på skjermen.

TV-en vil da koble til nettverket og fortelle deg når prosessen er fullført.

20
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3.3 Hovedmeny

Kanalinnstillinger og søk (DVB-S2)

Med Hovedmenyen stiller du inn TV-apparatet.

Automatisk søk

• Trykk på

SETUP

Velg “Aut. tuning”

for å velge Hovedmenyen.
.

• Du navigerer i menyene med pilknappene
• Med
• Med

EXIT

SETUP

eller

SETUP

går du ut av innstillingsmenyen.

går du et trinn tilbake i menyen

KANAL
Velg

SOURCE

og bytt deretter til Satellitt. Trykk på

SETUP

-knappen og velg “Kanal”. Bekreft med

OK

.

Her kan du gjøre et automatisk kanalsøk (Aut. søk) en manuelt kanalsøk (DVB-S manuelt søk), foreta spesielle
mottaksinnstillinger (LNB-innstilling), sortere kanallisten (bearbeide DVB-S-kanal) eller se signalstyrken og mottakskvaliteten (Signalinformasjon). I tillegg kan du foreta en programvareoppdatering fra en USB-minnepinne,
med “Programvareoppdatering (USB)”.

Ved punktet "Skannemodus" kan du velge mellom:

Med punktet "CI-informasjon" kan du få tilgang til innstillingene til en Ci-modul, hvis den slik er satt inn.

Auto Scan (automatisk skanning av alle kjente transpondere) Fast Scan (nedlasting av utarbeidet liste
over forskjellige leverandører) Blind Scan (grundig søk etter ukjente transpondere) Preset (ny innlasting av den tyskspråklige kanallisten) Canal Digital (norsk Fastscan) Joyne Scan (Belgisk Fastscan).
For det tysktalende området er det bare Auto Scan som gir mening.

22
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Auto Scan

Vær oppmerksom på følgende: Hvis du først har opprettet en kanalliste, for eksempel med innstillingen “Gratis”,
og deretter foretar et nytt søk med innstillingen “Kryptert”, blir de gratis senderne du fant tidligere, slettet fra
listen.

Etter å ha valgt dette punktet kan "Satellite" brukes til å bestemme hvilken satellitt som skal søkes. Trykk i så fall
på OK , velg ønsket satellitt og gå ut av satellitt-valgmenyen med
-knappen. Valget ditt blir dermed registrert.
SETUP

(Hvis du har et ten Haaft Premium satellittanlegg blir nå også satellittantennen rettet mot den valgte satellitten.
Vent med å starte søket til antennen har funnet satellitten og er kommet til ro.)

Servicetype

FastScan

DTV (bare TV-kanaler)

Fastscan er bare relevant for noen få land utenfor det tyske språkområdet. Her blir forhåndsinnstilte kanallister
lastet ned fra de respektive leverandørene via satellitt. OBS!: Tidligere opprettede kanallister blir overskrevet!

DTV + Radio (TV-kanaler og radiokanaler) Radio (bare radiokanaler) Avhengig av valget blir det bare søkt etter
ønsket kanaltype.

I linjen Servicetype har du følgende valg:

Nettverkssøk
I linjen Nettverkssøk kan du bestemme om TV-en skal ta hensyn til kryssreferanser til andre transpondere eller
ikke. Vanligvis kan denne stå på AV.
Søk
I linjen Søk kan du begynne søket ved å trykke på

OK

-knappen.

Manuelt søk (DVB-S manuelt søk)
Denne funksjonen brukes til å søke spesifikt etter individuelle transpondere på en satellitt.
Søkeresultatene legges automatisk til i den eksisterende kanallisten.
Satellitt
I linjen Satellitt kan du velge hvilken satellitt den ønskede transponderen befinner seg på. For mer informasjon,
se automatisk søk.
Transponder
linjen Transponder kan du bruke

OK

-knappen til å åpne en valgmeny der alle kjente transpondere fra denne

satellitten er oppført..
Hvis den ønskede transponderen ennå ikke er oppført i listen, kan du legge den til selv ved hjelp av den gule
knappen.
Transponder
Med mindre annet er oppgitt, anbefales det å la alle verdier stå på standardinnstillingene.
Scan-type
I linjen Scan.type kan du angi om du bare vil søke etter kanaler som kan mottas fritt (gratis), krypterte sendere
(krypterte) eller begge (Free+Scramble).

24

Når du har valgt ønsket transponder, kan du gå ut av valgmenyen ved å trykke på
dermed registrert.

SETUP

-knappen. Valget ditt blir

Merk: Du kan se av linjene på indikatoren for kvalitet og styrke om transponderen faktisk er tilgjengelig og om
et søk i det hele tatt er hensiktsmessig.
Hvis ingen grønne søyler er synlige for kvalitet, er enten mottaket dårlig / forstyrret, eller dataene for denne
transponderen er ikke lenger oppdaterte.
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Nettverkssøk

Bearbeid DVB-S kanal

Med punktet Nettverkssøk kan du bestemme om søket skal ta hensyn til kryssreferanser til andre transpondere.
Ved manuelt søk er alternativet “Av” det mest hensiktsmessige.
Søkemodus

ENDRE REKKEFØLGEN:

I linjen Søkemodus kan du angi om du bare vil søke etter kanaler som kan mottas fritt (gratis), krypterte sendere
(krypterte) eller begge (Free+Scramble).
Vær oppmerksom på følgende: Hvis du første har opprettet en programliste, for eksempel med innstillingen
“Gratis”, og deretter foretar et nytt søk med innstillingen “Kryptert”, blir de gratis senderne du fant tidligere,
slettet fra listen.

-knappen for å markere kanalen. Du kan nå bruke
Flytt den blå linjen til stasjonen du vil flytte. Trykk på
pilknappene til å flytte kanalen til den nye plasseringen. Alternativt kan du angi den nye kanalplasseringen direkte via tastaturet. Ved å trykke en gang til på
-knappen blir kanalen lagt på den nye plassen.
YELLOW

YELLOW

LAGE FAVORITTLISTE:
En favorittliste er en egen liste der du kan legge favorittkanalene dine uten å måtte redigere den faktiske kanallisten. I kanallisten navigerer du til kanalen du vil legge til i favorittlisten. Trykk på FAV -knappen. Kanalen
blir merket med et hjerteformet symbol. Ved å trykke en gang til på FAV ved en kanal som allerede er merket,
oppheves merkingen.

Servicetype
I linjen Servicetype har du følgende valg:
DTV (bare TV-kanaler)
DTV + Radio (TV-kanaler og radiokanaler)
Radio (bare radiokanaler)
Det blir bare søkt etter ønsket kanaltype, angitt av valget ditt.

Gå videre til neste kanal du har valgt og trykk en gang til på FAV -knappen for å inkludere det også i favorittlisten. Kanalene er da synlige i favorittlisten, og beholder også sitt opprinnelige nummer der. Det betyr at
kanalnumrene ikke nødvendigvis vises i sammenhengende rekkefølge. Rekkefølgen til kanalene i favorittlisten
kan ikke endres.

Søk
I linjen “Søk” kan du utløse søkeprosessen med innstillingene du har gjort tidligere ved å trykke på

Her kan du endre rekkefølgen på kanalene i kanallisten, opprette en favorittliste, slette individuelle kanaler fra
listen eller merke dem for automatisk forbigåelse.

OK

-knappen.

For å hente frem favorittlisten i daglig bruk, trykker du bare på
trykke på EXIT -knappen.

FAV

-knappen. Du kan skjule listen igjen ved å

HOPPE OVER KANALER:
Ved å trykke på BLUE -knappen kan du markere at en kanal skal hoppes over. Eksempel: Kanal 4 blir markert. Når
du så blar igjennom kanalene, blir rekkefølgen 1 - 2 - 3 - 5. Kanalen kan fortsatt hentes opp igjen via kanallisten
eller knappen 4.
Ved å trykke en gang til på

BLUE

-knappen ved en kanal som allerede er merket, oppheves merkingen.

SLETTE KANALER:
Velg kanalen som skal slettes ved hjelp av pilknappene, og trykk deretter på RED -knappen. En dialogboks spør
deretter om du er sikker. Hvis ja, bekreft slettingen med pilknappen . Hvis du likevel ikke vil slette kanalen, kan
du avbryte prosessen med pilknappen. .
Sletting av en kanal kan ikke oppheves. Når en kanal er slettet, må den søkes etter igjen ved hjelp av enten
automatisk eller manuelt kanalsøk.

26
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Signalinformasjon

Automatisk søk: Trykk på
skanningen vises i listen.

Viser styrken og kvaliteten på mottaket.

OK

for å foreta en ny jordbasert kanalskanning. Alle tjenester som blir funnet under

Software-Update (USB): Muliggjør programvareoppdatering via USB. Bruk bare programvare som kommer fra
ten Haaft.

DVB-T manuelt søk: Muliggjør manuelt søk. Søk spesifikt etter en enkelt frekvens for en kanal.

Kanalinnstillinger og søk (DVB-T2)

Bearbeid DVB-T kanal: Her kan du slette, hoppe over og legge til kanaler i kanallisten. Med RED -knappen sletter
du den valgte kanalen, med BLUE -knappen hopper du over den valgte kanalen. Trykk på FAV -knappen for å lage
en favorittliste. For mer informasjon, se s. 27 for satellitt.

)
(TV-en må først settes til DVB-T via
Trykk på
for å komme til hovedmenyen, velg deretter kanel.
SOURCE

SETUP

5V Antenna Supply: Slå 5V strømforsyning på og av.

Signalinformasjon: Viser styrken og kvaliteten på kanalsignalet.
Software-Update (USB): Muliggjør programvareoppdatering via USB. Bruk bare programvare som kommer fra
ten Haaft.
BILDE

Merk: Satellitt har samme frekvens over hele Europa, med DVB-T varierer frekvensene etter region.

I denne menyen kan du endre de ulike bildeinnstillingene for Oyster® Smart-TV. Du kan endre følgende innstillinger:
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BILDEMODUS:
Standard
(utleveringstilstand)
Film
(mykere bilde, optimert for beste kino-look)
Personlig
(her kan du fastlegge alle parametre etter eget valg)
Dynamisk (innstilling med økt kontrast. Det gjør bildet “hardere”)

LYD

Du kan gå ut av valgmenyen med

SETUP

I denne menyen kan du stille inn LYDEN. Følgende alternativer er tilgjengelige:

-knappen.

FARGETEMPERATUR:
Kald
(Hvite toner blir gjengitt mer blålige)
Normal
(Leveringstilstand, nøytralt inntrykk)
Varm
(Hvite toner blir mer rødlige)
STØYREDUKSJON:
Av, Lav, Middels, Høy, Auto
Jo høyere støyreduksjon er innstilt, jo "jevnere" ser bildet ut. Imidlertid går også fine detaljer tapt som et resultat. Fabrikkinnstillingen "Lav" anbefales.
MPEG-STØYUNDERTRYKKELSE:
Lignende effekter som ovennevnte støyreduksjon. Standardinnstillingen er “lav”.
DCR „Dynamic Contrast Ratio“:
Når den er aktivert, øker du kontrastverdien, avhengig av bildeinnholdet. Standardinnstillingen er “av”.

LYDMODUS:
Gir forskjellige forhåndsinnstilte innstillinger.
Standard , musikk , film , sport , personlig
Etter å ha valgt ønsket modus, kan du gå ut av valgmenyen med

SETUP

-knappen.

BALANSE:
Skifter volumfordelingen mellom venstre og høyre høyttaler.
AUTOM. LYDVOLUM: AV, PÅ
Reduserer volumforskjellen mellom høye og stille passasjer.
Surround Sound: AV, Surround
Gir en virtuell surroundlyd
AD-valg (AD = Audio Description): Av, På, Lydvolum
Når det gjelder forskjellige kanaler, sendes en muntlig beskrivelse av bildeinnholdet ut på en høyttaler. For
synshemmede.
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SPDIF-modus : Standardinnstilling PCM
Endrer det digitale utdataformatet for SPDIF-tilkoblingen.
Får å drive en Oyster Soundbar må PCM forbli innstilt

INNKOBLINGSTID
Lar deg programmere et bestemt tidspunkt da enheten slås på automatisk. I tillegg kan du angi hvilken kilde
(f.eks. DVB-S) og hvilken kanal (f.eks. 3) som skal slås på. Lydvolumet som enheten skal starte på kan også stilles inn. Dette kan da gjelde en gang, daglig, man-fre, man-lør, lør-søn, bare på søndager eller AV. Brukseksempel: Du vil at enheten skal slå seg på automatisk hver lørdag og søndag kl. 09.00 på kanal 37 og med volum 35.

FIXED SPEAKER:
Slår hodetelefonutgangen av eller på.

TID

SLÅ AV-TIDSUR
Med denne funksjonen kan du velge hvor lenge enheten skal være på før den slår seg av automatisk. Tidsrom
fra 10 til 240 minutter.
TIDSSONE
Med denne funksjonen kan du justere den interne klokken i TV-en hvis du er i et land med en annen lokal tid.
Hvis innstillingen er feil, vises ikke EPG og klokkeslettet riktig i infolinjen.
AUTO STANDBY
Av, 4 timer, 6 timer, 8 timer
Avhengig av innstillingen slår enheten seg av automatisk 4, 6 eller 8 timer etter at den siste kommandoen fra
fjernkontrollen er mottatt. Hvis innstillingen er "Av", slås den ikke av automatisk i det hele tatt.
OSD-TIDSUR
Definerer tidsrommet da visning av menyer skal avsluttes automatisk. Hvis innstillingen er "Av" (leveringsstatus) vise menyene til de slås av.
LÅS

Her kan du foreta alle innstillingene som har med tid å gjøre:
AUTOMATISK SYNKRONISERING (På/Av)
Angir om systemtiden for enheten skal oppdateres automatisk. Standardinnstilling: PÅ

Med denne menyen kan du passordbeskytte ulike innstillinger. Individuelle kanaler kan også beskyttes med
samme firesifrede passord. Standardpassordet er "0000" (fire nuller). Du kan imidlertid endre det når som helst.

UTKOBLINGSTID
Lar deg programmere et bestemt tidspunkt da enheten slås av automatisk.
Dette kan da gjelde en gang, daglig, man-fre, man-lør, lør-søn, bare på søndager eller AV.
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OPPSETT

Gir tilgang til en rekke innstillinger for å tilpasse enheten.

For å gjøre dette er det bare å sette innstillingen "Lås system" til "På".

OSD-SPRÅK
Endrer språket som menyene vises på. Det er 12 språk å velge mellom.
FØRSTE / ANNEN LYDKANAL
For sendinger med tokanalslyd kan språket for venstre og høyre høyttaler stilles individuelt her. Denne funksjonen støttes bare av noen få sendinger.
FØRSTE / ANNET UNDERTEKSTSPRÅK
For sendinger med flerspråklige undertekster kan du angi de foretrukne språkene her. Denne funksjonen støttes
bare av noen få sendinger.
Når du logger på for første gang, må standardpassordet "0000" brukes, og deretter kan det stilles inn individuelt
under "Endre passord".

34

HBBTV AV / PÅ (Fabrikkinnstilling “På”)
Gjør det mulig å deaktivere HBBTV-funksjonen etter ønske. Det vil da ikke lenger være noen visning av HbbTV.
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HØRSELSHEMMET AV / PÅ (Fabrikkinnstilling: “Av”)
Når den er satt til “På”, vises undertekster alltid automatisk, hvis tilgjengelig. Når denne funksjonen aktiveres
for første gang, kan det også være nødvendig å velge ønsket tekstingsspråk ved å bruke "SUBT"-knappen på
fjernkontrollen.

NETTVERKSOPGRADERING (programvareoppdatering via internett)
Bare tilgjengelig når enheten er koblet til internett. Denne funksjonen gjør det mulig å laste ned ny programvare fra Internett. Forsikre deg om at det brukes en veldig stabil forbindelse til dette! Frakoblinger under
nedlastingen kan føre til store problemer. Rundt 100 megabyte data kreves for oppdateringen. For å utføre en
programvareoppdatering kan det hende at oppsettet på enheten må gjøres om igjen. Programlister og innstillinger du har opprettet selv vil bli slettet.

FABRIKKINNSTILLING
Bare nyttig hvis ellers uløselige problemer har oppstått.
Tilbakestiller alle innstillinger til fabrikkinnstillingene.
Vær oppmerksom på følgende: Dette sletter også individuelle kanallister og andre innstillinger!
Etter at denne funksjonen er aktivert, må alle innstillinger gjøres fra bunnen av. Anbefales kun for erfarne
brukere!
NETTVERKSKONFIGURASJON
Tillater valg og konfigurasjon av et kablet nettverk (LAN) eller WiFi-nettverk (WLAN). Se også punkt 3.2 på side
15 i denne anvisningen.

SYSTEMINFORMASJON
Gir deg all informasjon om programvare- og maskinvareversjoner, den enkelte MAC-adressen til enheten din og
gjeldende IP-innstillinger i nettverket.
WIDI/MIRACAST
Dette henter opp Miracast-funksjonen. "Ready for connection" må vises på skjermen for at funksjonen skal
kunne brukes.

HDMI CEC
Tillater justeringer og innstillinger som regulerer samspillet mellom TV-en og enheter som er koblet til via
HDMI. For å kunne betjene en Oyster soundbar på TV-en, må HDMI CEC og ARC være slått på.
Auto Standby og Auto Power kontrollerer om tilkoblede HDMI-enheter kan slå TV-en på eller av.
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KONFIGURASJON
Denne funksjonen er bare relevant for serviceteknikere.
MEDIER

TV-en har en innebygd mediespiller. Medier kan spilles av fra lokalt innsatte USB-minneenheter så vel som fra
andre DLNA-enheter i samme nettverk.

Viktig:
Alle funksjonene i denne menyen kan bare brukes mens enheten er koblet til Internett. Strømming av videoer
kan resultere i veldig høyt dataforbruk, noe som i tilfelle begrensede datavolumer (for eksempel med mobiltelefonkontrakter eller kommersielle hotspots) raskt fører til et høyt forbruk av data.
Når du bruker eksterne WLAN-nettverk, kan bruken av smarte funksjoner begrenses av brannmurer eller lignende filtre. På samme måte kan ikke alle apper brukes i alle land.
Først må du velge hvilken kategori filer det handler om. Du kan velge film, musikk eller bilder. Naviger deretter
til riktig kilde (USB eller DLNA), og til riktig mappe der de ønskede filene ligger.
TILKOBLING

For å gjøre dette må appene velges ved hjelp av "Søk" -funksjonen. Deretter kan de legges til i
-knappen. Appene blir imidlertid ikke lastet ned til TV-apparatet.
Ulike apper tilbys i forskjellige land.

Drift av Smart-TV
Grunnleggende drift
I hovedmenyen kan du få tilgang til Smart-TV ved hjelp av Connect-knappen. Dette menyelementet har samme
-knappen øverst til høyre på fjernkontrollen.
funksjon som et direkte trykk på
APPS

38

APP STORE
Med denne funksjonen får enheten tilgang til en virtuell appbutikk via Internett, der du kan velge mellom et
stort antall apper. Favorittapper kan også lagres der i "Mine apper" slik at du finner dem raskere.
APPS

med

GREEN

Som standard er landsett alltid basert på språket Smart-TV-en din ble satt til da den ble satt opp første gang.
Imidlertid kan flere land legges til under "Innstillinger".
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3.4 Øvrige funksjoner
FAVORITTLISTE (SATELLITT TV)

YOUTUBE-APP

Trykk på

FAV

-knappen for å hente opp favorittlisten.

Se også side 27, Opprette en favorittliste.
TELETEKST (IKKE TILBUDT AV ALLE KANALER)
Tekst-TV er et informasjonssystem som kan vises på TV-en. Med de aktuelle kontrollknappene kan du hente opp
sidene som er oppført i indeksen.
Merk: Hvis du har hentet opp tekst-TV, vises ingen menyer. Farge, kontrast og lysstyrke kan ikke endres,
men volumet kan.
Denne appen er permanent installert på enheten. Det gir tilgang til YouTube med alle funksjoner. Hvis du
allerede har en Google-konto (et grunnleggende krav for å betjene en smarttelefon med et Android-operativsystem), kan du logge på YouTube-appen. Dette vil gi deg den samme typen videoanbefalinger på TV-apparatet som de du får f.eks. på smarttelefonen din. Ved å bruke "Søk"-funksjonen øverst til venstre kan du bruke
søkeord for søke etter videoer. Du kan når som helst gå tilbake ett trinn i YouTube-appen ved å bruke
-knappen.

Trykk på

TEXT

for å hente opp tekst-TV. Vanligvis vises indekssiden 100.

Tekst-TV avsluttes ved å trykke på

EXIT

-knappen. Programmet på den valgte kanalen vises på skjermen.

BACK

YOUTUBE KIDS
Denne appen er også permanent installert på enheten. YouTube Kids tilbyr kanaler tilpasset barn, og som bare
har trygt innhold. For å bruke appen, må du først opprette en brukerkonto. Følg instruksjonene på skjermen.
VÆR
Denne appen er også permanent installert på enheten. Ved å taste inn inn et stedsnavn, kan du se en aktuell
værrapport for stedet Trykk på EXIT på fjernkontrollen for å gå ut.
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BLANDING
Hvis du har hentet opp tekst-TV kan du gjøre den gjennomsiktig ved å trykke en gang til på
at programmet vises i bakgrunnen.

3. BETJENING AV OYSTER® SMART-TV
AUDIO
TEXT

-knappen slik

Ved å trykke på

AUDIO

-knappen kan du velge språk og lydspor.

TEKSTING
For å vise teksting under normale TV-programmer, velg Tekst-TV side 150. Hvis programmet støtter undertekster, vises de nederst på skjermen.
Trykk på

EXIT

for å avslutte tekst-TV.

Du kan også få tilgang til undertittel-menyvalgmenyen ved å trykke på

SUBT

-knappen.

UNDERTEKST (SE ALTERNATIVER):
Undertekst-hørsel - en ekstra beskrivende undertittel-tjeneste. (Avhengig av sending)
Hvis en stasjon tilbyr teksting, kan du velge teksting med
bekrefte med OK .

SUBT

-knappen. Du kan velge ønsket språk og deretter
ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE

PROGRAMINFORMASJON
Du kan hente opp informasjon om kanalen du ser på nå med
graminformasjon.

INFO

-knappen. Følgende bilde viser typisk pro-

Du kan velge programinformasjon for de etterfølgende programmene også.

Den elektroniske programguiden (EPG) gir informasjon om aktuelle og fremtidige programmer på den valgte
kanalen.
Trykk på

EPG

-knappen for å starte programguiden.

Bruk opp / ned eller PAGE + PAGE- for å navigere gjennom kanalene og programmene. Trykk for å gå til de neste
begivenhetene i EPG. Rekkevidden til EPG kan variere avhengig av kringkasteren. (maks. 7 dager).
Med

OK kan du bytte til valgt kanal. Det fungerer bare på den første hendelsen i EPG, ettersom de andre ikke har
startet ennå. Trykk på Guide eller EXIT for å avslutte programguiden.
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4.1 Teknisk spesifikasjon Oyster® Smart-TV
ten Haaft TV-apparater

19“

21,5“

24“

27“

39“

EUs energieffektivitetsklasse

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

43

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Skjermstørrelse
Årlig energiforbruk i kWh / 1000 t*
Strømforbruk standby / av-modus W
Oppløsning (piksler) 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°

Betraktningsvinkel H / V
Lysstyrke (cd / m²)
Kontrast
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-standard 100 x 100 mm, 200 x 100 mm

a / -

a / -

a / -

a / -

a / a

12 V-drift, 24 V-drift

a / a

a / a

a / a

a / a

a / a

WLAN
Høyttaler musikkeffekt 2 x 2 W
Mål uten fot (B x H x D) / Vekt uten fot

Det er mulig at strømadapter ikke er inkludert i leveransen

Det er mulig at strømadapter ikke er inkludert i leveransen

230 V-drift (bare med strømadapter)
Tilkoblinger
1 x HDMI, 1 x HDMI ARC (Audio Return Channel)
USB

- / a

a / a

a / a

- / a

a / a

1

2

2

2

2

Hunnplugg 3,5 mm AV in

a

a

a

a

a

Hunnplugg 3,5 mm Stereo, hodetelefontilkobling

a

a

a

a

a

Digital audioutgang

Cinch (RCA)

Cinch (RCA)

Cinch (RCA)

Cinch (RCA)

Cinch (RCA)

Strømbryter på / av

a

a

a

a

a

CI / CI+ modulspor

a

a

a

a

a

Inkludert i leveransen
TV-apparat

a

a

a

a

a

Fjernkontroll for systemet

a

a

a

a

a

Strømtilkoblingskabel 12 V / 24 V
(med spenningplugg for ombord-spenning)

a

a

a

a

a

* Strømforbruk i modus i kWh per 1000 timer VED
gjengivelse av SDR, avrundet til neste hele tall.

Kan bestilles som ekstrautstyr for alle størrelser
Fot for TV-apparatet

a

a

a

a

a

Strømadapter 110 V ... 240 V vekselstrøm
med EURO Schuko-plugg

a

a

a

a

a

AV til adapterkabel

a

a

a

a

a
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Tekniske endringer forbeholdes

** Jordbasert antenne er ikke inkludert.
*** Typegodkjenningsmerker står for trygg og miljøvennlig 		
teknikk på veien.
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5. VEDLEGG

MERKNADER

5.1 Merknader om miljøvern
Forordning om utrangerte kjøretøy – ELV
TV-en er sertifisert og ment som tilbehør for bruk på motorvogner. Følgelig kan avhending utføres innenfor
rammen av forskriften om utrangerte kjøretøy (European ELV, 2000/53 / EC; for Tyskland: AltfahrzeugV), og
finne sted sammen med motorkjøretøyet. TV-en inneholder ingen stoffer som er klassifisert som miljøskadelige
i henhold til direktiver.

Vi ønsker deg lykke til med din Oyster® Smart-TV
ten Haaft-teamet
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ten Haaft GmbH

Åpningstider

Neureutstraße 9
75210 Keltern
Tyskland

Mandag – fredag
og fra

kl. 08:00 – kl. 12:00
kl. 12:30 – kl. 16:30

Telefon: +49 72 31 58 58 80
Telefaks: +49 72 31 58 58 81 19
E-post: service@ten-haaft.de

www.ten-haaft.com
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