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1. INLEIDING EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Hartelijk dank voor uw aankoop van een hoogwaardige Colibri LED-televisie!
Wij wensen u veel plezier met de nieuwe televisie. Ook als u bekend bent met het gebruik
van soortgelijke apparatuur willen we u vragen deze handleiding door te lezen om alle
functies van de televisie beter te leren kennen.
Veiligheidstips
Voor uw eigen veiligheid en om onnodige schade aan uw apparaat te vermijden, vragen we
u beslist de volgende veiligheidswaarschuwingen voor het gebruik van de televisie te lezen
en in acht te nemen.
Beoogd gebruik en omgevingsfactoren:
Deze televisie is uitsluitend bedoeld voor de ontvangst en het weergeven van beeld- en
geluidssignalen. Hij mag niet gebruikt worden in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid
(bijvoorbeeld badkamer of sauna). De garantie geldt alleen voor het gebruik in de genoemde
toegestane omgeving.
Als het apparaat buiten gebruikt wordt, dient u ervoor te zorgen, dat hij tegen vocht (regen,
opspattend water) beschermd wordt. Een hoge luchtvochtigheid leidt tot lekkage in het
apparaat. Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.
Als u het apparaat van een koude naar een warme omgeving hebt verplaatst, moet u hem
als gevolg van de vorming van condenswater ongeveer een uur uit laten staan.
Plaats geen met water gevulde voorwerpen of brandende kaarsen op het apparaat.
Afhankelijk van de geselecteerde montage- of staande oplossing bestaat er risico bekneld
raken tussen de tv-behuizing en de voet. Let er bij het draaien van het tv-apparaat op dat er
zich geen vingers of voorwerpen in dit gebied bevinden. Batterijen vormen een potentieel
gevaar voor verstikken. Voorkom daarom dat kinderen het batterijvakje openen.
Transport:
Pak het apparaat aan de boven- en onderkant van de behuizing vast.
Het display is gemaakt van glas en kunststof en kan bij onjuiste behandeling breken. Voor
schade die wordt veroorzaakt door invloeden van buitenaf, wordt geen garantie gegeven.
Voeding:
Onjuiste spanningen kunnen het apparaat beschadigen. Dit apparaat mag alleen worden
aangesloten op een 12V gelijkspanning elektrisch netwerk met een geschikte 12Vaansluitkabel of via een voeding (optioneel bij Colibri verkrijgbaar) op een
stroomvoorziening met 230 V wisselspanning. Leg de voedingskabel zo neer dat deze niet
kan worden beschadigd. De net- of aansluitkabel mag niet worden geknikt of over scherpe
randen worden gelegd, niet toegankelijk zijn of worden blootgesteld aan chemicaliën, dat
laatste geldt voor het hele apparaat! Een netsnoer met beschadigde isolatie kan leiden tot
elektrische schokken en brengt brandgevaar met zich mee.
www.travel-vision.com
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Als de televisie wordt aangesloten op een netwerk van 230 V moet de stekker van de
televisie gemakkelijk bereikbaar zijn, zodat het apparaat meteen van het elektriciteitsnet
losgekoppeld kan worden. Als u de stekker uit het stopcontact haalt, moet u niet aan de
kabel maar aan de stekkerbehuizing trekken. De draden in de netstekker kunnen beschadigd
raken en bij het opnieuw in het stopcontact steken kortsluiting veroorzaken.
Luchtcirculatie en hoge temperaturen:
De ventilatieopeningen aan de achterkant van het apparaat moeten altijd vrij worden
gehouden. Leg a.u.b. geen kranten of kleedjes op of over het televisietoestel. Aan de
zijkanten en bovenkant moet voor minimaal 2 cm vrije ruimte voor de luchtcirculatie
gezorgd worden, wanneer het apparaat in een kast of op een plank wordt geplaatst of
gehangen. Net zoals bij elk elektronisch apparaat heeft uw tv tijdens het gebruik lucht nodig
voor de koeling. Als de luchtcirculatie wordt gehinderd, kan dit leiden tot brand. Plaats de
televisie met de voet alleen op een vlakke, stevige en horizontale ondergrond. Het apparaat
moet vooral bij het plaatsen in of op meubels niet uitsteken aan de voorkant. Plaats het
apparaat zo dat er geen blootstelling is aan direct zonlicht en geen extra verwarming door
radiatoren is. Voorkom dat metalen deeltjes, naalden, paperclips, vloeistoffen, was of iets
dergelijks door de ventilatieopeningen aan de achterzijde binnen in het apparaat komen. Dit
leidt tot kortsluiting in het apparaat en dit kan mogelijk brand veroorzaken. Als er toch iets
binnen in het apparaat komt, haal dan direct de 12V stekker of het netsnoer uit het
stopcontact en neem contact op met de klantenservice.
Reparaties:
U mag nooit de achterzijde van het tv-toestel zelf verwijderen. Laat de reparatie- en
onderhoudswerkzaamheden uitsluitend over aan geautoriseerde tv-technici.
Reinigen:
Reinig het televisietoestel, het display en de afstandsbediening alleen met een vochtige,
zachte en schone doek zonder bijtende of schurende reinigingsmiddelen.
Opmerking over het LED-display:
Uw nieuwe televisie met LED-display voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen en is getest op
pixelfouten. Ondanks de grote zorgvuldigheid bij de productie van het display is het uit
technische reden niet 100% uit te sluiten dat beeldpunten defecten kunnen vertonen.
Recycling:
De EU-richtlijn 2002/96/EG regelt de juiste inname, behandeling en verwerking van
gebruikte elektronische apparatuur. Oude elektronische apparaten moeten daarom
gescheiden worden afgevoerd. Plaats dit apparaat voor verwijdering niet bij het normale
huishoudelijke afval! U kunt uw apparaat gratis inleveren bij de daarvoor aangewezen
inzamelingsplaatsen of bij uw dealer, wanneer u een soortgelijk nieuw apparaat koopt.
Gebruikte batterijen mogen niet meer bij het huishoudelijke afval worden weggegooid.
Werp de gebruikte batterijen gratis in de bij de dealer geplaatste verzamelbakken. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon van uw gemeente.
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Uitsluiting van aansprakelijkheid:
De afbeeldingen in deze handleiding van de televisie of accessoires daarvan kunnen afwijken
van het eigenlijke product.

Levering
1.

LED-televisie

2.

Voet

3.

Afstandsbediening

4.

12/24 V-aansluitkabel

5.

Gebruiksaanwijzing

6.

230-12V adapter

Opmerking
Uw product kan – afhankelijk van het verkoopgebied – meegeleverde accessoires bevatten.
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2. POSITIE EN FUNCTIE VAN DE TOETSEN EN AANSLUITINGEN

Positie
1

Toetslabel Functie
CH+/• Keuze van de programmakanalen
Druk op deze toets om het station te
kiezen of in het OSD-menu het
bovenste of onderste menu te
kiezen.

2

VOL+/-

•

Het volume verhogen of verlagen.
Het aanpassen van de geselecteerde
menu-items in het OSD-menu

3

MENU

•

Het openen of sluiten van een menu

4

Source

•

Het ingangssignaal kiezen: antenne,
kabel, satelliet, dvd, media, pc,
YPBPR en HDMI
Aan-/uit-toets: Hiermee zet u de
televisie aan of in de stand-by modus
Infrarood ontvanger voor de
afstandsbediening
Verlicht rood: Stand-by
Verlicht groen: Tv is ingeschakeld
Niet verlicht: Tv is volledig zonder
stroom
Koppel de tv los van het
elektriciteitsnet

5
voorzijde
rechtsonder
voorzijde
rechtsonder

•

Sensor
afstandsb
Bediening
sdisplay

•

•
•
•

rechts
onderaan

Hoofdsch
akelaar

•

Opmerking/tip:
Als het televisietoestel na een minuut geen VGA/HDMI-signaal ontvangt, of 15 minuten lang
geen videosignaal ontvangt, schakelt de tv automatisch naar stand-by. Het
bedieningsdisplay-LED verlicht dan rood.
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Achterkant

1 Uitgang hoofdtelefoon
2 Uitgang COAXIALE AUDIO
3 HDMI-ingang 1
4 HDMI-ingang 2
5 PC IN: VGA-ingang voor pc-aansluiting
6 AV-uitgang (geluid L en R en video)

Zijkant

1 Antenne-ingang voor DVB-S/S2 (SAT)
2 Antenne-ingang voor DVB-T/T2/C
3 YPBPR-ingang (via adapterkabel)
4 AV-ingang (via adapterkabel)
5 PC IN: Audio-ingang voor pc-geluid-aansluiting
6 USB-ingang

Onder 4, 5 en 6: CI+ slot voor het decoderen van modules
CI Module
Plaats de smartcard in CI Module volgens onderstaand voorbeeld
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3. AFSTANDSBEDIENING
1.

POWER: schakelen tussen ‘Stand-by’ en ‘Weergave’

2.

Cijfertoetsen 0 – 9

3.

Favorietenlijst

4.

Menu

5.

Keuze van de ingangsbron (ATV, DTV, antenne, kabel, media,
AV, PC, YPBPR, SCART, HDMI)

6.

Het invoeren van diverse informatiebronnen (ingangsbron,
beeldmodus, programmanaam, zenderinformatie)

7.

Kanaalselectie +/-

8.

Opvragen van de USB-mediaspeler

9.

Teletekst opvragen/pagina-inhoud bevriezen/subpagina
teletekst opvragen/teletekst puzzeltoets/teletekst index
(pagina 100) Media: pauzeren/afspelen/hoofdstuk
vooruit/hoofdstuk terug/sneller terugspoelen/sneller
vooruit spoelen/stoppen

10.

Rode toets: (functie vlg. menuweergave)/tijdsprong bij de
mediaweergave
Groene toets: (functie vlg, menuweergave)/slow motion bij
de mediaweergave
Blauwe toets: herhaalde weergave van het met A-B
gemarkeerd bereik
Gele toets: bij mediaweergave: herhaalmodus
(eenmalig/constant/uit)
Timerprogrammering in EPG-weergave*

11.

D.MENU: opvragen van het mediaspeler-menu (alleen bij aangesloten USB-medium)

12.

D.SETUP: zonder functie

13.

Beeldmodus: keuze van vooraf ingestelde kleur-, contrast- en helderheidsinstellingen

14.

Schakelen tussen stereo/mono/tweetalig geluid (alleen bij analoge ontvangst)

15.

Audiotoets voor het kiezen van diverse geluidssporen (indien doorgegeven)

16.

Sleep-Timer

*) Alleen voor apparatuur met PVR-functie (recorder) voor het opnemen op USBopslagmedia
www.travel-vision.com
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17.

MUTE: geluid uitschakelen

18.

Terugkeren naar het vorige programma

19.

Exit, menu verlaten

20.

Navigatie- en invoertoetsen

21.

EPG: elektronisch programmablad

22.

Volume: hard/zacht

23.

geen functie

24.

Direct opnemen op USB-geheugen*

25.

D.TITLE: geen functie

26.

D.PROG: PVR: instellen USB-stick*

27.

S.MODE: Soundmodus, voor de keuze van vooraf
ingestelde geluidswaarden

28.

P.SIZE: selectie beeldformaat 4:3/16:9/zoom

29.

S.TITLE: opvragen van ondertiteling (indien
doorgegeven)

30.

TV/Radio: inschakelen van de zenderlijst

Plaatsen van de batterijen
Vervang de batterijen zoals in het figuur beschreven:
Er zijn 2 batterijen van het type ‘AAA’ nodig.
1.
2.
ze
3.
4.

1.
2.

Let op:
Bewaar de batterijen buiten het bereik van kinderen.
Probeer nooit om alkaline-batterijen op te laden, sluit ze niet kort en gooi
niet in het vuur.
Vervang altijd de beide batterijen tegelijk. Meng geen nieuwe en oude
batterijen of batterijen van verschillende types.
Gedurende langere perioden waarin de afstandsbediening niet wordt
gebruikt, raden wij aan om de batterijen te verwijderen om het lekken
van zuur te voorkomen.
Opmerkingen:
Laat de afstandsbediening niet vallen en ga er niet op staan.
Bescherm de afstandsbediening tegen water en vochtigheid.
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4.

DE TELEVISIE AANSLUITEN

4.1.

Stroomaansluiting

1.

Sluit de bij de levering inbegrepen 230-12V adapter of 12V-kabel aan op uw
elektrische installatie.

Sluit de stekker met het ronde gat van de 12V-kabel of de Colibri-voeding aan op de bus ‘DC
IN’ van de televisie en schakel de 12V-kabel van het voertuig in of steek het netsnoer van de
Colibri-voeding in het stopcontact van 230V.

2.

Schakel de hoofdschakelaar van de televisie op ‘aan’ en druk op de POWER-toets op
het apparaat of op de afstandsbediening om de televisie aan te zetten.

Bij het drukken op de POWER-toets op de afstandsbediening of op het televisietoestel
worden eerst de interne systemen gestart en na ongeveer 15 seconden verschijnt het tvbeeld.

4.2.

Aansluiten van de antennekabel

Satelliet antenne:
Sluit de antennekabel vanaf de satellietantenne aan op de ingang 1. ‘RF IN DVB-S/S2’ van de
televisie. Gebruik hiervoor een satelliet F-connector met schroef mogelijkheid. Gebruik van
een F- snel/steekkoppeling wordt sterk afgeraden!
Terrestrische antenne of Kabelaansluiting:
Sluit de antennekabel vanaf een terrestrische antenne of een kabelaansluiting aan op de
Ingang 2. ‘RF IN DVB-T/T2/C’ van de televisie.
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Opmerking:
Om televisieprogramma’s te kunnen ontvangen moet een signaal op een van de beide RFingangen worden gedetecteerd.
•
•

Lees voor het aansluiten van externe apparaten, de documentatie door die bij het
apparaat hoort.
Schakel voor het aansluiten van de externe apparaten de televisie uit of haal uit
veiligheidsoverwegingen de stekker uit het stopcontact.

4.3.

Aansluiten van een composiet audio/video-verbinding

1.

Verbind het geluid (audio) en beeldsignaal (video) van een externe videobron (bijv.
camera) met ‘AV-IN’ via de bijgevoegde AV-adapterkabel (stekker op RCA) en een AVRCA-kabel (verkrijgbaar als accessoire).

2.

Druk op de toets SOURCE op de afstandsbediening, kies de ingangsbron ‘AV’ en
bevestig dit met de ENTER-toets

4.4.

Aansluiting op een YPBPR-verbinding

1.

Sluit het YPBPR-signaal aan met de bijbehorende YPBPR-adapterkabel (stekker op
RCA) en een YPBPR-kabel (als accessoire verkrijgbaar).

2.

Verbindt het geluidssignaal met de AV-adapterkabel en een RCA-geluidskabel.

3.

Druk op de SOURCE-toetst op de afstandsbediening, kies de ingangsbron YPBPR en
bevestig deze met de ENTER-toets.
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4.5.

Aansluiting op een HDMl-verbinding

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is een digitale A/V-interface die
ongecomprimeerde standaarden ondersteunt. Een HDMI-verbinding draagt geluids- en
beeldinformatie over. Om deze te gebruiken, moet het externe apparaat een HDMIaansluiting met uitgangssignalen hebben.

1.

Sluit een van de beide HDMI-ingangen aan op de televisie met het externe
apparaat (Set-Top-Box) met een HDMI-kabel (als accessoire verkrijgbaar).

2.

Druk op de SOURCE-toets op de afstandsbediening, selecteer de betreffende
ingangsbron HDMI 1 of 2 en bevestig de keuze met de ENTER-toets.

4.6.
1.
2.

3.

Aansluiting op een pc
Verbind de VGA-uitgang op uw pc met de ‘VGA IN’-ingang aan de achterkant van
uw televisie met een VGA-kabel (als pc-accessoire verkrijgbaar).
Verbind de ‘LINE OUT’-uitgang van uw computer met de ‘PC Audio’-ingang aan
de achterkant van uw televisie met een audiokabel met plugstekker (als pcaccessoire verkrijgbaar).
Druk op de SOURCE-toetst op de afstandsbediening, kies de ingangsbron pc en
bevestig de keuze met de ENTER-toets.
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4.7.

Aansluiting van een hoofdtelefoon
U kunt op het stopcontact ‘Headphone’ een hoofdtelefoon aansluiten, waardoor het
televisiegeluid wordt uitgezonden.

Opmerking:
Als u gedurende langere tijd een hoofdtelefoon met een hoog volume gebruikt, kan dat uw
gehoor beschadigen. U kunt in plaats van een hoofdtelefoon ook bijv. de ‘Line In’-ingang van
een autoradio met het stopcontact verbinden, wanneer u het televisiegeluid via de
autoradio wilt weergeven.

4.8. Aansluiting op een coaxiale ingang
Via de ‘coaxiale’ uitgang van uw televisie wordt (wanneer dit is ingesteld voor uw
ingangsbron) het geluidssignaal digitaal weergegeven en kan dat bijv. via een 5.1 home
theater systeem weergegeven worden.
Verbind daarvoor de externe versterker (amplifier) met coaxiale ingang via een coaxiale
kabel met de ‘coaxiale’ uitgang op uw televisie.

www.travel-vision.com
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5. INBEDRIJFSTELLING
Standaard ingesteld voor satelliet-ontvangst met CanalDigitaal HD zenderlijst.
Voor uw gemak hebben wij fabrieksmatig de TV voor satellietontvangst van CanalDigitaal
voorbereid. Zo is er reeds een Nederlandse zenderlijst van Canal Digitaal voor DVB-S2 HD
ontvangst aangemaakt. Het kan echter voorkomen dat tussentijds deze programmering en
de levering de zenderlijst van CanalDigitaal is veranderd, hierdoor kunt u sommige zenders
missen, wij adviseren u dan ook een fastscan uit te voeren om de laatste zenderlijst in te
lezen, zie voor fastscan inlezen hoofdstuk 6.1
Andere Providers:
Indien u TV Vlaanderen zenders bekijkt kunt u ook de fastscan uitvoeren voor TV Vlaanderen
kanalen.
Indien u een JOYNE abonnement heeft kunt u ook de zenders inlezen zie hoofdstuk 6.2

5.1. Kiezen van ingangssignaal
U kunt op meerdere manieren de ingangsbron kiezen.
Gebruik de SOURCE-toets op de televisie:
1.
2.

Druk op de toets ‘SOURCE’ op de televisie. Het menu ‘Signaalbron’
wordt op het beeldscherm geopend.
Kies met CH+/CH- een geschikte ingangsbron een geschikte
ingangsbron en voer vervolgens met VOL+/- de keuze uit.

Gebruik de SOURCE-toets op de afstandsbediening:
1.
2.

Druk op ‘SOURCE’ op de afstandsbediening. Het menu
‘Signaalbron’ wordt op het beeldscherm geopend.
Kies met pijltoets een geschikte ingangsbron en selecteer
vervolgens met ENTER.

Voor installatie van Satelliet, Kabel of Terrestrisch verwijzen wij naar Hoofdstuk 6,7 en 8

5.2

TV en Radio zenders

Gebruik de TV/Radio toets op de afstandsbediening om te schakelen tussen de TV en Radio
zenderlijst.
Gebruik de CH+/CH- toetsen op het apparaat of CH+/CH- op de afstandsbediening. Verhoog met CH+
het kanaalnummer of verlaag met CH- het kanaalnummer. Cijfertoetsen 0 -9: U kunt het
kanaalnummer direct met de cijfertoetsen 0 tot 9 kiezen.
www.travel-vision.com
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6. SATELLIETONTVANGST
1. Sluit uw televisietoestel aan op een geschikte stroomaansluiting en satellietbron (zie
voor aansluiting hoofdstuk 4.2).
2. Plaats de CI Module
Plaats de smartcard en CI Module volgens onderstaand voorbeeld

Of CI module met ingebouwde smartcard.

3. Druk op de standby toets om uw TV aan te zetten.
4. De TV gaat aan en u heeft na enige ogenblikken beeld.

www.travel-vision.com
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6.1

Fastscan Canal Digitaal en TV-Vlaanderen

1. Druk op menu, selecteer met pijltoets Automatisch Zoeken en druk op Enter.

2. U krijgt in beeld:
Scan Mode Normal Scan
3. Druk pijltoets rechts voor Scan Mode Fast Scan en druk op Enter

4. Selecteer de Satelliet waarop u de kanalen wilt inlezen
Indien u uitgericht bent op Astra 1 selecteert u (1/5)Ku_Astra 1N,1KR,1L
Indien u uitgericht bent op Astra 3 selecteert u (4/5)Ku_Astra 3B
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5. Selecteer de gewenste Provider van uw abonnement
Indien u Canal Digitaal kijkt selecteert u (1/11) CanalDigitaal HD
Indien u TV Vlaanderen kijkt selecteert u (3/11) TV Vlaanderen HD

6. Selecteer Zoeken en druk op enter

7. U krijgt de vraag: Do you want to start Satellite Autoscan? Selecteer met linker
pijltoets Ja

8. De kanalen worden gezocht

9. Na het zoekproces keert de TV automatisch terug naar een TV zender.
www.travel-vision.com
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6.2

Joyne kanalen inlezen

1.

Druk op menu, selecteer met pijltoets Satelliet bewerken en druk op Enter.

2.

Selecteer (05/59) Ku_Eutelsat 9A KA 9A 009.0E

3.

Selecteer Transponder, en vervolgens (02/34) 11747H27500.

4.

Selecteer Symbol Rate(Ksym/s) en verander met cijfertoetsen in 30000

www.travel-vision.com
21

5.

Druk op menu totdat u terugkeert in hoofdmenu, selecteer DVB-S manueel Zoeken

6.

Selecteer eerst (05/59) Ku_Eutelsat 9A KA 9A
En vervolgens bij transponder (2/34)11747 H 30000

7.

Zet Netwerk zoek Aan en druk op Zoek

8.

De zenders worden automatisch ingelezen, druk na het zoeken op menu om terug te
keren naar beeld.
De TV is gereed voor gebruik.
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7.1 KABELONTVANGST DVB-C
1.

Sluit uw televisietoestel aan op een geschikte stroomaansluiting en kabelbron (zie
voor aansluiting hoofdstuk 4.2).

2.

Plaats de CI Module
Plaats de smartcard en CI Module volgens onderstaand voorbeeld

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Druk op de standby toets om uw TV aan te zetten.
De TV gaat aan en u heeft na enige ogenblikken beeld.
Druk op Source, selecteer de kabel ingang en druk op enter
Druk op menu, selecteer Automatisch Zoeken en druk op enter
Selecteer met rechterpijltoets Netwerk Zoek
Vul de gegevens van uw netwerkprovider in:

Als voorbeeld Ziggo Provider
Frequentie (klokinstelling)
Ga met de pijltoets naar frequentie, en vul in ‘474000’.
Netwerk-ID
Ga met de pijltoets naar Netwerk ID, en vul in ‘05555’.
Symboolsnelheid
Ga met de pijltoets naar Symboolsnelheid, en vul in ‘6875’.
9.
10.
11.
12.
13.

Druk op enter
Selecteer met pijltoets DVB
Selecteer met pijltoets Nederland en druk op enter
De kanalen worden gezocht
Na het zoekproces keert de TV automatisch terug naar de kanalen lijst
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8.1 TERRISTRISCH ONTVANGST DVB-T (KPN Digitenne)
1.
2.

Sluit uw televisietoestel aan op een geschikte stroomaansluiting en de digitenne
antenne (zie voor aansluiting hoofdstuk 4.2).
Plaats de CI Module
Plaats de smartcard en CI Module volgens onderstaand voorbeeld

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Druk op de standby toets om uw TV aan te zetten.
De TV gaat aan en u heeft na enige ogenblikken beeld.
Druk op Source, selecteer de Antenne ingang Kabel en druk op enter
Druk op menu, selecteer met pijltoets DVB
Selecteer met pijltoets Nederland en druk op enter
De kanalen worden gezocht
Na het zoekproces keert de TV automatisch terug naar de kanalen lijst

8.2 TERRISTRISCH ONTVANGST ANALOOG
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.

Sluit uw televisietoestel aan op een geschikte stroomaansluiting en de antenne (zie
voor aansluiting hoofdstuk 4.2).
Druk op de standby toets om uw TV aan te zetten.
De TV gaat aan en u heeft na enige ogenblikken beeld.
Druk op Source, selecteer de Antenne ingang ATV en druk op enter
Druk op menu, selecteer met pijltoets automatisch zoeken en druk op enter
Selecteer met pijltoets Nederlands en druk op enter
De kanalen worden gezocht
Na het zoekproces keert de TV automatisch terug naar de kanalen lijst
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9. FABRIEKSHERSTEL
1.
2.
3.
4.
5.
9.1

Druk op menu en ga met pijltjestoets naar menu Opties
Ga naar Fabrieks Standaard herstellen en druk op enter.
Bevestig de vraag “Bent u zeker om te verwijderen” met linker pijltoets Ja.
Kies met pijltjestoets OSD Taal Nederlands, en Land Nederland en druk op enter
U komt in het eerste Installatie menu
Eerste Installatie

1. Kies het gewenste type TV aansluiting en Tuner Type
• Satelliet en DTV ( voor Canal Digitaal/TV Vlaanderen) en volg fastscan
Hoofdstuk 6.2
• Kabel en DTV voor bijvoorbeeld Ziggo en volg Hoofdstuk 7.1
• Antenne en DTV voor bijvoorbeeld Digitenne en volg Hoofdstuk 8.1
• Antenne en ATV voor analoge zenders en volg Hoofdstuk 8.2
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10. MENU-BEELD
Druk op de ‘MENU’-toets op de afstandsbediening om het hoofdmenu op te vragen.
Druk op de pijltoets op de afstandsbediening tot menupagina BEELD verschijnt.

1.

Druk op de ‘ENTER’-toets op de afstandsbediening, om de instellingen in het
beeldmenu op te vragen en te wijzigen.

2.

Gebruik de pijltoetsen voor het wijzigen van de gemarkeerde instelling.

3.

Gebruik voor het wijzigen van de instellingsparameter de pijltoetsen op de
afstandsbediening.

4.

Voor het verlaten van een instelling of het menu drukt u op de ‘MENU’-toets.

Beeldmodus
Hier zijn vier modi beschikbaar: dynamisch, standaard, zacht, persoonlijk
In de persoonlijke modus kunt u de waarden voor contrast, helderheid, kleur en
beeldscherpte individueel aanpassen.
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11. MENU-GELUID
Druk op de ‘MENU’-toets op de afstandsbediening om het hoofdmenu op te vragen.
Druk op de pijltoets op de afstandsbediening tot de menupagina GELUID.

1.

Druk op de ‘ENTER’-toets op de afstandsbediening om de instellingen in het GELUIDmenu op te vragen en te wijzigen.

2.

Gebruik de pijltoetsen voor het wijzigen van de gemarkeerde instelling.

3.

Om de instellingsparameters te wijzigen gebruikt u de pijltoetsen op de
afstandsbediening.

4.

Voor het verlaten van een instelling of het menu drukt u op de ‘MENU’-toets.

Geluidsmodus
Hier zijn vijf modi beschikbaar: standaard, muziek, film, sport, persoonlijk.
In de persoonlijke modus kunt de waarden voor de vijf frequenties in
bass (120 Hz, 500 Hz), midden (1,5 kHz, 5 kHz) en hoog (10 kHz) individueel aanpassen.
Automatische volumeregeling
Met ‘in’ worden zachte en luide passages in films aangepast om de verstaanbaarheid van
zachte passages te verhogen. Standaardinstelling ‘uit’.
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Surround sound
Hier kunt u met uit/surround instellen of de televisie in plaats van het stereogeluid een
virtuele surround sound geeft.
SPDIF-modus
Druk op de pijltoetsen om de digitale uitgang op uit, PCM of automatisch in te stellen
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12. MENU-TIJD (Datum en Tijd)
Druk op de ‘MENU’-toets op de afstandsbediening om het hoofdmenu op te vragen.
Druk op de pijltoets op de afstandsbediening tot de menupagina TIJD.

1.

Druk op de ‘ENTER’-toets op de afstandsbediening, om de instellingen in het
tijdmenu op te vragen en te wijzigen.

2.

Gebruik de pijltoetsen voor het wijzigen van de gemarkeerde instelling.

3.

Om de instellingsparameter te wijzigen gebruikt u de pijltoetsen op de
afstandsbediening.

4.

Voor het verlaten van een instelling of het menu drukt u op de ‘MENU’-toets.

Klok
Datum en tijd worden door de bijbehorende zenders (kabel, satelliet of DVB-T)
overgenomen en automatisch ingeschakeld
Uitschakeltijd
Hier kunt u een bepaalde uitschakeltijd (bijv. 23:00 uur) in uren en minuten invoeren,
waarop de televisie automatisch uitschakelt. Standaard is er geen tijd ingesteld (uit).
Inschakeltijd
Hier kunt u een bepaalde inschakeltijd (bijv. 20:15 uur) in uren en minuten invoeren, waarop
de televisie automatisch inschakelt. Standaard is er geen tijd ingesteld (uit).
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Sleeptimer
Met deze timer kunt u aangeven dat de tv na 10, 20, 30, 60, 90, 120 of 240 minuten
uitschakelt. Standaard is er geen timer ingesteld (uit).
Auto stand-by
Hier wordt de tijd ingevoerd waarna de televisie zonder toetsbediening in de stand-by
modus uitschakelt. Zo wordt gegarandeerd dat de televisie bijvoorbeeld niet de hele nacht
aan blijft staan, wanneer u in slaap bent gevallen. In te stellen zijn 3h, 4h, 5h en uit. Zet dit
menu-item op ‘UIT’ als u geen automatisch uitschakelen wenst.
Tijdzone
Met ‘ENTER’ kunt u terugkeren naar de keuze van de beschikbare tijdzones. Standaard is
‘Berlijn GMT+1’ voorgeprogrammeerd.
OSD-tijd
Menubeeldschermen en OSD-weergaven blijven volgens de voorgeprogrammeerde tijd
zichtbaar. Beschikbare opties: UIT, 10, 20, 30, 40, 50 of 60 seconden. De standaardinstelling
is 30 sec.
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13. MENU-OPTIES
Druk op de ‘MENU’-toets op de afstandsbediening om het hoofdmenu op te vragen.
Druk op de pijltoets op de afstandsbediening, tot de menupagina OPTIES.

1.

Druk op de ‘ENTER’-toets op de afstandsbediening om de instellingen in het menu
opties op te vragen en te wijzigen.

2.

Gebruik de pijltoetsen voor het wijzigen van de gemarkeerde instelling.

3.

Gebruik voor het wijzigen van de instellingsparameter de pijltoetsen op de
afstandsbediening.

4.

Voor het verlaten van een instelling of het menu drukt u op de ‘MENU’-toets.

OSD-taal
In deze taal worden de menubeeldschermen weergegeven. Door het drukken op de toets
ENTER komt u in het submenu met de beschikbare talen. Met de pijltjestoetsen op de
afstandsbediening kunt u dan de taal kiezen.
Audiotaal
In deze taal wordt het geluid weergegeven, wanneer de gekozen zender meerdere
audiosporen (talen) ter beschikking stelt. Door het drukken op de ENTER-toets komt u in het
submenu met de beschikbare talen. Met de pijltjestoetsen op de afstandsbediening kunt u
dan de taal kiezen.
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Ondertitelingstaal
In deze taal wordt de ondertiteling weergegeven wanneer de gekozen zender ondertiteling
in meerdere talen ter beschikking stelt. Door het drukken op de toets ENTER komt u in het
submenu met de beschikbare talen. Met de pijltjestoetsen op de afstandsbediening kunt u
dan de taal kiezen.
Slechthorenden
Met dit menu-item kan de ondertiteling ‘in’- en ‘uit’-geschakeld worden.
PVR-bestandssysteem
Als de televisie over de opnamefunctie (PVR) beschikt en een geheugen (harde schijf of stick)
op de USB-aansluiting is aangesloten, kunt u hier de gegevensdrager formatteren en
vastleggen welke grootte van het geheugen voor Timeshift (televisie on demand) gebruikt
moet worden.
Terugzetten
Hiermee wordt de televisie teruggezet naar de fabrieksinstellingen. De functie wordt pas
uitgevoerd nadat het wachtwoord (standaard wachtwoord af fabriek: 0000) ingevoerd is.
HDMI CEC
Met dit menu-item kunt u instellen of de televisie via de HDMI-interface van een daarop
aangesloten apparaat bestuurd (in-/uitgeschakeld) kan worden.
Eerste installatie
Hiermee start de televisie weer met de routine voor de eerste installatie. De functie wordt
pas uitgevoerd nadat het wachtwoord (standaard wachtwoord af fabriek: 0000) ingevoerd is.
ECO MODUS
Het stroomverbruik van de televisie kan via de ECO-MODUS worden geregeld. Hoe hoger de
instelling van de ECO-MODUS (uit, laag, middel, hoog), hoe lager het stroomverbruik maar
ook de helderheid van het beeldscherm.
Blauw beeldscherm
Als er geen tv-programma wordt ontvangen, is het beeldscherm afhankelijk an de instelling
blauw (aan) of zwart (uit).
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14. MENU VERGRENDELEN
Druk op de ‘MENU’-toets op de afstandsbediening om het hoofdmenu op te vragen.
Druk op de pijltoets afstandsbediening voor het VERGRENDELING van de menupagina.

1.

Druk op de ‘ENTER’-toets op de afstandsbediening om de instellingen in het menu
opties op te vragen en te wijzigen.

2.

Gebruik de pijltoetsen voor het wijzigen van de gemarkeerde instelling.

3.

Gebruik voor het wijzigen van de instellingsparameter de pijltoetsen op de
afstandsbediening.

4.

Voor het verlaten van een instelling of het menu drukt u op de ‘MENU’-toets.

Systeem vergrendelen
Fabrieksmatig worden er geen vergrendelingen ingesteld. Met het drukken op de ‘ENTER’toets wordt het wachtwoord (het fabrieksmatig ingestelde wachtwoord: 0000) gevraagd e zo
worden de andere functies van dit menu vrijgegeven.
Wachtwoord wijzigen
Hier kunt u een persoonlijk wachtwoord invoeren.
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Zender vergrendelen
Bij de keuze van dit menu-item wordt de zenderlijst weergegeven en kunt u daar individueel
elke gewenste zender met de groene toets vergrendelen. Bij de zender verschijnt dan in de
zenderlijst een slotsymbool en deze zender wordt pas na invoer van het wachtwoord
ontvangen. Zonder invoer van het wachtwoord wordt alleen het blauwe beeldscherm
weergegeven.
Kinderslot
Met dit menu-item kunt u vastleggen, dat alleen uitzendingen met een vrijgave voor de
ingestelde leeftijd bekeken kunnen worden. In te stellen zijn 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18 jaar en uit.
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14.1 SUBMENU HOTEL Hotelmodus
Na het indrukken van de ‘ENTER’-toets wordt het submenu ‘HOTEL’ geopend dat u pas kunt
gebruiken wanneer u de hotelmodus ‘in’-schakelt.

Bron vergrendelen
De door u gedefinieerde ingangsbronnen kunnen hiermee vergrendeld worden. Zo kunt u
bijvoorbeeld voorkomen dat ingangsbronnen op de HDMI- of AV-ingangen of het
ingebouwde dvd-station gebruikt kunnen worden. Ook kunt u voorkomen dat antenne-,
kabel- of SAT-programma’s gebruikt kunnen worden.
Standaardbron
Bij het aanzetten van de televisie wisselt deze automatisch naar de door u opgegeven
standaardbron (bijv. sat of dvd).
Standaardprogramma
Met dit programma start de televisie automatisch na het aanzetten. Te kiezen is een
willekeurig nummer van een programmaslot of ‘Last’ om het laatst bekeken programma
weer in te schakelen.
Maximaal volume
Met deze instelling kunt u het maximale volume van de televisie beperken.
Standaard volume
Dit is het standaardvolume van de televisie bij het aanzetten.
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Vergrendeling verwijderen
Verwijdert alle ingestelde vergrendelingen/blokkeringen weer.
Kopiëren van gegevens naar USB
Bij dit menu-item worden door te bevestigen met ‘ENTER’ de huidige programmalijst en de
persoonlijke instellingen (bijv. beeldinstellingen) op een USB-stick naar de USB-aansluiting
gekopieerd. Dit kan handig zijn wanneer uw persoonlijke programmalijst sterk afwijkt van de
fabrieksinstellingen. Deze programmalijst wordt hiermee opgeslagen en beveiligd.
De succesvolle back-up wordt door de televisie bevestigd door de weergave ‘Success’
Gegevens van USB laden
Hiermee worden via de USB-aansluiting eerder opgeslagen data op een USB-stick
(programmalijst en instellingen) weer opnieuw in de televisie geladen. Als u bijvoorbeeld het
zoeken naar een zender hebt uitgevoerd en daarna uw persoonlijke programmasortering
weer wilt herstellen, laadt u deze hier weer opnieuw. Daarbij wordt ervanuit gegaan dat u
de gegevens eerder op de USB-stick hebt gekopieerd. Na het met succes herladen van de
gegevens wordt de televisie automatisch opnieuw gestart.

15.EPG-MENU
Druk op de EPG-toets op de afstandsbediening om het EPG-menu op te vragen.

Hier ziet u de huidige en volgende uitzendingen bij de programma’s die de elektronische
programmagids (Electronic Program Guide; EPG) ondersteunen.
Weergeven
Met de groene toets krijgt u uitgebreide informatie over de gekozen uitzending.
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Tijdschema
Met de gele toets krijgt u een lijst met alle weergegeven uitzendingen, waarvoor u een
opname heeft geprogrammeerd (alleen bij de PVR-optie en aangesloten USB-Disk).
Herinnering
Met de blauwe toets kunt u uitzendingen die u eerder met de pijltoetsen gekozen hebt,
markeren en in een lijst opnemen.

16. PVR
PVR-opname
U kunt uitzendingen op een extern geheugen (harde schijf of USB-stick) opnemen wanneer u
deze aansluit op de TV.
Opmerking:
Indien u een USB stick/schijf aansluit, duurt het opstarten van de TV langer. Dit komt
doordat er ook timeshift wordt gebruikt!
Houd er a.u.b. rekening mee dat niet alle USB-sticks of externe harde schijven compatibel
zijn. Vooral bij USB 3.0 geheugenapparaten kunnen problemen ontstaan. Door de
verscheidenheid aan modellen en opslaggroottes kunnen wij geen garantie geven voor het
volledig functioneren van alle verkrijgbare USB-geheugens. Belangrijk voor de functie is
vooral een schrijf- en leessnelheid van de geheugenapparaten van meer dan 5 MB/s.
Formatteren:
De USB stick/schijf dient voor gebruik eerst geformatteerd te worden.
1. Druk op menu en selecteer menu Opties.
2. Selecteer met pijltoets PVR Bestandssysteem en druk op enter
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3. Selecteer met pijltoets PR bestandssysteem controleren en druk op enter

4. met een nieuwe USB stick/schijf wordt de diskpartitie automatisch gemaakt, wacht totdat
start groen wordt

5. Druk op exit, selecteer Format en druk op enter

6. Selecteer PVR bestandssyteem type en druk op enter

7. Druk op linker pijltoets start, de stick wordt geformateerd
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8. De USB stick/Disk is klaar voor gebruik
PVR Gebruik
De opnames kunt u zowel starten als timeropname in het EPG-menu als directe opname met
door op de toets ‘Media2’ te drukken (rode punt) van de afstandsbediening.
Voor opnamen via het EPG-menu drukt u in het EPG-menu op de rode toets om de PVRmodus te starten. Dan kunt u de opnametijd kiezen.
De opnames worden opgeslagen in het mediamenu onder ‘Film’. U komt via de
‘SOURCE’-toets of de ‘MEDIA1’-toets op de afstandsbediening in dit menu.

Timeshift start u via de ‘D.Prog’ toets op de afstandsbediening. Via de ‘stop’-toets keert u
terug naar het live-beeldscherm. Timeshift wordt geregeld via de op het beeldscherm
weergegeven functietoetsen op de afstandsbediening
Opmerking:
Als bij de opname de ondertiteling ook weergegeven moet worden, kunt u dit met de toets
‘S-Title’ verbergen. De colibri TV is voorzien van een single tuner, u kunt enkel programma’s
opnemen en andere kanalen bekijken in dezelfde band.
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17. MENU MEDIA
Plaats het externe geheugen (harde schijf of USB-stick)
Druk op de Media 1 toets van de afstandsbediening.
Of druk op Source en selecteer met de pijltoets van de afstandsbediening Media en druk op
enter.
Menu FOTO
Druk op de ‘ENTER’-toets om FOTO in het hoofdmenu te kiezen. Om het menu weer te
verlaten, drukt u op de ‘MENU’-toets.

Menu MUZIEK
Druk op de pijltoetsen, om MUZIEK in het hoofdmenu te kiezen en druk dan voor de
bevestiging op de ‘ENTER’-toets.
Druk op de pijltoetsen voor het kiezen van de map, die u wilt bekijken, kies met de
pijltjestoetsen het gewenste muziekstuk en druk voor de bevestiging op de toets.
Met de toetsen

en

wordt de volgende of vorige titel weergegeven.

Menu FILM
Druk op de pijltoetsen om FILM in het hoofdmenu te kiezen en druk dan voor bevestiging op
de ‘ENTER’-toets.
Druk op de pijltoetsen voor het kiezen van de map die u wilt bekijken, kies met de
pijltjestoetsen het gewenste muziekstuk en druk voor de bevestiging op de toets.
Met de toets

kan de film ook op elk gewenst moment worden gestopt of voortgezet.

Menu TEXT
Druk op de pijltoetsen om TEXT in het hoofdmenu te kiezen en druk dan voor bevestiging op
de ‘ENTER’-toets. Er kunnen alleen txt-bestanden worden weergegeven (dus bijvoorbeeld
geen PDF- of Word-bestanden).
Druk op de pijltoetsen voor het kiezen van de map die u wilt zien, kies met de pijltjestoetsen
het gewenste document en druk voor bevestiging op de toets.
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18. Dvd-bediening
1.

Selecteren van de dvd-functie

Zet de televisie aan en druk herhaaldelijk op de ‘SOURCE’-toets tot de dvd-modus gekozen
wordt en bevestig de keuze met ‘ENTER’.
2.

Plaats de disc in de dvd-speler

Plaats de disc met de beschreven zijde richting de achterzijde van de TV in de dvd-slede. De
disc wordt automatisch geladen. Op het beeldscherm wordt eerst ‘sluiten’ en dan ‘lezen’
weergegeven. Wanneer de inhoud van de disc geladen is, start automatisch de weergave.
Als de disc zich al in de slede bevindt, wordt die automatisch gelezen.
Opmerking:
Let erop dat de disc met de bedrukte zijde naar achterzijde wordt geplaatst zodat deze niet
beschadigd wordt.
3.

Afspelen van de disc

Het discmenu geeft de inhoud weer. Bij het afspelen kunt u
gebruiken, om de weergave te stoppen. U kunt ook sorteren op titels en volgorde.
4.

De disc verwijderen.

Om de disc niet te beschadigen, moet u voor het uitnemen van de disc de stopknop drukken.
Wanneer de disc wordt uitgeworpen, pakt u deze voorzichtig aan de rand vast om krassen te
voorkomen.
Als u de dvd-speler niet gebruikt, neemt u de disc uit de lade.
Ondersteunde formaten:
Type disc

Disc-grootte

Afspeeltijd

Inhoud

Opmerkingen

DVD

12 cm

Gecomprimeerde
digitale audio- en
video-inhoud

Super VCD

12 cm

Eenvoudig: ca.
120 min
Dubbel: ca. 240
min
ca. 74 min

MPEG2

Incl. SVCD

VCD

12 cm

ca. 45 min

MPEG21

Incl.
VCD2.0/VCD1.1.
VCD1.0/DVCD

CD

12 cm

ca. 74 min

CD-DA

HD-CD

12 cm

ca. 74 min

HD-DA

MP3/JPEG

12 cm

ca. 74 min

Opmerking: DVD-R, CD-R en CD-RW worden ook ondersteund
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18.1

Dvd-functies op de afstandsbediening
Eject (uitwerpen)
Play/Pause
Stop
FFW (snel vooruitspoelen) tot 32 keer de snelheid
REW (snel achteruitspoelen) tot 32 keer de snelheid
PREV (achteruit navigeren) naar de vorige hoofdstukken
NEXT (voorruit navigeren) naar de volgende hoofdstukken
Toetsen kunnen voor het invoeren van tijd, titel, hoofdstuk en track (spoor) gebruikt worden.

Met deze functie kunt u een gewenste titel/track of een hoofdstuk opvragen. Druk op de GOTO-toets
om de menuweergave te activeren. Voer titel/hoofdstuk/track volgens de markeringen met de CIJFERtoetsen in. Voor de weergave van het hoofdstuk drukt u op de OK-toets.

Slow motion-toets
Met de SLOW MOTION-toets schakelt u tussen de verschillende snelheden voor slow motion. 1/2, 1/4,
1/8, 1/16, 1/32
Normaal afspelen. Met de PLAY/PAUSE-toetsen keert u terug naar de normale snelheid.

Opmerking: Tijdens slow motion is er geen geluidsweergave via de luidsprekers.

REPEAT (Herhalen)
Druk op de REPEAT-toets om een enkele titel en hoofdstuk op een dvd te herhalen.
- Druk op de REPEAT-toets om enkele of alle titels van een cd te herhalen.
- Druk tijdens het afspelen op de toets A-B om punt A te selecteren.
Druk weer op de toets om B te selecteren. De tijd tussen A en B wordt automatisch weergegeven.
Volumeregeling
Volume uitzetten

Druk op de ZOOM-toets tijdens het afspelen, om het beeld als volgt te vergroten:
Druk op de DISPLAY-toets om een dropdownmenu weer te geven waarin u de huidige titel, het
hoofdstuk en de tijd, of andere andere informatie opvraagt.
- Druk weer op de toets om deze informatie weer te verbergen.
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Bij CD, CD-G, HD-CD, MP3/JPEG discs, drukt op de DISPLAY-toets om de eerste pagina weer
te geven: disctype, track -/- (huidige/alle), uitschakelen geluid, herhalingsmodus, huidige
tracktijd.
Tijdens het afspelen wordt op het beeldscherm PRG PLAY en de huidige titel en het
hoofdstuknummer getoond.
D.TITLE

Toont tijdens het afspelen het titelmenu (niet bij alle dvd's mogelijk).

D.MENU

Maakt terugkeer naar het D.MENU tijdens het afspelen mogelijk (niet bij alle
dvd's mogelijk).

D.SETUP

Activeert het DVD OSD menu

S.TITLE

Weergeven/uitschakelen van de ondertiteling.

AUDIO

Wijzigt de audio-taal.

18.2

Dvd-instellingen

Systeeminstellingen, druk op de ‘D.SETUP’-toets, om het DVD OSD menu te activeren:

-

Druk op de pijltoetsen, om de cursor te bewegen en de diverse menu-items te
selecteren. Om een menu-item te wijzigen drukt u op de ‘ENTER’-toets.

-

Druk nogmaals op de ‘D.SETUP’-toets om het OSD-menu te verlaten.

Opmerking: in de instellingsmodus functioneren de volgende functies niet:
TITLE, SUB-TITLE, DISPLAY, PLAY, SETUP, STOP, SLOW/STEP, NICAM, AUDIO, FF, FR, PREV,
NEXT, GOTO, ZOOM, ANGLE, PROGRAM, PRE- VIEW, REPEAT, REPEAT A-B.
Opmerking: in Nederland wordt het PAL-formaat gebruikt. Controleer voor het afspelen
welke formaten van de door u gebruikte dvd ondersteund worden. Wanneer deze in het
NTSC-formaat geproduceerd is (gebruikelijk in de VS), kunnen storingen of strepen in het
beeld ontstaan.
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19. Teletekstfuncties
Teletekst is een optionele gratis service die door de meeste tv-zenders uitgezonden wordt
en tijdige, actuele informatie over het weer, nieuws, televisieprogramma’s, aandelenkoersen
en vele andere onderwerpen biedt.
Weergave van Teletekst
1.

Kies een tv-zender met Teletekst.

2.

Druk op de ‘TEXT’-toets.

3.

Voor het verlaten van Teletekst drukt u opnieuw op de ‘TEXT’-toets.

Paginakeuze
1.
Voer het driecijferige nummer in van de teletekstpagina met behulp van de
numerieke toetsen.
2.

Als u een verkeerd cijfer invoert, moet u de invoer stoppen en de juiste cijfers
intoetsen.

3.

Met behulp van de toetsen beeld omhoog/beeld naar beneden kunt u voor- en
achteruit door de pagina’s gaan.

Hold
U kunt de HOLD-toets gebruiken om een bepaalde subpagina van een Teletekst-pagina vast
te zetten.
Index
Druk op de ‘INDEX’-toets om de hoofdpagina van de inhoudsopgave op te vragen. U kunt
deze ook door directe invoer van het driecijferige nummer opvragen.
Tekst vergroten
U kunt lettertype van elke pagina tot het dubbele vergroten.
1.

Om de onderste helft van de pagina te vergroten, drukt u op de ‘SIZE’-toets.

2.

Door nogmaals op de ‘SIZE’-toets te drukken vergroot de onderste helft van de
pagina.

3.

Door weer op ‘SIZE’-toets te drukken, keert u terug naar de normale weergave.

Reveal modus
Door op de ‘REVEAL’-toets te drukken kunt u verborgen informatie tonen (bijv. oplossingen
voor puzzels of raadsels). Het opnieuw indrukken van deze toets verwijdert deze informatie
weer.
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SUBPAGE (subpagina)
Sommige Teletekstpagina’s kunnen meerdere subpagina’s bevatten die automatisch in een
vastgelegde cyclus doorlopen worden.
1.

U kunt een bepaalde subpagina direct opvragen door op de ‘SUBPAGE’-toets of de
pagina het drukken door invoer van de cijfervolgorde.

2.

Druk opnieuw op de ‘SUBPAGE’-toets om het menu te verlaten.

3.

Druk op de ‘TEXT’-toets om terug te keren naar de normale weergave van de tv.

Gekleurde toetsen (rood, groen, geel, blauw)
De gekleurde toetsen roepen de betreffende informatie op die in deze kleuren op de pagina
zijn opgeslagen.

20. Kanalen wijzigen en favorietenlijst
1.

Druk op menu en selecteer Programmas verwerken.

2.

Zendervolgorde aanpassen

(let op! Niet mogelijk bij fastscan ingelezen lijst, bij aanpassen met fastscan Canaldigitaal en TV-Vlaanderen
lijst wordt de complete lijst veranderd en is een fabrieksherstel nodig!)

Selecteer te verplaatsen zender en druk op gele toets
Verplaats de zender met pijltjestoets en druk op gele toets voor plaatsen.
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3.

Zender overslaan
Selecteer de gewenste zender en druk op blauwe toets om te selecteren

4.

Zender verwijderen
Selecteer de gewenste zender en druk op rode toets om te selecteren.
Beantwoord de vraag met Ja, de zender wordt verwijderd.

5.

Favorietenlijst
Selecteer de gewenste zender en druk op FAV. toets om te selecteren en toe te
voegen aan de Favorietenlijst.
Indien u dan de Fav. Knop indrukt tijdens gebruik ziet u de door u geselecteerde
zenders.
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21. Problemen oplossen
Voordat u contact opneemt met een onderhoudstechnicus dient u de volgende eenvoudige
controles uit te voeren. Als een probleem zich blijft voordoen, trekt u de Adapter of de 12Vstekker van de Colibri-televisie uit het stopcontact en neemt u contact op met uw dealer of
Travelvision BV.

Dvd-speler
PROBLEEM

OORZAAK

Geen geluid

Geluid gedempt

VOORGESTELDE
OPLOSSING
Zet de
geluiddemping uit.

Onjuiste of losse
hoofdtelefoonaansluiting.
Controleer de
aansluitingen.
Disc wordt niet goed
afgespeeld
Disc speelt niet af

Afstandsbediening
werkt niet

Vuile of bekraste disc.
Disc verkeerd geplaatst.

Disc reinigen of
vervangen.
Draai de disc om.
De beschreven zijde
van de disc moet
naar onderen zijn
geplaatst.

Obstakels tussen de
afstandsbediening en de
ontvanger.

Verwijder de
obstakels.

De batterijen zijn leeg.

Vervang de
batterijen.

Bereik overschreden.
Let op het bereik.
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Tv/monitor
PROBLEEM
Geen voeding

VOORGESTELDE OPLOSSING
1. Zorg dat de tv is aangesloten op een voeding (12V of 230V
voeding).
2. Controleer dat alle zekeringen ingeschakeld zijn en de voeding of
230V voeding) beschikbaar is.

Geen beeld

1.
2.
3.
4.

Zorg dat de antenne goed is aangesloten.
Stel een ander kanaal in.
Wijzig de instellingen voor contrast en helderheid.
Zorg dat u een ingangsbron gekozen hebt, waarop ook een
signaalbron is aangesloten.

Geen geluid

1.
2.
3.

Verhoog het volume.
Zet de geluiddemping uit.
Zorg dat u een ingangsbron gekozen hebt, waarop ook een
signaalbron is aangesloten.
Zorg dat er geen stekker van een hoofdtelefoonaansluiting is
aangesloten.

4.

Kleurafwijkingen

1.
2.

Zorg dat het apparaat juist is aangesloten.
Zorg dat de AV- of HDMI-kabel juist is aangesloten en niet
beschadigd is.

Beeld/geluid verstoord

1.
2.

Zorg dat het apparaat juist aangesloten is.
Trek de antenne uit.

Afstandsbediening werkt niet

1.
2.
3.
4.
5.

Zorg dat de batterijen met de juiste polariteit zijn geplaatst.
Reinig de sensor van de afstandsbediening.
Verwijder de obstakels tussen de sensor en afstandsbediening.
Het bereik van de afstandsbediening bedraagt 6 m.
Controleer dat de afstandsbediening werkt:
Houd de IR-led van de afstandsbediening voor een digitale camera
en drukt dan op een willekeurige toets van de afstandsbediening.
Op het beeldscherm van de camera moet het IR-led rood oplichten.

Beeld in de pc modus is onscherp

1.

Kies de juiste schermresolutie op de computer.

Beeldverstoringen bij SATprogramma’s bij een frequentie van
1240 MHz.

1.

Storing wordt mogelijk door draadloze telefoons (DECT) in de
nabijheid van de ontvanger veroorzaakt.

Klantenservice
Bij de aankoop van dit apparaat heeft u een garantie van twee jaar. Als er fouten of problemen
ontstaan, neem dan contact op met de verkoper.

Opmerking
Ontwerpen, functies en kenmerken zijn onderhevig aan wijzigingen.
De gebruikte voorbeeldfoto’s zijn alleen geschikt voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken
van het origineel.
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CE-verklaring
Conformiteitsverklaring van het product met betrekking tot bescherming van de gezondheid en
veiligheid van de gebruiker en andere personen, en elektrische compatibiliteit met betrekking tot de
volgende normen:
Het product voldoet aan de fundamentele wettelijke richtlijnen:
2014/30/EU
2014/35/EU
2011/65/EU
2009/125/EG
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