
Handleiding voor

NIKKEI NL2405FHD

Televisie met afstandsbediening



2

Belangrijke instructies
Veiligheidsinstructies

Het symbool met een 
pijlpunt in een driehoek, 
Waarschuwt voor de 
aanwezigheid van niet-
geïsoleerde gevaarlijke 
hoogspanning in de 
binnenzijde van uw 
toestel. Er bestaat het 
risico van een elektrische 
schok Het symbool 
met een pijlpunt in een 
driehoek, Waarschuwt 
voor de aanwezigheid van

WAARSCHUWING: VANWEGE 
ELEKTROCUTIE GEVAAR, 
MAG HET DEKSEL AAN DE 
ACHTERZIJDE NIET VERWIJDERD 
WORDEN. NAZICHT EN 
REPARATIES MOGEN UITSLUITEND 
DOOR GEKWALIFICEERDE 
TECHNICI UITGEVOERD 
WORDEN WAARSCHUWING: 
VANWEGE ELEKTROCUTIE 
GEVAAR, MAG HET DEKSEL 
AAN DE ACHTERZIJDE NIET 
VERWIJDERD WORDEN. 
NAZICHT EN REPARATIES 
MOGEN UITSLUITEND DOOR 
GEKWALIFICEERDE TECHNICI 
UITGEVOERD WORDEN

HET UITROEPTEKEN 
BINNEN EEN DRIEHOEK, 
IS EEN SIGNAAL 
VOOR BELANGRIJKE 
INSTRUCTIES VOOR 
DE BEDIENING VAN 
HET TOESTEL HET 
UITROEPTEKEN BINNEN 
EEN DRIEHOEK, IS 
EEN SIGNAAL VOOR 
BELANGRIJKE

 

WAARSCHUWING: TER VOORKOMING VAN ONGELUKKEN EN 
ERNSTIGE LETSELS, lees de bedienings- en onderhoudsinstructies aandachtig!
• Indien de stroomkabel beschadigd is, vraag dan aan uw leverancier of aan een bekwaam 
technicus of aan de klantendienst, nazicht om elk risico op ongelukken uit te sluiten.
• De stroomkabel moet altijd goed bereikbaar zijn.
• Plaats het toestel niet in een vochtige omgeving en niet in de buurt van vloeistoffen.
• Ventilatie openingen mogen niet bedekt worden.
• Laat minimum 10cm afstand tussen het toestel en de wand om voldoende ventilatie te garanderen
• Plaats het toestel nooit in de buurt van ontvlambare objecten zoals kaarsen e.d.
• Het toestel is voorzien voor gebruik in een normaal West Europees klimaat.
• Plaats het toestel buiten bereik van warmtebronnen zoals verwarmingselementen, radiatoren, 
kachels, haarden en andere
• warmte spenderende objecten zoals muziekinstallaties e.d.
• Volg voor het onderhoud de precieze instructies van de fabrikant, zie “onderhoud”. Verwijder de 
stekker uit het stopcontact, alvorens
• U het toestel wenst te reinigen
• Verwijder de stekker uit het stopcontact indien het toestel gedurende langere tijd niet meer wordt 
ingeschakeld.
• Zet geen houders met vloeistoffen in de buurt van het toestel.
• Gebruik het toestel uitsluitend met het meegeleverde kabel van de fabrikant en gebruik geen 
kabels van een ander toestel of van een
• een ander merk. Trap niet op de kabels en controleer of deze niet opgerold, klem of vast raken 
onder meubels of zware objecten!
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Wees ook oplettend voor verlengkabels.

• In geval dat de stroomtoevoer uitgeschakeld zou moeten worden, moeten alle stekkers altijd 
goed bereikbaar zijn, zodat ze altijd Gemakkelijk uit het stopcontact verwijderd kunnen worden.

• Indien de stekker of het kabel beschadig zijn
• Indien vochtdruppels in het toestel zijn terechtgekomen
• Indien het toestel blootgesteld is geweest aan regen of andere vochtige omstandigheden
• Indien het toestel niet functioneert volgens de gebruiksaanwijzingen
• Indien het toestel gevallen is of op een andere manier beschadigd wordt

• Nazicht, technisch onderhoud of reparaties mogen uitsluitend uitgevoerd worden door en 
bekwaam technicus.

• Vermijd overbelasting van kabels en verlegsnoeren.

• Het toestel moet aangesloten worden aan een geaarde stopcontact.

WAARSCHUWING: TER VOORKOMING VAN LICHAMELIJKE 
LETSELS EN BESCHADIGING VAN HET TOESTEL:
• Het toestel is enkel voorzien voor huishoudelijk gebruik en niet voor industrieel en professioneel 
gebruik.
• Bescherm het toestel tegen schokken en stel het n iet bloot aan direct zonlicht. Houd het toestel 
ver van
• Apparaten met een magnetische straling, motoren en transformators.
• Gebruik het toestel niet buitenshuis of in overmatige warmte of koude temperaturen.

GEBRUIK VAN BATTERIJEN

Waarschuwing: gebruik altijd de juiste batterijen zoals vermeld in de handleiding.
Door het gebruik van de verkeerde batterijen kan explosiegevaar ontstaan
• Batterijen mogen nooit blootgesteld worden aan extreme hitte, zoals zonlicht, haardvuur of 
andere hittebronnen.
• Gebruik nooit verschillende type batterijen of gecombineerd gebruik van oude met nieuwe.
• Plaats de batterijen in de correcte polen.
• Vervang zwakke batterijen.
• Vervang batterijen voorzichtig en breng lege batterijen volgens de milieuwetgeving weg in de 
speciale afvalcontainers voor
• lege batterijen.
• Houd batterijen buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
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• Werp batterijen nooit in vuur en gebruik ze niet in de buurt van vlammen en andere vuurhaarden.
• Volg de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzing zorgvuldig bij de plaatsing van de batterijen.

RECYCLAGE VAN HUISHOUDELIJKE TOESTELLEN

Het speciale symbool op het toestel geeft aan dat het toestel na definitief gebruik onderworpen is 
aan de Europese wetgeving voor recyclage van elektrische huishoudelijke toestellen. De verbruiker 
dient het toestel te deponeren bij de speciale inzamelpunten met afvalcontainers die door de 
plaatselijke gemeentelijke diensten zijn voorzien. Men mag het toestel ook teruggeven aan de 
leverancier of winkel voor dergelijke toestellen.
De sortering en opvolging van de recyclagewetgeving, dragen bij tot de beperking van de negatieve
effecten op het milieu en de Volksgezondheid. Het onwettig deponeren van huishoudelijke toestellen 
en afval wordt strafrechtelijk vervolgd.

Beperk het geluidsvolume om gehoorschade te
voorkomen
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ACCESSOIRES

• Handleiding
• Afstandsbediening
• Batterijen (AAA) 1.5V.
• Stand voetjes
• Schroeven

De afbeeldingen van de accessoires in deze handleiding kunnen verschillen met uw toestel.
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Onderdelen………………………………………………......................………………….. 7
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Toelichting functies afstandsbediening ……...….............................………...... 17 - 21
Aansluitingen………………………………………………….....................…………12 - 17

Functies
Basis functies………………………………………………….....................…………….. 21
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Eerste aansluiting……..……………………………………….....................…………... 21
Instelling DTV….………………………………………………....................………. 22 - 23
Instelling ATV en overige instellingen…..………………….......................………….. 31
Instelling PC / VGA…….……………………………………….......................…………. 31
Onderhoud…………………………………………………………...................………… 32
Muurbevestiging……………………………………………………...................……….. 32
Plaatsing met stand voet……….……………………………….....................………… 33
Specificaties…………………………………………………………..................…… 34- 35
Probleem oplossingen……………...………………………………...................………. 36
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EIGENSCHAPPEN

TV toestel LED 24”
Het toestel is voorzien met een LED beeldscherm voor een beeldscherpe eergave 
en lage stralingswaarden

Hotel functies
Automatische scanfunctie TV
Digitale afstemming (DVB-T en DVB-C)
Teletext (Europa)
Ondersteuning voor het afspelen van multimediabestanden via USB
Meertalige opties schermweergave
HDMI, SCART, YPBPR, AV, VGA, AUDIO PC, CI slot
Aansluiting hoofdtelefoon COAX aansluiting
Externe antenne aansluiting
Geïntegreerde luidsprekers
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ONDERDELEN

TV toestel

1 LED beeldscherm

2 Sensor voor de afstandsbediening / stroomindicator: Als de TV uitgeschakeld is,   
 brandt het lampje rood, ingeschakeld is het lampje blauw.

3 Standvoet Volume regelaar VOL+/- om het geluidsniveau aan te passen, te bedienen  
 door naar links of rechts te schuiven.

4 Volume regelaar VOL+/- om het geluidsniveau aan te passen, te bedienen door naar  
 links of rechts te schuiven.

5 Knop voor zenderkeuze CH +/-

6 Knop voor hoofdmenu – voor de configuratie van het menu

7 Knop Source – voor de keuze van het menu Aan/Uit knop – voor het aan en uitschakelen  
 van de tv

8 Power on/off
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BELANGRIJKSTE AANSLUITINGEN

IN EN OUTPUTS ACHTERZIJDE

1 Stroomkabel

2 Aansluiting hoofdtelefoon

3 Aansluiting VGA input

4 Aansluiting SCART input

5 Aansluiting AUDIO/PC

6 Aansluiting RF input – voor aansluiting aan een externe antenne DTV/A

7 Aansluiting COAX output

8 Aansluiting HDMI input

9 Aansluiting USB input

10 Aansluiting Mini AV input

11 Aansluiting Mini YPbPr input 

12 Aansluiting CI+ input



9

DE AFSTANDSBEDIENING

1 POWER 
 AAN / UIT / STANDBY

2 MUTE 
 Geluid uitschakelen

3 P.MODE 
 Formaat beeldweergave aanpassen

4 S.MODE 
 Verandering klankweergave

5 SLEEP 
 Instellen van de sleep timer

6 AUDIO 
 Selecteer NICAM in ATV modus 
 Verander de taal in DTV / USB modus

7 REVEAL 
 In Teletext modus: 
 Verwijderen of verschijnen van tekstweergave 
  vooruit afspelen in versneld tempo

8 SIZE 
 Veranderen van beeldformaat in Teletekst modus 
  terugspelen in versneld tempo

9 HOLD 
 Vasthouden van actuele pagina in Teletext modus 
  afspelen van volgend hoofdstuk.

10 TEXT 
 Openen van Teletext 
  terugkeren naar vorig hoofdstuk

11 INDEX 
 Voor weergave van inhoudspagina 
  play/pauze

12 SUBPAGE 
 Toegang tot de Teletext subpagina 
  STOP play back
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13 TV/RADIO

14 SUBTITLE 
 Activeren of verwijderen van ondertiteling

15 GEKLEURDE KNOPPEN 
 ROOD GROEN GEEL BLAUW

16 SOURCE 
 Selecteer de gewenste optie.

17 INFO 
 Weergave van beschikbaar programma informatie

18 OK 
 Om selectie keuze te bevestigen.

19  / /  /  
 NAVIGATIE TOETSEN en cursers 
 Naar boven beneden links rechts

20 MENU 
Toegang tot functies in hoofdmenu

21 EXIT 
 Om de huidige functies te verlaten

22 MEDIA 
 Direct toegang tot Media Modus (USB) mode.

23 VOL+/- 
 Volume regelaar

24 ASPECT 
 Druk herhaaldelijk om weergave aan te passen.

25 CH+/- 
 Zenderzoeker

26 NUMERIEKE TOETSEN 
 Voor selectie van numerieke keuze voor kanaal 
 of zender nummers erz.

27 FAV 
 Weergave van favoriete zenders

28  
 TERUGKEREN NAAR VOORAFGAANDE ZENDER
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Gebruik van de afstandsbediening

Plaatsing van de batterijen

Plaats de batterijen zoals aangegeven op fig. 1., gericht naar de correcte polen.
Bij normaal gebruik, hebben batterijen een levensduur van ongeveer 1 jaar, maar indien de keuze 
met de afstandsbediening traag verloopt, kan het zijn dat de batterijen vervangen zouden moeten 
worden.

N.B.:
• De afstand kan variëren, dit is afhankelijk van de verlichting in de omgeving
• Richt geen lichtbron in de richting van de sensor van de afstandsbediening
• Plaats geen objecten tussen de TV sensor en de afstandsbediening en gebruik niet 2
afstandsbedieningen tegelijkertijd

• Richt de afstandsbediening naar de TV 
op een afstand van max 6m en in een hoek 
tussen 30° en 60°.



12

BELANGRIJKSTE AANSLUITINGEN

• Controleer of alle kabels losgekoppeld zijn van het hoofdtoestel, alvorens het aan te sluiten aan 
de stroomvoorziening.
• Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig indien andere toestellen aangesloten worden aan de TV

ANTENNE AANSLUITING AAN HET HOOFDTOESTEL
Sluit een externe antenne kabel aan in de antenne output voor een goede beeldkwaliteit

STROOMKABEL

Antenne

Externe
antenne
versterker

Stekker
750 OHM

Interne
antenne
versterker



13

HDMI AANSLUITING

AANSLUITING PC/VGA

 

 

HDMI kabel
(niet inbergrepen)

AUDIO kabel
(niet inbergrepen)

VGA kabel
(niet inbergrepen)

Achterzijde  
PC back

DVD / VCR

Gebruik een HDMI kabel voor de 
aansluiting aan andere apparatuur voor 
een HD multimedia signaal

Gebruik een VGA kabel en een AUDIO 
kabel voor de aansluiting als de tv of pc 
als weergave scherm gebruikt wordt
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SCART AANSLUITING

AANSLUITING AV (VIDEO)

RF

CI+

SCART kabel
(niet inbergrepen)

DVD / VCR

AV kabel
(niet inbergrepen)

DVD / VCR

Gebruik voor de basis aansluiting de 
L/R(wit/rood) audio kabel en de CVBS 
(geel) kabel voor de aansluiting van het 
toestel aan andere apparatuur
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.

AANSLUITING YPBPR

Opmerking:
De TV is voorzien van een mini YPbPr aansluiting, maar voor de aansluiting met een ander apparaat, 
is een speciale adaptor kabel met aan een kant een 3.5mm mini jack en aan de andere kant, 3 RCA 
Female connectors vereist.

DVD / VCR

YPbPr kabel
(niet inbergrepen)

YPbPr Adaptor
(niet inbergrepen)

AUDIO kabel
(niet inbergrepen)



16

COAX AANSLUITING

USB AANSLUITING

INSCHUIVEN CI KAART

Gebruik een COAX kabel voor de aansluiting aan een versterker 
of aan andere audi apparatuur voor de coaxiale output voor de 
ontvangst van het audio signal (COAX kabel niet inbegrepen)

(niet inbergrepen)

Slot CI
(CI kaart niet 
inbergrepen)
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AANSLUITING HOOFDTELEFOON

GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING

• Gebruik de AAN/UIT knop om het toestel in te schakelen: er verschijnt een blauw lichtje: druk 
nogmaals op de AAN/UIT knop om het toestel uit te schakelen: er verschijnt een rood lichtje.
• Druk op SOURCE om over te schakelen van DTV naar ATV

PROGRAMMA KEUZE
1. druk op CH+ om op de volgende zender over te schakelen
2. druk CH- om over te schakelen op de voorafgaande zender
3. druk op het gewenste kanaalnummer om direct op de gewenste zender over te schakelen

GELUID / VOLUME REGELEN
Druk op VOL+ of VOL- om het geluidsvolume te regelen.

MUTE
Druk op MUTE om het geluid of audio functie uit te schakelen en weer in te schakelen

SOURCE
Druk op SOURCE voor de weergave van alle functies.
Gebruik de knoppen  /  om het gewenste menu te selecteren en druk OK
voor bevestiging van uw keuze.
Beschikbare opties: DTV, ATV, AV, PC, SCART, Component, HDMI, MEDIA.

 
HOOFDTELEFOON en 
kabel niet inbegrepen)
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FAVORIETE ZENDERLIJST
In de numerieke lijst van de DTV kanalen:
• druk op FAV voor het menu van de lijst van favoriete 
zenders.
• gebruik  /  om de gewenste zender te zoeken
• druk OK om uw keuze te bevestigen.
N.B.:
• Gebruik “channel programm edit operations” om favoriete 
zenders
• Toe te voegen of te verwijderen

SNEL KEUZE
• Gebruik de OK knop om direct in het menu van alle zenders 
te komen
• druk op de knop  /  voor de gewenste keuze van TV 
zender.
• druk op OK om de keuze te bevestigen

TV / RADIO (DTV)
• Gebruik de knop TV / RADIO om over te schakelen van de TV 
functie naar de Radio (Uitsluitend DTV)

ONDERTITELING
• Gebruik de toets SUBTITLE voor de keuze van de gewenste 
taal van de ondertiteling
N.B.: Controleer of de zender meerdere talen beschikbaar 
heeft voor ondertiteling

TELETEXT
• Gebruik de knop TEKST voor het in- en uitschakelen van 
de Teletext functies

Favorite List

All
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MEDIA AFSPELEN
• Gebruik de knop SOURCE om uw toestel van TV in Media mode om te schakelen
• Steek de USB sleutel in de USB input.
• Druk op  / /  /  en selecteer het gewenste menu
• Druk op EXIT om het menu te verlaten en om terug te keren naar het vorige menu

FOTO
• Druk op  /  en selecteer PHOTO in het hoofdmenu, druk vervolgens OK voor bevestiging
• Gebruik de navigatie toetsen voor de selectie keuze
• Gebruik de RODE knop om de keuze te verwijderen , kies “yes/ja” voor verwijdering of “no/nee” 
voor annulering.
• Gebruik de navigatie toetsen voor opzoeking en druk OK om aan de lijst toe te voegen
• Druk  om af te spelen
• Gebruik de navigatietoetsen voor de selectie keuze en druk OK voor bevestiging
• Druk EXIT om het menu te verlaten

MUZIEK
• Druk  /  en selecteer “muziek” in het hoofdmenu en OK voor toegang tot het menu
• Gebruik de navigatie toetsen om de juiste optie te selecteren
• Druk op de RODE knop om de keuze te verwijderen, “yes/ja” voor bevestiging van verwijdering 
en “no/nee” voor annulering
• Gebruik de navigatie toetsen om een keuze te selecteren en OK om toe te voegen aan de lijst
• Druk  om af te spelen

• Gebruik de navigatie toetsen voor het zoeken van de gewenste keuze in de keuzebalk en druk OK
• Voor bevestiging, druk EXIT om terug te keren naar het menu
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VIDEO / FILM
• Druk  /  en selecteer FILM in het hoofdmenu, druk OK voor toegang tot het menu
• Gebruik de navigatie toetsen om de keuze te selecteren. Gebruik de RODE knop om een dossier 
te verwijderen, druk vervolgens “ja” voor verwijdering of “nee” voor annulering
• Druk  om af te spelen
• Druk DISPLAY voor weergave van de menubalk, gebruik de navigatie toetsen om de gewenste 
keuze te selecteren en druk OK voor bevestiging
• Druk EXIT om het menu te verlaten

TEXT
• Druk  /  en selecteer TEXT in het hoofdmenu, druk OK voor toegang tot het menu
• Gebruik de navigatie toetsen om de keuze te selecteren. Gebruik de RODE knop om een dossier 
te verwijderen, druk vervolgens “ja” voor verwijdering of “nee” voor annulering
• Druk  om af te spelen.
• Druk DISPLAY voor weergave van de menubalk, gebruik de navigatie toetsen om de gewenste 
keuze te selecteren en druk OK voor bevestiging
• Druk EXIT om het menu te verlaten

Functies van de afstandsbediening gedurende het afspelen van multimedia

    afspelen of pauze
    stoppen
    terugspoelen
    vooruitspoelen
    terugspoelen naar voorafgaande scène
    vooruitspoelen naar volgende scène

N.B.: Let op bij de selectie van multimedia files dat de juiste optie bevestigd wordt.
Foto’s kunnen uitsluitend in het foto menu bekeken worden en muziek kan uitsluitend in het muziekmenu 
beluisterd worden.
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HOOFD MENU
• Er zijn verschillende menu configuraties beschikbaar. Als de instellingen zijn geprogrammeerd, 
dan blijven ze steeds in dezelfde modus en het toestel zal met de gekozen parameters verder 
functioneren tot men deze wenst te veranderen.
• De instellingen blijven permanent in het geheugen, ook in standby mode

OPSTART VOOR BASIS INSTELLINGEN
1. Druk op MENU voor de weergave van het hoofdmenu
2. Gebruik de navigatie toetsen om de curser te verplaatsen.
3. Druk op OK om het sub menu te bevestigen
4. Druk op EXIT om het menu te verlaten.

Eerste aansluiting
Steek de stekker in het stopcontact om het toestel aan te sluiten.
Indien de TV voor de eerste keer wordt aangesloten, verschijnt het menu voor de eerste installatie

 Druk  /  voor de keuze op te zoeken.
 Druk  /  voor de keuze te selecteren.

Taal: kies de gewenste taal in het menu.
Land: Bevestig in welk land U zich bevindt.  
Indien er geen gewenste optie verschijnt, kies dan “meer”
Omgeving: kies HOME modus of winkel

OK Auto Tuning

OnEnvironment

ItalyCountry

EnglishLanguageFirst Time Installation

Tuning Setup

Tune TypeD TV+ATV

Digital Type DVB-T

Scan Type Full

Network ID Auto

Frequency Auto

Symbol Rate Auto
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DTV MODE

Auto tuning / Automatisch scannen
• Druk OK of gebruik de rechterknop van de cuser om het sub menu te openen
• Gebruik de navigatie toetsen en selecteer DVB-T of DVB-C

Tuning Setup
• Druk OK of gebruik de curser om het sub menu te openen
• Gebruik de navigatie curser en bevestig de keuze van het land en tuning optie
• Druk OK en bevestig de automatische start voor scanning

Manuele tuning ATV (uitsluitend voor ATV input)
• Druk OK of gebruik de rechter curser om het submenu te openen
• Kanaal: voor de keuze van het huidige kanaal
• Kleur: voor de keuze van kleur voorkeur
• Sound: voor de keuze van de audio voorkeur
• Fine tune: nauwkeurige frequentie tuning
• Search: opzoeken van beschikbare kanalen

CHANNEL

Tuning Setup 

Country Italy

Tune Type DTV+ATV

Digital Type DVB-T

Scan Type Full

Network ID Auto

Frequency Auto

Symbol Rate Auto

  OK Start MENU BackATV Manual Tuning

Current CH1

Color System PAL

- Sound System BG +

Fine-Tune

Search

Frequency Unregistered

Move MENU Back EXIT Exit
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Manuele tuning DTV
• Gebruik de curser om uw keuze op te zoeken en druk OK om het menu te openen, gebruik de 
curser om het gewenste zender nummer te selecteren en druk OK om het zoeken op te starten

Programma instellingen
• Druk op de curser en kies Programm Edit, druk OK of 
gebruik de curser om het submenu te openen
• Gebruik de curser om de gewenste kanalen aan te duiden
• De drie gekleurde toetsen worden als sneltoets gebruikt 
voor de programmatie van de zenders
• Gebruik de rode toets om het programma van de lijst te 
verwijderen
• Gebruik de gele toets om het programma naar de lijst van 
favoriete zenders te verplaatsen
• Gebruik de blauwe toets om de geselecteerde zender over 
te slaan
• Druk op FAV om de zender aan de lijst van favoriete zenders toe te voegen of te verwijderen
• (de TV zal de kanalen automatisch overslaan bij gebruik van de toets CH+/-

Signaal informatie
(uitsluitend beschikbaar bij aanwezigheid van een signaal als
de TV in DTV mode is ingesteld)
Deze optie geeft de details weer betreffende de intensiteit van
de signaalsterkte en kanaalnummer

CI informatie
De informatie verschijnt uitsluitend als een CI kaart
ingeschoven is en indien de TV in DTV mode is
ingesteld
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PICTURE MODE

Picture Mode
Druk  / /  /  en selecteer uw keuze. Beschikbare opties:
Dynamisch – Standaard – Mild
Helderheid – Contrast – Kleur - Kleurschakering – Beeldresolutie: aangepaste waarden 0-100
N.B.: Helderheid, contrast, beeldresolutie, aangepaste waarden kunnen uitsluiten aangepast
worden in “Personal Mode”. De optie kleurschakering is enkel beschikbaar voor TV met NTSC

• Contrast:   verandert de balans tussen zwart en wit schakeringen
• Helderheid:   verhoogt of vermindert de helderheid van het beeld
• Kleur:    verhoogt of vermindert de kleurintensiteit van het beeld
• Kleurschakering:  aanpassing van het kleurniveau

Kleur temperatuur
Deze functie regels het kleur effect voor een koude, warme of normale kleurweergave

Geluidsdemping
Deze functie wordt gebruikt om geluidsstoringen uit te schakelen, verminderen, op laag, midden of 
op hoog niveau of voor een standaardinstelling

HDMI Mode
Instelling HDMI
Voor AUDIO / VIDE / PC (uitsluitend beschikbaar in HDMI functie)

Dynamisch Contrast
Aan – uitschakelen van de dynamische contrast functie
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GELUID

Geluidsinstelling
Gebruik  / /  /  en selecteer een optie
Beschikbare opties: Standaard Muziek Film Sport en Personal
Treble/Bass: waarden voor hoge en lage klanken, regelbaar van 0-100
N.B.: De waarden voor hoge en lage klanken kunnen uitsluitend in Person Mode aangepast worden
Hoge klanken – aanpassing van hoge klankwaarden
Bass – aanpassing van lage klankwaarden

Balance
Regelt de balans tussen de beide luidsprekers links en rechts, regelbaar tussen -50 / 50

Auto volume level
Aan- of uitschakelen van AVL functie

S/PDIF
Gebruik deze optie voor de keuze van het gewenste S/PDIF audio output type
Opties: OFF – PCM - AUTO

AD Switch
De AD switch verschaft bijkomende informatie voor slechtzienden. Als er tijdens een programma 
geen commentaar is, dan wordt met deze functie uitgelegd wat er gebeurt.
N.B.: Enkel beschikbaar op toestellen die van deze functie zijn voorzien
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TIJD

KLOK
Na de automatische tuning, ontvangt de TV de juiste lokale tijd en de tijd wordt
dan automatisch geprogrammeerd

Time Zone
Druk op OK of gebruik de curser  om het submenu te openen, gebruik vervolgens de toetsen 

 / /  /  om de gewenste keuze te bevestigen. 

Sleep
De TV zal automatisch uitgeschakeld worden in standby mode
Opties:
• OFF
• Programmeren voor automatische uitschakeling in 10 /20 / 30 / 60 / 90 / 120 / 180 / 240 minuten

Auto Standby
Om energieverbruik te minimaliseren kan de TV zich automatisch uitschakelen, indien men geen 
handelingen verricht met de afstandsbediening.
Opties: automatisch uitschakelen na 3/4/5 uren

OSD On Screen Display Menu
Regelt de duur van de menu weergave
Opties:
• OFF
• Programmeren op 5/10/15/20/25/30/35 seconden
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VERGRENDELING / LOCK
Druk OK of gebruik de curser  om het sub menu te openen
• Kies met behulp van de numerieke toetsen de standaardcode “0000”
• Selecteer de gewenste optie met de pijltoetsen  / 

SYSTEM LOCK
In- en uitschakelen van programma vergrendeling

PASWOORD INSTELLEN
Vorm het gewenste paswoord met de numerieke toetsen van de afstandsbediening, vorm vervolgens 
het paswoord 2 x en druk op ENTER

ZENDER BLOKKEREN
Druk OK of gebruik  om het menu te openen
Kies met de curser  /  welke zender U wenst te blokkeren of deblokkeren

PARENTAL GUIDANCE / OUDERLIJKE BEPALINGEN
Druk OK of gebruik de curser  om het submenu te openen, gebruik vervolgens de curser

 /  om het gewenste leeftijdsniveau te bepalen
Opties:
• OFF
• 4 – 18

KEY LOCK
Hiermee kan men de toets functies aan de achterzijde van de TV activeren of deactiveren
Opties: AAN / UIT

Move MENU Return OK  Select EXIT Exit

Off
Off

OffSystem Lock 
Set Password 
Channel Lock
Parental Guidance 
Key Lock
Hotel Mode
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HOTEL MODE

Gebruik de curser  /  voor de gewenste opties

Hotel Mode: aan/uit schakelen van Hotel Mode.
Source Lock: vergrendelen en ontgrendelen van beschikbare opties.
Default Source: Standaard Instelling. Default Prog: Standaard DTV programma.
Default Volume: instelling voor standaard geluidsterkte.
Max Volume: instelling voor maximale geluidsterkte.
Import Database: Import van data gegevens vanuit andere apparaten.
Export Database: Export van data gegevens naar andere apparaten.
Clear Lock: Verwijderen of annuleren van Hotel Mode instellingen.
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CONFIGURATIE

Taal
Men kan het menu in de gewenste taal standard instellen.

Taal TT
Instelling voor standard Teletext

Audio talen
Keuze van AUDIO talen
Ga met de curser  naar het sub menu en kies vervolgens de gewenste taal

Taal ondertiteling
Men kan de gewenste taal kiezen voor ondertiteling.
Ga met de curser naar het sub menu en kies vervolgens de gewenste taal voor ondertiteling.

Speciale functie voor slechthorenden
Druk op  /  om de functie in- of uit te schakelen. Deze functie verschaft voor slechthorenden 
bijkomende informatie, indien tijdens een programma geen commentaar wordt gegeven. Er 
verschijnt op het scherm een uitleg van hetgeen er tijdens het actuele programma gebeurt.
N.B.: uitsluitend beschikbaar op toestellen die van zijn functie zijn voorzien.

RATIO
Met deze functie kan men de beeldafmeting aanpassen aan de gewenste ratio.
Opties: AUTO, 4:3, 16 : 9, Zoom1, Zoom2
N.B.: De beschikbare opties kunnen variëren, afhankelijk van de opname.



30

BLUE SCREEN
Deze functie dient om de blauwe achtergrondkleur aan- of uit te schakelen. De achtergrondkleur
wordt blauw indien er geen signaal is of bij een zwak signaal.

FIRST TIME INSTALLATION
Gebruik deze functie bij de eerste keer dat het toestel wordt gebruikt.

RESET
Met deze functie maakt men geprogrammeerde instelling ongedaan en keert men terug naar de 
fabrieksinstellingen.

SOFTWARE UPDATE (USB)
Men kan de TV software updaten met een USB sleutel.

ENERGY
Met deze functie kan men de energieconsumptie aanpassen voor huishoudelijk gebruik of voor
Gebruik in een winkel of andere professionele doeleinden

HDMI CEC
Gebruik de toetsen  /  en selecteer HDMI CEC, druk vervolgens OK om het sub menu te openen:
HDMI CEC: Consumer Electronics Control. Gebruik de toetsen  /  om de functie aan- of uit te 
schakelen.
Audio receiver: indien in HDMI poort, de ARC functie ondersteund wordt, dan zend de TV het audio 
signaal terug naar de versterker of naar een ander AUDIO toestel, zomede wordt een aparte digitale 
output
Overbodig.
Device Power Off: gebruik de toetsen  /  en kies AAN / UIT
Device List: weergave van randapparatuur met CEC ondersteuning
Device Menu: stelt het apparaat in staat om het menu met een ander apparaat te besturen door 
opdrachten van de gebruikersinterface door te lopen.
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ATV EN OVERIGE INSTELLINGEN
Druk op de knop SOURCE om een kanaal input te selecteren
Raadpleeg hiervoor het menu DVT Mode instellingen

PC / VGA
• Gebruik een VGA kabel voor de aansluiting aan een PC (VGA kabel is niet inbegepen)
• Schakel de computer en de TV aan
• Druk SOURCE en stel het toestel in PC-RGB (VGA)
• Druk MENU om het hoofdmenu te openen, kies de optie SCREEN met de toetsen  / 
• Druk op  /  en selecteer de gewenste keuze in het SCREEN Menu
• Druk OK of gebruik de toets ► om het submenu te openen
• Druk met  /  voor bevestiging

1. Automatische instelling  
 Druk OK voor de automatische opstart H->Offset / V-Offset /Size/ Phase
1. H-Offset: instelling van de horizontale beeldpositie 
  /  selecteer vervolgens H-Offset en bevestig met OK
1. V-Offset: instelling voor de verticale beeldpositie 
 Druk  /  selecteer vervolgens V-Offset en bevestig met OK
1. Size: Beeldafmeting 
 Druk op  /  selecteer SIZE, bevestig met OK
1. Phase: instelling horizontale interferentielijnen 
 Druk  /  selecteer Phase, bevestig met OK
1. Position Reset: reïnitialiseren 
 Druk  /  selecteer Position Reset, bevestig met OK
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ONDERHOUD
• Gebruik een zachte schone doek om het stof van het toestel te verwijderen.
• Gebruik nooit alcoholhoudende vloeistoffen of chemische detergenten of sterke schoonmaak 
producten.

MUURBEVESTIGING
• Om de TV aan de muur te bevestigen, is het raadzaam om dit met hulp van een ervaren persoon 
te doen.
• Verwijder de stekker uit het stopcontact om letsels te voorkomen

Back of the TV
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INSTALLATIE MET STANDVOETJES

Het TV toestel wordt geleverd met stand voeten. Volg de bijgevoegde instructies zorgvuldig zoals 
aangeduid in de tekening:

1 Plaats de TV op de gewenste plaats in de gewenste richting op een zachte 
ondergrond om beschadigingen te voorkomen 

2 Plaats de stand voeten aan de onderkant 

3 Bevestig de stand voeten met de bijbehorende schroeven met behulp van een 
schroevendraaier

N.B.: Verwijder de stekker uit het stopcontact en vaag om hulp bij de installatie
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TV SPECIFICATION LED 24 inch (61cm)

Merk NIKKEI

EAN code 8.71284E+12

Display Type LED - Full HD

Size & Aspect Ratio 23.6”/16:9

Resolution 1920*1080p

Colour Depth Bit 8bit

Brightness 200 nit TYP

Contrast 1000:1

Maximum Colors 16.7M

Response Time 6.5ms

Backlight Life >50,000 hrs

Licensing Dobly

ATV Video System PAL ,SECAM

ATV Sound System BG, DK, I

Audio Sound Effect NICAM/A2

Electronics

Tuner Sensitivity 48.25-863.25MHZ

Tuner Signal Support ATV, DVB-T1, DVB-T2, DVB-C, SECAM

DTV Video System MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL,H.264/H.265

DTV Sound System MPEG-1 layer 1/2, AAC, HE-AAC,DD

Receiver Channel VHF (174MHz ~ 230MHz) / UHF (474MHz ~ 862MHz)

Comb Filter 3D / 2D

Deinterlace 3D

OSD Menu Language English, French, German, Italian, Spanish, Dutch

Auto Power Off 4H

Sleep Timer Y

Clock Y

EPG Y

PVR N / optional

PIP / POP N

Tele Tex DVT up < 1000 & ATV up <100
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Connectors

COAX in 1

EARPHONE 1

PC Audio 1

VGA 1

HDMI 1

HDMI with ARC Y

USB 5V 0,5A 1

YPbPr Mini 1

SCART 1

Audio L/R Audio Mini 1

COAX uit 1

Gross Weights and Wall Bracket

Gross Weight KG 3,20

TV Weight KG 2,43

Wall Bracket Stud Pattern 200MM*200MM / PM4*20

Environment Operating

Relative Humidity ≤80%

Temperature -10°- +60°

Relative Humidity ≤80%

Power

Power Source 110V-240V

Standby Power Consumpt. <0.5W

Rated Power Consumption ≤25W

Speaker Power 2X3W

Accessories

Remote Control Y

Battery (remote) Y (2)

Stand and Screws Y

User manual Y

Sommige specificaties kunnen afwijken van de specificaties van het geleverde model
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Probleem oplossinqen
In geval van functionele storingen kan men proberen eerst ondervermelde problemen zelf op te 
lossen

Welk probleem? Oplossing

Geen stroomtoevoer Controleer of de stekker goed in het stopcontact steekt

Geen beeld Controleer of het toestel correct is aangesloten

• Audio/ geen klank Is het toestel correct aangesloten?

Controleer de klank en geluidsinstellingen in het menu

Gebruik de volume regelaar VOL+/VOL-.

• problemen met de 
afstandsbediening

1. Zijn de batterijen naar de correcte polen gericht?

2. De batterijen kunnen zwak zijn en moeten vervangen 
worden

3. Richt de afstandsbediening naar de TV

4. Gebruik de afstandsbediening max 6m verwijderd van 
het toestel

5. Zorg dat er geen object tussen de afstandsbediening 
en de TV staat

De knoppen van de 
afstandsbediening functioneren 
niet

Trek de stekker uit het stopcontact en sluit weer opnieuw 
aan. De storing kan veroorzaakt zijn door elektrische 
statische lading of fijne stofdeeltjes

TV Beeld Geluid storingen Oplossing

Geen beeld of zwak beeld I richt de antenne of gebruik een externe.

2 plaats het toestel dichter bij een raam)

3 verwijder andere toestellen die storingen kunnen 
veroorzaken

4 schakel over naar een andere zender

5 stel in op automatische tuning

Geen audio • Controleer de audio instellingen

• Druk op de knop MUTE om de functie uit te schakelen

• Verwijder de koptelefoon

Geluiden of andere storingen MogeIijk zijn er toestellen in de omgeving die storingen 
kunnen veroorzaken
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