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INLEDNING OCH SÄKERHETSINFORMATION

Tack för att du köpt en alphatronics LED-tv. 

Detta är en kortversion av vår bruksanvisning. Om du vill ha mer information eller utförligare 
handledning – gå in på vår webbsajt: www.alphatronics.de

Säkerhetsinformation

För din säkerhets skull och för att förhindra onödiga skador på din apparat är det viktigt att du 
läser och tar hänsyn till följande säkerhetsanvisningar:

Avsedd användning och miljömässiga krav:

Tv-apparaten är endast avsedd för mottagning och uppspelning av bild- och ljudsignaler. Appa-
raten får inte användas i rum med hög luftfuktighet (t.ex. i badrum eller bastu). Garantin gäller 
bara användning i de nämnda tillåtna omgivningarna.

Se till att apparaten skyddas från fukt (regn, vattendroppar och vattenstänk) om den används 
utomhus. Hög fuktighet leder till läckström i apparaten. Detta kan leda till fara vid kontakt 
med strömförande delar eller utlösa brand.

Flyttar du apparaten från en kall omgivning till en varm, kan det eventuellt bildas kondens och 
därför bör den stå frånkopplad i ca en timme.

Ställ inga vätskefyllda föremål eller brinnande ljus på tv-apparaten.

Beroende på hur apparaten är monterad resp. står finns det en klämningsrisk mellan själva tv:n 
och stativet. Se upp så att inga fingrar eller föremål kommer i kläm när du vrider på tv-appara-
ten.

Batterier utgör en potentiell kvävningsrisk. Se till att barn inte öppnar batterifacket.

Transport:

Ta tag i apparatens övre och undre kanter. 
Bildskärmen är gjord av glas resp. plast och kan gå sönder om den hanteras på ett oaktsamt 
sätt. För skador som uppkommer genom yttre påverkan gäller inte garantin. 
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Strömförsörjning:

Felaktig driftspänning kan förstöra apparaten. Denna apparat får endast anslutas till ett elnät 
med den spänning som anges på typskylten och med korrekt 12 V anslutningskabel eller med 
medföljande nätkabel. Stickkontakten, dit TV:n ansluts måste var lättåtkomlig så att man när 
som helst ska kunna skilja apparaten från nätet. Dra inte i kabeln utan i själva stickkontakten 
om du vill koppla ur apparaten. Kablarna i stickkontakten kan annars skadas och förorsaka 
kortslutning när man sticker in kontakten igen.

Lägg nätsladden på ett sådant sätt att den inte kan skadas. Nätkabeln får inte bändas eller 
läggas över skarpa kanter, inte trampas på och inte utsättas för kemikalier – det sistnämnda 
gäller för hela apparaten. En nätkabel med skadad isolering kan leda till elstötar och innebär 
brandfara.

Luftcirkulation och höga temperaturer:

Det är viktigt att luftningsspringan på apparatens baksida aldrig blir täckt. Lägg inte tidningar 
eller dukar på/över tv-apparaten. Om apparaten hängs upp eller ställs i ett skåp eller på en 
hylla måste man se till att det finns minst 2 cm fritt utrymme på sidorna och ovanför så att 
luften kan cirkulera fritt. Precis som alla andra apparater behöver din TV under drift luft, för 
att kylas. Hindras luften från att cirkulera kan detta leda till brand.

En TV på bordsstativ bör endast ställas på ett jämnt, stadigt och vågrätt underlag. Se till att 
apparaten inte skjuter ut om den ställs i eller på en möbel. 

Placera apparaten så att den inte utsätts för direkt solljus eller värms upp av värmeelement.

Se till att metalldelar, spikar, häftklamrar, vätskor, vax eller liknande inte kommer in i appara-
ten genom luftningsspringan på baksidan. Detta leder till kortslutningar i enheten och därmed 
möjligen till en brand.

Skulle ändå någonting komma in i enheten, dra omedelbart ut enhetens stickkontakt och 
kontakta kundservicen för kontroll av apparaten.



5

SVENSKA

Reparation och tillbehör:

Ta under inga omständigheter själv bort TV-apparatens bakstycke. Överlåt reparationer och 
servicearbeten uteslutande till auktoriserade tv-tekniker.

Rengöring:

Rengör endast TV-apparaten, skärmen och fjärrkontrollen med en fuktig, mjuk och ren duk 
utan skarpa och slipande rengöringsmedel,

Information om LED-skärmen:

TV:n med LED-display som du har anskaffat uppfyller de högsta kvalitetskraven och har 
kontrollerats för pixelfel. Trots den yttersta omsorgen vid tillverkningen av skärmarna kan det, 
av tekniska orsaker, inte till 100% uteslutas att enskilda pixlar kan ha fel. 

Återvinning:

EU-direktivet 2012/19/EU reglerar hur använda elektroniska apparater ska 
samlas in, tas om hand och återvinnas på ett korrekt sätt. Gamla elektroniska 
apparater måste därför kasseras separat. Släng inte denna enhet, vid bortskaf-
fande, bland vanligt hushållsavfall !

Du kan kassera din enhet gratis vid utsedda insamlingspunkter eller i förekom-
mande fall hos din återförsäljare om du köper en jämförbar ny enhet. 

Använda batterier får enligt batteriförordningen inte läggas bland hushållssoporna. Kassera 
begagnade batterier kostnadsfritt i de uppsamlingsbehållare som finns i många affärer/köp-
centra.

Kontakta din lokala myndighet för mer information.

LEVERANSOMFATTNING

1. LED-TV-apparat   2. Likströmsadapter och nätkabel 

3. Fjärrkontroll                   4. Anslutningskabel                           5. Bruksanvisning        

Ledtråd

Din produkt kan innehålla ytterligare tillbehör som varierar beroende på försäljningsområde.
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TANGENTERNAS POSITION OCH FUNKTION

 
Position Tecknen på tangenterna Funktion

1 CH+/- • Val av TV-kanaler: tryck på den här tangenten för att välja kanaler 
eller för att välja den övre eller nedre menyn i OSD-menyn

2 VOL+/- • Höja och sänka ljudvolymen
• Justering av valda menyalternativ i OSD-menyn

3 MENY • Öppna eller avsluta en meny
4 SOURCE (källa) • Val av signalingång
5 • Strömbrytare i standbyläge

 
På/Från-tangenten finns nere till höger på utsidan av apparaten.

Notera:

När apparaten är i drift lyser inte LED-dioden. När enheten är i standby-läge lyser LED-indika-
torn blå.

Ledtråd: Om apparaten inte mottar VGA/HDMI-signal efter 1 minut eller inte får videosignal 
efter 10 minuter så går TV:n automatiskt över i standby-läge. I sådana fall börjar LED-dioden 
åter lysa blått.
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Bakifrån

1 DC In    2 COAX

3 RJ45    4 YbPrIN 

5 AV IN    6 AV OUT

7 HDMI 1   8 HDMI 2 (ARC)

9 USB 1 / 2   

Sedd från sidan

10 RF IN DVB-S / S2   11 RF IN DVB-T / T2 / C   

12 Utgång för hörlurar   
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1.  Standby / Strömbrytare

2.  Tyst läge

3.  Val av USB-multimedia

4.  DVD-hantering

5.  Text-tv

6.  Ändring av ljudspråk

7.  Undertext på / av

8.  Öppnande av inställningar

9.  Information 

10.   Sleep Timer

11.  Meny

12.  Visa alla appar

13.  Val av signalkälla

14.  Navigeringstangenter

15.  Slå på / stänga av muspekaren

16.  Återgång till föregående program

17.  Startsida / Hemskärm

18.   EPG: Elektronisk programtidskrift

19.   Val av kanal + / -

20.   Ljudstyrka hög / låg

21.   Utmatningstangent för DVD:er 

22.  Tonmeny

23.   Bildstorlek

24.   Bildmeny

25.   Startande av tidsförskjutning

26.  Siffertangenter 0–9

27.   Favoritkanaler

28.  Återgång till tidigare vald kanal

29.  För text-TV: Röd / grön / gul / blå

30. Inspelningstangent
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Hur sätta i batterierna

Byt ut batterierna enligt bilden:  
Det behövs 2 batterier av typ “AAA”

Obs!

1. Förvara batterierna utom åtkomst för barn.

2.  Försök aldrig ladda alkaliska batterier, kortslut dem inte och kasta dem inte i öppen eld.

3.  Byt alltid ut båda batterierna samtidigt. Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier 
av olika typ.

4.   Ta ut batterierna om du inte använder fjärrkontrollen under en längre tid. Detta för att 
förhindra att syra läcker ut.

Ledtrådar:

1. Undvik att tappa fjärrkontrollen eller trampa på den.

2. Skydda fjärrkontrollen från vatten och fukt.

3. Använd inte fjärrkontrollen för flera apparater samtidigt.

4.  Om TV:n inte reagerar på signalerna från fjärrkontrollen, byt först ut batterierna!

Symbolbild
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VID FÖRSTA IDRIFTTAGNINGEN

Innan du kan ta TV:n i bruk ska du ansluta den till en lämplig strömförsörjning. För din be-
kvämlighet har vi redan fabriksmässigt installerat en kanallista för DVB-S2-mottagningen. Du 
behöver alltså inte söka efter kanaler.

DVB-T -mottagning

För DVB-T/C-mottagningen rekommenderar vi att du, beroende på mottagningsplatsen, gör en 
automatisk stationssökning.

För att göra detta, använder man menytangenten för att gå till "Sändare" och trycker därefter 
på OK-tangenten.

"Antenntyp", växlas med att trycka på  tangenten "Air (Luft)".

På DVB 5V skjuter du reglaget åt höger (På)

En rad ner startas "Autom. sökning” med OK

Ställ in söktypen på "Digital" och starta sedan, under den, sökfunktioner (Scan).

Återställning för första idrifttagningen

Menytangenten och sedan längst till höger fram till ikonen "tillsammans". Sedan OK.

Flytta sedan ramen ner till linjen "FTI" och tryck därefter på OK-tangenten.

De enskilda stegen i den första idrifttagningen

Vid första idrifttagningen av enheten måste viktiga alternativ ställas in.
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Tryck på "OK" -tangenten på fjärrkontrollen för att starta den första installationen.

Steg 1

Använd piltangenterna för att välja önskat språk.

Tryck på "OK"-tangenten för att bekräfta språket och sedan på tangenten  till nästa steg.

Steg 2 

Välj land och bekräfta med "OK"-tangenten.

Steg 3

Välj din aktuella tidszon.

Steg 4:
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Välj din nätverksanslutning (LAN/WLAN).

Steg 5

Välj passande signalkälla (TV för TV-mottagning)

När du har valt alternativet "Hemma" hittar du härtill mer information på följande sida.

När du har valt alternativet "TV" måste du nu som nästa steg avsluta TV-kanalsökningen.

Tryck på Meny-tangenten, sedan på ikonen "Sändare" och därefter på OK.

Antenntypen måste vara inställd på satellit
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I Tyskland välj Deutschland från listan “Land”.

Bekräfta sedan sökningen och välj "Preset (Förinställning)". Därefter laddas den av alphatro-
nics förinställda stationslistan.

Nu är den förinställda listan från alphatronics laddad.

Med OK-tangenten kan du nu se programlistan.
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Ställ in stationer utanför Tyskland:

Tryck på Meny-tangenten, sedan på ikonen "Sändare" och därefter på OK.

 
Välj nu önskat land:

Exempel Österrike: 

 
Välj sedan "Preferred Satellite prefererad satellit)" (är inställningen för Fastscan):

Välj nu önskat land:

Bekräfta sedan Austria Sat.

Bekräfta nu "Auto Scan" - kanalsökningen blir utförd.
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Visning av översiktssidan (Home Page)

Tryck på Hemma-tangenten på fjärrkontrollen för att komma till hemsidan (Home page).

Använd piltangenterna    för att välja önskad källa.

1. Starta Android Play Store 

2. Öppnande av webbläsaren

3. Öppnande av nedladdningsmappen

4. Översikt över alla appar

5.  Bekräfta här med OK-tangenten och placera sedan den önskade appen på det stället. 
Om du trycker här på OK-tangenten under längre tid raderas appen
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6. Öppnande av inställningar

7. Hur man öppnar Media-Player (Bilder, Videor, Musik) för att spela upp från USB-port.

Appar

Navigera med piltangenterna för att välja önskad app. "OK"-tangenten öppnar den valda appen.

Tryck på             tangenten på fjärrkontrollen för att gå direkt till APP-listan.
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Multimedia

När du ansluter en USB-enhet (sticka, hårddisk) kan du i denna översikt spela upp motsvaran-
de fil.

1 Öppnande av videor

2 Öppnande av musikspår

3 Öppnande av foton

4 Öppnande av filmappen på USB-enheten

Tryck på UP/DN-tangenten för att välja mellan det interna minnet och den externa USB-enhe-
ten.

Tips: Tryck på               -tangenten på fjärrkontrollen för att gå direkt till multimedia-menyn.
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Bluetooth

Med hjälp av Bluetooth 4.2-funktionen kan du ta emot eller skicka musik via Bluetooth.

TV:n tar emot musik från smarttelefonen

Steg 1: Öppna APP-listan och välj alternativet "BT-mottagning".

Steg 2 TV: n visar här namnet på smarttelefonen, som är ansluten.

  Därtill visas namnet på musikspåret.

 

Volymen på mobiltelefonen som inmatare bör vara minst 50%. 
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Steg 3: Anslutning av din smarttelefon via Bluetooth till TV:n

  Öppna Bluetooth-inställningen på din smarttelefon och starta den  
  Sökrutin

  När alphatronics BT Receive (BT-mottagning) visas, anslut den till din  
  Smarttelefon

  Efter att anslutningen etablerats spelas musiken från smarttelefonen  
  på TV:n.
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TV:n sänder ljud till extern enhet

Anslut TV:n till en extern Bluetooth-högtalare eller till Bluetooth-hörlurar.

Steg 1: Klicka, i smart-området under Systeminställningar, på ikonen Bluetooth- 
 kringutrustning.

 Öppna Bluetooth-inställningar  

Steg 2 Aktivera Bluetooth-funktionen (ifall den är inaktiverad)

Steg 3: Leta efter externa Bluetooth-enheter

Ledtråd: På smarttelefonen måste Bluetooth-funktionen vara påslagen.

  Om TV:n har hittat den externa enheten kommer den att visas med sitt  
  enhetsnamn

Steg 4: Anslut nu den externa enheten (Connect)

  När förbindelsen är klar visas status “Paired (sammankopplade”.
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Om du vill bryta förbindelsen väljer du den externa enheten och trycker på OK-tangenten. 
Tryck sedan på "Disconnect (koppla från)" eller "Cancel Paired (avbryt parkopplingen)" för att 

bryta förbindelsen.
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HUVUDMENY

Tryck på menytangenten för att öppna menyn som visas nedan.

Navigera med    piltangenterna. Val med OK-tangenten.

 

Menyalternativ Bild

I bildvalet kan du välja i "Bildläge", utöver standardinställningarna "Standard, Mild, Dynamisk", 
också "Användare" och här justera själva ljusstyrkan, kontrasten och färgen. Färgtemperatur 
och bildformat bestäms automatiskt.

Brusreducering

Välj alternativet för brusreducering. Detta kan ställas in på Av, Låg, Medium, Hög och Auto. 

 
Färgtemperatur

Välj alternativet Färgtemperatur för att anpassa parametrarna för färgtemperatur.

 
DLC

Inställning av Dynamic Light Control (dynamisk ljusstyrning)
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HDR

På-/frånkoppling av High Dynamic Range

 

Menyalternativ Ton

Välj Ljudmenyn med tangenterna    och tryck på OK. Använd tangenterna för att välja  
 alternativet Ljudläge och tryck på OK för att öppna inställningsoptionen. Användaren kan 

växla ljudläget mellan Musik / Film / Sport / Standard / Användare.

 
AVC

Auto Volymkontroll - På (ON): volymen blir inställd på oföränderlig nivå.

 
Ljudinställningar 

Med hjälp av På/Från -tangenterna    kan AD-volymen justeras.
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Hörselskadade

Hörselskadad 
Den här funktionen hjälper hörselskadade användare. Då den är påkopplad blir

ljud i omgivningen ersatt med undertexter.

 
Huvudhögtalare

Slå på eller stäng av TV-högtalaren när du ansluter hörlurar eller en Bluetooth-högtalare.

 
SPDIF-läge

SPDIF-läget omfattar AUTO och PCM. Användaren kan också stänga av den här funktionen.

 
Surround

På/frånkoppling av surroundfunktionen

 
Endast ljud

I radioläge kan du använda den här funktionen för att stänga av skärmen för att spara energi. 
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Menyalternativ Kanal

 

EPG-meny

Tryck på snabbvalstangenten EPG för att öppna EPG-menyn.

 
 

 

 
I den här menyn finns några kommandoknappar för olika undermenyer.

Följande tangenter finns på fjärrkontrollen:

Röd tangent:   Spela in programmet

Grön Tangent:  Öppnande av undermenyn Info; visning av kanalinformation;

Gul tangent:  Öppning av undermenyn Tidsplan; visning av inspelningslistan;

Blå tangent:  Öppning av undermenyn Visning av Påminnelser för vissa inställningar  
   för vissa påminnelser

Tillbaka-tangenten:  Visning av föregående kanaler

Tangenten Fortsätt:  Visning av följande kanaler

OK-tangenten   Val av en kanal
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Menyalternativ System Lock

 

Ändra lösenord

 

 
Sytem Lock

 
Skydd av underåriga

Menyalternativ Hotell-läge 

Den här funktionen är endast tillgänglig när systemlåset är på.

Här kan du ställa in funktioner som inte efteråt kan ändras av användaren (först efter att 
systemspärren öppnats).

 

 

Menyalternativ Tid
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Här kan du ställa in OSD-timer, insomningstimer och automatisk standby-timer.

Menyalternativ Tillsammans

 

 
PVR-inställning (tillval)

 

 
Efter aktivering av USB-inspelningsfunktionen (all information på sidan www.alphatronics.de/
Support/USB-Recording) kan du spela in i ett externt minne.

Tänk på att inte alla USB-minnen eller externa hårddiskar är kompatibla.

Speciellt USB 3.0-lagringsmedia kan förorsaka problem. Med avseende på de många model-
lerna och minnesstorlekarna kan vi inte garantera full funktionalitet för alla kommersiellt till-
gängliga USB-lagringsenheter. Speciellt viktigt är en hastighet på mer än 5 MB/s. Du kan starta 
inspelningen antingen som en timerinspelning i EPG-menyn eller som en omedelbar inspelning 
genom att trycka på "REC" -tangenten på fjärrkontrollen. Dessa lagras i menyalternativ "Media" 
under "Film".

Blå skärm På/Från

Inställning av ljudspråk / undertextspråk

Inställning av ECO-läge
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HDMI CEC

Den här enheten stöder HDMI CEC för interaktiv drift mellan olika enheter. Tryck på högertang-
ent efter att du har valt HDMI CEC-menyn. Användaren kan sedan efter behov öppna vissa 
funktioner . Apparatlistan visar vilka enheter som är tillgängliga.

DVD-enhet / handhavande

1.  Koppla på DVD-funktionen: Koppla på TV:n och tryck SOURCE-tangenten upprepade gång-
er tills DVD-läget är valt.

2.  Lägg in disken i DVD-spelaren Lägg i disken med textsidan bakåt i DVD-spelaren. Skivan 
laddas automatiskt. På skärmen visas först “stänger” och sedan “läser”. När innehållet på 
skivan har laddats startar uppspelningen automatiskt. Om disken redan finns i skivplatsen 
läses den in automatiskt.

3. Ledtråd: DVD-spelaren manövreras med fjärrkontrollen.
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FELSÖKNING

Innan du kontaktar kundtjänsten: använd listan nedan för att felsöka de vanligaste felen. En 
mindre justering kan ofta lösa problemet och återställa skärmmottagningen. 

Problem Reparationsåtgärder

Ingen bild •  Kontrollera att apparaten är ansluten och 
påslagen.

• Justera ljus och kontrast.
• Testa om det finns ingångssignal.
•  Kontrollera förbindelsen mellan bildskärm och 

apparat. Dra ut stickkontakten, vänta en minut 
och anslut apparaten igen. 

• Kontrollera val av bildskärm.

Bilden är inte tydlig Kontrollera att videoingångskabeln är riktigt 
inkopplad

Suddig bild •  Möjliga spänningsfluktuationer, anslut enheten 
till en annan strömkälla.

•  Kontrollera om det finns magnetiska apparater 
i den omedelbara närheten (trådlös mottagare, 
AC-adapter, etc.).

Suddiga färger Kontrollera att videoingångskabeln är riktigt 
inkopplad

Bilden "elongerar" eller visar vågiga 
avböjningar

•  Kontrollera ingångsspänningsområdet för video 
(V-sync Max. 75Hz, H-sync Max.48.08KHz)

•  Kontrollera att videokabeln är riktigt ansluten.

Inget ljud • Kontrollera anslutningen till högtalaren.
•  Ljudet kan vara avstängt (mute). Försök med 

att justera ljudstyrkan.
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Fjärrkontrollen fungerar inte •  Kontrollera om fjärrkontrollsignalen möjligen 
är blockerad av ett objekt eller ljus.

•  Granska batterierna och byt ut dem vid behov 
ut dem.

Dålig bildmottagning och/eller dåligt 
ljud

Granska att enkodern från satellitmottagare är 
riktigt inställd, 
(DVB-T-mottagare)

Om problemet kvarstår. Dra ut stickkontakten från 230 V-nätet, vänta en 
minut och anslut apparaten igen. 

Ytterligare ledtrådar

Strömförsörjning Kabeltvärsnittet måste vara minst 2 gånger  
1,5 mm2.

Polvändning Var uppmärksam på +/- -polerna (notera symbolen 
på klistermärket). Vid polvändning slutar garanti-
natt gälla.

Om din TV fortfarande inte fungerar, kontakta din återförsäljare eller den tekniska kundtjäns-
ten.

Produkthänvisning: 
Omgivningstemperatur: -10 - +45 °C Lagringstemperatur: -20 - +60 °C

Kundtjänst

Du har anskaffat den här enheten med tre års garanti. Om några fel eller problem skulle upp-
stå, kontakta återförsäljaren.

Notera

Design, funktioner och utrustning kan ändras. Exempelbilderna som används är endast för 
illustrativa ändamål och kan skilja sig från originalet.
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Härmed tillkännager

alphatronics GmbH, Breitengraserstraße 6, 90482 Nürnberg, Tyskland,  
att apparaterna

SLA-22 DSBAI + | SLA-24 DSBAI+ | SL-32 DSBAI+ | S-32 DSBAI + | S-40 DSBAI + | S-32 BSBAI + 
S-40 BSBAI +

är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och övriga relevanta bestämmelser i 
direktiv 2014/53/EU.

Övriga uppgifter som gäller TV-apparater utrustade med Bluetooth och/eller WLAN-funktion:

Bluetooth 4.2

Frekvensområde: 2402 – 2480 Mhz

Effekt: 1mW

WLAN 802.11 b/g/n

USB Playback port: DC 5 V  500 mA

Du hittar fullständig försäkran om överensstämmelse på:

www.alphatronics.de/de/support/konformitaetserklaerungen,14/ 

BA_SL_SLA_S_243240DSBAI+_V1.0DEN
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SVENSKA
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SVENSKA



alphatronics GmbH
Breitengraserstraße 6
904 82 Nürnberg

Tel.: +49 (0) 911 21 65 54-0 E-post:  info@alphatronics.de
Fax +49 (0) 911 21 65 54-65 Hemsida www.alphatronics.de


