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1 INLEIDING EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Dank u voor uw aankoop van onze MobileTV LED-tv.
Veiligheidsmaatregelen
Voor uw eigen veiligheid en om onnodige schade aan uw toestel te voorkomen, wordt
u verzocht om de hierna volgende veiligheidsinstructies te lezen en na te leven:
Gebruik volgens de voorschriften en randvoorwaarden:
Dit TV-toestel is uitsluitend bedoeld voor ontvangst en weergave van beeld- en
geluidssignalen. Het mag niet worden gebruikt in vertrekken met hoge luchtvochtigheid
(bijv. badkamer of sauna). De garantie is alleen van toepassing op gebruik in de genoemde
toegestane omgeving.
Zorg bij gebruik buitenshuis voor bescherming tegen vocht (regen, druppel- en spatwater).
Hoge vochtigheid leidt tot kruipstroom in het toestel. Dit kan leiden tot risico van contact
met spanning of brand.
Als u het toestel uit een koude ruimte naar een warme omgeving brengt, wacht dan
in verband met eventuele vorming van condens ca. een uur voordat u het inschakelt.
Zet geen voorwerpen die vloeistoffen bevatten of brandende kaarsen op het toestel.
Al naar gelang de gekozen bevestiging cq. oplossing met TV-sokkel is er een risico van
inklemmen tussen de TV-behuizing en de sokkel. Let er bij het draaien van het TV-toestel
op dat zich geen vingers of voorwerpen hiertussen bevinden.
Batterijen houden een mogelijk risico van verstikking in. Sta kinderen niet toe om het
batterijvak te openen.
Vervoer:
Til het toestel aan de rand (onder en boven) van de behuizing op.
De display is gemaakt van glas cq. kunststof en kan bij onjuiste behandeling breken.
Bij schade door effecten van buitenaf is de garantie niet van toepassing.
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Stroomvoorziening:
Een verkeerde spanning kan leiden tot beschadiging van het toestel. Dit toestel mag alleen
worden aangesloten op een elektrici-teitsnet met de op het typeplaatje vermelde spanning
door middel van een daarvoor geschikte 12V aansluitkabel of het meegeleverd netsnoer. De stekker van het TV-toestel moet gemakkelijk bereik-baar zijn, zodat het toestel te
allen tijde van het elektriciteitsnet kan worden losgekoppeld. Trek bij het losmaken van
de stekker niet aan de kabel, maar aan het stekkerhuis. De kabels in de stekker zouden
beschadigd kunnen raken en bij het weer aansluiten tot kortsluiting kunnen leiden.
Leg het netsnoer op een zodanige wijze dat het niet kan worden beschadigd. Het netsnoer
mag niet worden geknikt, of over scherpe randen heen worden gelegd, er mag niet over
heen worden gelopen en het mag niet aan chemicaliën worden blootgesteld – de laatst
vermelde instructie geldt voor het hele toestel! Een netsnoer met een beschadigde isolatie
kan tot elektrische schokken leiden en is een mogelijke oorzaak van brand.
Luchtcirculatie en hoge temperaturen:
De ventilatie-openingen aan de achterkant van het toestel moeten te allen tijde vrij blijven.
Leg a.u.b geen krant of kleedjes op/over het TV-toestel heen. Aan de zijkant en bovenaan
moet telkens tenminste 2 cm vrije ruimte voor de luchtcirculatie open blijven als het toestel
in een kast of schap wordt gezet of gehangen. Net als elk elektronisch apparaat, heeft de
TV lucht nodig voor de koeling, wanneer hij ingeschakeld is. Als de luchtcirculatie wordt
belemmerd, kan er brand ontstaan.
Zet het TV-toestel met sokkel alleen op een vlakke, stabiele en horizontale ondergrond.
Met name als het toestel in of op meubels wordt geplaatst, mag het niet naar voren uitsteken.
Stel het toestel zo op dat er geen direct zonlicht op valt en dat het niet extra wordt opgewarmd door verwarmingsradiatoren.
Vermijd het binnendringen van metalen voorwerpen, naalden, paperclips, vloeistoffen,
kaarsvet of dergelijk via de ventilatie-openingen op de achterkant in het toestel. Dit leidt tot
kortsluiting in het toestel en daardoor eventueel tot brand.
Mocht er toch ooit iets binnen in het toestel terechtkomen, dient u onmiddellijk het netsnoer
uit het stopcontact te trekken en de klantenservice te raadplegen voor controle.
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Reparaties en accessoires:
De achterwand van het TV-toestel mag u in geen enkel geval zelf verwijderen. Laat reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uitsluitend door erkende TV-monteurs uitvoeren.
Reinigen:
Reinig het TV-toestel, de display en de afstandsbediening alleen met een vochtige, zachte
en schone doek; gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen.
Instructie voor de led-display:
Dit TV-toestel met led-display voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen en is getest met betrekking tot pixelfouten. Ondanks de grootste zorgvuldigheid bij de productie van de display
kan vanwege technologische redenen niet voor 100% worden uitgesloten dat sommige
pixels defect kunnen zijn.
Recyclen:
EU-richtlijn 2012 / 19 / EU regelt reguliere inzameling, verwerking en hergebruik van
gebruikten elektronische apparaten. Afgedankte elektronische apparaten moeten
daarom gescheiden worden afgevoerd. Plaats dit apparaat na de levensduur
ervan a.u.b. niet bij het gewone huisvuil!
U kunt uw apparaat kosteloos inleveren bij de daarvoor bestemde inzamelingspunten of
eventueel bij uw speciaalzaak, als u een vergelijkbaar nieuw apparaat koopt.
Gebruikte batterijen mogen volgens de batterijvoorschriften niet meer met het huisvuil
worden afgevoerd. Gebruikte batterijen kunt gratis achterlaten in de verzamelcontainers bij
speciaalzaken.
Neem voor meer informatie a.u.b. contact op met de locale overheid.

1.1 OMVANG VAN DE LEVERING
1 Led TV-toestel			

2. 12 / 24 V DC Gelijkstroomadapter

3 Afstandsbediening		

4. A/V-aansluitkabel

5 Bedieningshandleiding
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2. FUNCTIES VAN DE TOETSEN
Positie
1

Opschrift op toets
VOL+/-

2

CH+/-

3
4

MENU
Input

Functie
Hoger of lager geluidsvolume
De geselecteerde menu-items in het OSD-menu
aanpassen
Selectie van de TV-kanalen, druk op deze toets om
een zender te selecteren of in het OSD-menu het
boven- of onderliggende menu te selecteren
Een menu openen of verlaten
Selectie van het invoersignaal: Antenne, kabel, satelliet, media, AV, PC, YpbPr, DVD en HDMI
Toets voor inschakelen in de standby-modus
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De aan/uit-schakelaar bevindt zich rechts onder aan de buitenkant van het toestel.

POSITIE EN FUNCTIE VAN DE BEDIENINGSTOETSEN
SILVERLINE19DVDS2BT, SILVERLINE22DVDS2BT, SILVERLINE24DVDS2BT
uitwerpen Input
menu Kanaalkeuze
Volume
DVD afspelen
Aan / Uit
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Opmerking:
Als het toestel aan staat, brandt de led groen. Als het toestel in de standby-modus staat,
brandt de led-weergave rood.
Opmerking: Als het TV-toestel na 1 minuut geen VGA/HDMI-signaal krijgt, of na 10 minuten geen video-signaal ontvangt, schakelt de TV automatisch op standby. De standby-LED
brandt dan weer rood.

Onderaanzicht SILVERLINE19DVDS2BT, SILVERLINE22DVDS2BT,
SILVERLINE24DVDS2BT
1

2

3

4

5

6

7

1 Input: Voeding gelijkstroom

5 Audio out

2 HDMI 1

6 Koptelefoon aansluiting
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3 HDMI 2 			

7 DVB-S/S2 In (SAT-Antenne)

4 Video out 			

8 DVB-C/T2 In (kabelaansluit/DVB-T antenne)

Zijaanzicht SILVERLINE19DVDS2BT, SILVERLINE22DVDS2BT,
SILVERLINE24DVDS2BT
1

2

3

4

1 Coaxiaal out			

3 CI+ slot

2 Mini YPbPr-In 			

4 USB 1 / USB 2-aansluiting
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Batterijen plaatsen
Vervang de batterijen, zoals op de afbeelding beschreven: Er zijn 2 type “ AAA” batterijen
nodig.
Opgelet:
1.	Bewaar batterijen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen.
2.	Probeer nooit alkaline batterijen te laden, sluit ze niet kort en gooi ze niet
in het vuur.
3.	Vervang altijd beide batterijen tegelijk. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen
of batterijen van verschillende types door elkaar.
4.	Als de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt wordt, naam dan a.u.b. de
batterijen eruit om te voorkomen dat er zuur in de afstandsbediening lekt.
Aanwijzingen:
1.

Laat de afstandsbediening niet vallen en ga er niet op staan.

2.

Bescherm de afstandsbediening tegen water en vocht.

3.

Gebruik de afstandsbediening niet tegelijk voor andere apparaten.

4.	Als de TV niet reageert op de signalen van de afstandsbediening,
vervangt dan a.u.b. eerst de batterijen!
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3. AFSTANDSBEDIENING
1 Power / Source (bron)
2 Camerahoek, taal, DVD inst., DVD-menu
3 DVD vooruit, achteruit, hfdst voor/achteruit
4 Weergave, stop, uitwerpen, timeshift
5 Ondertitels, Record (opnemen), herhalen
6 Audiotaal, beeldgrootte (aspect), Beeldmodus, Geluidsmodus
7 Sluimertimer, EPG (programmagids)
8 Cursortoetsen, Bevestigen (OK)

9 Menu-overzicht, Exit (Afsluiten )
10 Volume (VOL), Info (Display), Geluid uit (Mute),
Kanaalkeuze (CH)
11 Cijfertoetsen voor directe kanaalkeuze

12 Recall, voorgaand programma
13 Snel zoeken (AQT), Beeld stoppen (Freeze), TV/Radio
omschakelen
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4. IN BEDRIJF STELLEN
Sluit het TV-toestel, voordat het in bedrijf wordt gesteld, a.u.b. aan op een geschikte
stroomaansluiting. Voor het gemak hebben wij in de fabriek al een lijst met zenders voor
ontvangst via DVB-S2 geladen. U hoeft dus geen zenders te zoeken.
Voor ontvangst via DVB-T/C adviseren wij, al naar gelang de locatie, automatisch naar
zenders te zoeken. Hiervoor gaat u naar het hoofdmenu „Zenders zoeken“ en kiest u daar
het menu-item „Automatisch zenders zoeken“, kiest u DVB-T of DVB-C en volgt u de
instructies op.
Tv-kanaal kiezen
pijltoets om een kanaal omhoog of omlaag te gaan, of
U gebruikt of de CH+/- toets en
de toets 0 t/m 9 om rechtstreeks naar een kanaal te gaan.
Opmerking:
Met de toets RECALL kunt u te allen tijde teruggaan naar de hiervoor getoonde zender.
Programma‘s bewerken
Hier kunt u de gevonden zenders binnen de geprogrammeerde plaatsen verschuiven en
wissen. Verder kunt u een eigen lijst met favorieten maken. Hiervoor kiest u met de pijltoetsen de gewenste zender en markeert u deze met de toets FAV op de afstandsbediening.
Teletext
In DVB-S/S2, DVB-T, DVB-C: druk op de toets TEXT om teletext te openen en te sluiten.
EPG (Elektronische programmagids)
Door op de toets EPG te drukken, opent u de elektronische program-magids. Met de
pijltoetsen navigeert u door het TV-programma heen en kunt u meer info over de respectievelijke uitzending bekijken.
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Input kiezen
Druk op de toets “Source” op de TV of op de afstandsbediening, kies de gewenste signaalbron en bevestig met Enter.

5. AUTOMATISCH ZENDERS ZOEKEN BIJ EERSTE INSTALLATIE
Kies in het menu „Opties“ de regel “Eerste installatie” en bevestig met Enter.

Bevestig dit menu nog eens met Enter.
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Bevestig met Enter en selecteer in het volgende beeld de regel „Zoeken“ en bevestig dit.
estätigen.
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6. MENU „BEELD“
Druk op de toets MENU om het hoofdmenu weer te geven.
Dan kiest u met de
pijltoetsen „Beeld“ in het hoofdmenu.
U kunt hier kiezen tussen vier verschillende beeldmodussen. Houd er a.u.b. rekening mee
dat alleen de modus „Persoonlijk“ kan worden gewijzigd.

7. MENU „GELUID“
U kunt hier kiezen tussen vijf verschillende geluidsmodussen. Houd er a.u.b. rekening mee
dat alleen de modus „Persoonlijk“ kan worden gewijzigd.
Ook kunt u hier de functie Bluetooth activeren of deactiveren.
Voor de uitgang voor geluid via Bluetooth activeert u dit hier in het menu. Zoek uw Bluetooth-ontvanger en koppel de TV daaraan. Het bereik van Bluetooth bedraagt ca. 10 m
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8. MENU TIJD
Het submenu TIJD laat de volgende menu-items zien: KLOK, TIJDZONE, SLUIMERTIMER en OSD TIMER.
Hier kunt u de automatische uitschakel- en inschakeltijd vastleggen. Verder stelt u de
sluimertimer (Sleep-timer) in en de tijd, hoe lang het OSD-men wordt weergegeven.

9. MENU BEVEILIGING
In dit menu kunt u het kinderslot activeren. Nadat u met de pijltoets omlaag hebt geselecteerd, wordt u nu naar het in de fabriek ingestelde wachtwoord gevraagd. Geef nu het
vooraf ingestelde wachtwoord 0000 op. Om dit te wijzigen, kiest u het menu-item Wachtwoord instellen. Nu kunt u een nieuw wachtwoord instellen (gebruik de cijfertoetsen) en
bevestigen in de tweede regel.
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10. MENU INSTELLINGEN
In het menu INSTELLINGEN kunt u de menutaal, de display en de hulp voor slechthorenden/doven instellen. Het toestel kan onder het menu-item „Fabrieksinstellingen“ weer op
de basisinstellingen worden ge-reset.
CI+ informatie
Hier krijgt u informatie over de CI+ module.
5 V actieve antenne bij DVB-T ontvangst
Onder het menu-item KANAAL in het hoofdmenu inschakelen.
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11. MENU MEDIA (USB-AANSLUITING)
De USB-aansluiting bevindt zich aan de zijkant van het TV-toestel (zie pagina 6 t/m 8).
Plaats eerst uw USB-stick in de USB-poort.
Druk dan op de toets SOURCE op de afstandsbediening. Het menu “Aansluiting” verschijnt
op het beeldscherm en hier kiest u nu het menu-item Media. De opgeslagen gegevens van
de USB-stick worden nu automatisch geladen. In het menu kiest u tussen de afzonderlijke
categorieën FOTO, MUZIEK, FILM en TEKST.

12. PVR-OPNAME (OPTIONEEL)
U kunt opnemen op een extern opslagmedium. Houd er a.u.b. rekening mee dat niet elke
USB-stick of externe vaste schijf compatibel is. Vooral bij USB 3.0 opslagmedia
kunnen zich problemen voordoen. Bij het grote aantal modellen en opslagformaten kunnen
wij geen garantie bieden voor een volledige werking van alle in de handel verkrijgbare
USB-geheugens. Vooral een snelheid van ruim 5MB/s is van belang.
De opname kunt u, zowel als timer-opname in het menu EPG als ook als rechtstreekse
opname starten door op de toets „Media2“ op de afstandsbediening te drukken. Deze
opname wordt opgeslagen in het menu “Media” onder „Film“. U komt in dit menu via de
functie “Source” op de afstandsbediening.
Timeshift start u via de toets “D.Prog“ op de afstandsbediening. Via de toets “Stop“ komt u
terug in het live beeld. Timeshift wordt aangestuurd via de op het TV-scherm weergegeven
functietoetsen.
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13. BEDIENING DVD
1. Schakel de DVD-functie in
Zet het TV-toestel aan en druk herhaalde malen op de toets SOURCE totdat de DVDmodus wordt gekozen.
2. Schijf in de DVD-speler plaatsen
Leg de schijf met de beschreven kan naar achter in de DVD-speler. De schijf wordt automatisch geladen. Op het beeldscherm wordt eerst „sluiten“ en dan „lezen“ weergegeven.
Als de inhoud van de schijf geladen is, start het afspelen automatisch. Als de schijf zich al
in de schacht bevindt, wordt deze automatisch gelezen.
Opmerking:
De DVD-speler wordt met de afstandsbediening bediend. Op pagina 9 staat de betekenis
van de toetsen vermeld.

14. DVB-T2 ZOEKEN
Naar kanalen zoeken bij DVB-T / T2 en DVB-C
(geadviseerde werkwijze, ook bij landen zoals Tsjechië, Slovenië en andere.)
Toets “Source”, wijzigen op antenne
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Voor het zoeken in DVB-T / T2-modus dient men in het hoofdmenu de 5V antennespanning
in te schakelen. De meeste antennes hebben deze instelling nodig.
Daarbij verdient het aanbeveling op bij de regel LCN de instelling UIT te kiezen.
LCN betekent weliswaar automatisch voorsorteren, maar werkt in Duitsland niet, daarom
verdient een handmatige herschikking de voorkeur.
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15. BEDIENINGSHANDLEIDING VOOR FASTSCAN
1. Druk op de toets „Menu“
2. Kies “Automatisch zoeken” en druk op Enter

3. Breng de selectie met de pijl

toets op Fast Scan

4. Enter
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5. Met de pijl

Ttoets kan men bij “Selectie Provider” de landenlijsten instellen

1/11 CanalDigital HD
2/11 CanalDigital SD
3/11 TV Vlaanderen HD
4/11 TV Vlaanderen SD
5/11 Telesat Belgium
6/11 Telesat Luxembourg
7/11 HD Austriasat
8/11 AustriaSat Magyaro
9/11 Skylink Czech
10/11 Skylink
11/11 Deutschland
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6. Breng dan de markering omlaag naar “Zoeken” en druk op Enter (voorbeeld)

7. En met de pijl toets bevestigt u de vraag Ja.
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8. Na 5 seconden begint het downloaden

9. Aan het einde verschijnt het eerste programma van de lijst.
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16. AUTOMATISCH ZOEKEN MET NIEUWE / ANDERE SATELLIETEN:
Kies het hoofdmenu.
Kies “Automatisch zoeken” en druk op ENTER om in het submenu te komen.

Druk opnieuw op ENTER.
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Satelliet: Kies met de

toetsen de gewenste satelliet.

Channel Type: Kies met de
toetsen of u „Alle“ programma‘s of alleen „Vrije“ of alleen
„Gecodeerde“ programma‘s wilt ontvangen.
Service Type: Kies met de
opslaan.

toetsen of u radio-, TV- of alle programma‘s wilt zoeken en

toets om de zoekmodus te kiezen (Preset, Auto, Blind scan).
Zoekmodus: Druk op de
In de regel is het Blind scan.
Met Preset wordt de in de fabriek vooraf ingestelde lijst met zenders geladen.
toetsen het menu-item „Zoeken“ en druk op de toets „ENTER“ om het
Kies met de
zoeken te starten.
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Keuze DTV en Duitsland met de rechter pijltoets.

Het zoeken naar programma’s geeft ruim 60 programma‘s per regio.

Meestal worden de privézenders als eerste weergegeven, maar deze hebben de Freenetmodule nodig voor het decoderen. Plaats vrije programma‘s a.u.b. met de functie
„Programma‘s bewerken“ op de eerste plaatsen.
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17. BEVESTIGING VAN DE TV-SOKKEL

4 zwarte bouten aan de behuizing

4 zilverkleurige bouten voor de sokkel
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18. FOUTOPSPORING
Probeer a.u.b. met behulp van onderstaande lijst de meest voorkomende fouten te verhelpen voordat u contact opneemt met de klantenservice. Een kleine aanpassing kan vaak het
probleem oplossen en de ontvangst op het beeldscherm herstellen.
Probleem

Maatregelen voor oplossing

Geen beeld

•C
 ontroleer of het toestel is aangesloten en
ingeschakeld.
• Stel de helderheid en het contrast bij.
• Controleer het ingangssignaal.
•C
 ontroleer de verbinding tussen het beeldscherm en het toestel. Neem de stekker uit de
wandcontactdoos, wacht een minuut en sluit
het toestel weer aan.
• Controleer de keuze van het beeldscherm.
Controleer of de video input-kabel juist
geplaatst is.

Het beeld is niet helder
Het beeld is wazig

•E
 ventuele fluctuaties in de elek-trische
spanning, sluit het toe-stel aan op een andere
voeding.
•C
 ontroleer of in de directe omgeving magnetische apparaten zijn opgesteld (kabelloze
receiver, wisselstroomtransformator, enz.).
De kleuren lopen in elkaar over
Controleer of de video input-kabel juist geplaatst
is.
Het beeld “wiebelt” of laat golfvormige • C
 ontroleer het bereik van de video ingangsuitlopers zien
spanning (V-sync Max. 75Hz, H-sync Max.
48.08 KHz)
• Controleer of de videokabels correct zijn
aangesloten.
Geen geluid
• Controleer de verbinding met de luidspreker.
• Het is mogelijk dat het geluid uitgeschakeld is
(mute), pro-beer het volume bij te stellen.
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Afstandsbediening werkt niet

Slechte ontvangst beeld en/of slecht
geluid
Als het probleem blijft bestaan:
Andere instructies
Stroomvoorziening

Plus- en min-pool

•C
 ontroleer of het signaal van de afstandsbediening door een voorwerp of door licht wordt
geblokkeerd.
• Controleer de batterijen en vervang deze
eventueel door nieuwe.
Controleer of de voorgeschakelde ontvangers
(satelliet-ontvanger, DVB-T ontvanger) juist zijn
ingesteld
Neem de stekker uit de wand-contactdoos,
wacht een minuut en sluit het toestel weer aan.
De kabeldiameter moet tenminste 2 keer 0,75
mm2 bedragen, bij een lengte van 5 m, tenminste 2 keer 2,5 mm2
Let erop dat de +/- spanning juist is (houd
rekening met het symbool op de sticker). Bij
verkeerde aansluiting van het apparaat vervalt
de garantie.

Mocht de TV toch niet werken, neem dan a.u.b. contact op met de speciaalzaak of de
technische klantenservice.
Productinformatie:
Omgevingstemperatuur: -10 – +45° C
Opslagtemperatuur: -20 – +60°C
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19. Klantenservice
De garantie voor dit toestel bedraagt drie jaar. Mochten er fouten of problemen optreden,
neem dan a.u.b. contact op met de speciaalzaak.
Opmerking
Wijzigingen in ontwerp, functies en uitrusting voorbehouden.
De gebruikte voorbeeldillustraties zijn slechts om een en ander aanschouwelijk te maken.
De werkelijke beeldschermen kunnen afwijken van het origineel.

Hierbij verklaart
Mobile TV SAS, 5 Rue Guynemer, 67120 Altorf, France,
dat de toestellen

Silverline19DVDS2BT, Silverline22DVDS2BT, Silverline24DVDS2BT
voldoen aan de basisvereisten en de daarop van toepassing zijnde bepalingen van
richtlijn 2014/53/EU.
De volledige conformiteitsverklaring is via bovenvermeld adres verkrijgbaar

Meer informatie voor tv-toestellen met Bluetooth- en /
of WLAN-functie:
Bluetooth 4.2
Range: 2402 - 2480 Mhz
Power: 1mW
WLAN 802.11 b/g/n
USB Playback port: DC 5 V

500 mA
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Mobile TV SAS
5 Rue Guynemer
67120 Altorf
France

www.mymobiletv.fr

