
LTC (BRUKSANVISNING] 

19" / 22" / 24" SMART LED TV 

1909 g.7, 2209 g.7& 2409 g.7 

Läs hela manualen till TV:n innan den används. 















Anslutningar 

rnmrnmrnJ mlmHmJ 

rnrn 

rnrn 

POWER COAX AV IN Hörlur utgång TV S2 

• G>G>® •
VIDEO L R 

() • 

RJ 45 HDMI 1 

POWER: Anslut nätadaptern eller ciggarett-kabel 

PC in: Anslut ljudutgång från datorn. 

DVB-52: Anslut en satellitantenn för satellitmottagningsignal. 

TV: Anslut TV-antenn. 

Coax: Digital utgång till AV-mottagare/förstärkare (ljud). 

HDMI: Anslut HDMl-kabel från DVD eller annan utrustning. 

USB: Anslut USB-enhet för multimedia. 

Headphone: Anslut hörlurar eller annan ljudutrustning. 

Common lnterface: Cl-kortplats. 

RJ 45: Anslutning för internet 
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Fjärrkontroll 

C) ®
1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

DISPLAY 0 c.�

P.MODE 5.MODE MOUSE 

MENU EXIT 

◄e ► 

TEXT 
T 

FAV 

+ SOURCE + 

VOL CH 

EPG 

---

�I .. � REC 

■ � � TV/RADIO

SUBPAGE SUBTITLE REVEAL AUDIO 

SIZE HOLD INDEX 0 

LTC 

PILKNAPPAR / ..&./T/ ◄ /► /ENTER 

Möjliggör navigering i menyerna på skärmen och 
ändring av systeminställningarna efter önskemål 

EXIT: Lämna OSD-menyn. 

VOL +/- : Ställ in rätt volym. 

112( MUTE: Tryck för att tysta ljudet, tryck igen eller VOL + för 
att starta ljudet igen. 

DISPLAY: Visar information om pågående program eller låt etc. 
CH + /- : Växla mellan kanalerna. Tryck 0-9 för att välja en kanal 
direkt när du tittar på en annan kanal. 

C.� Gå till föregående visad kanal.

SOURCE: Meny för ingångskälla

P-MODE: Välj bildläge.

S-MODE: Välj ljudläge.

MOUSE-KNAPPEN 
När ni navigerar i vissa appar, tex Netflix, så krävs det att gå 

över till "musläge". Trycker man en gång på MOUSE-knappen 

så kommer man över till ett läge där man får en pil på skärmen 

som man sedan kan flytta med pilarna på fjärrkontrollen för att 

välja det man vill. 

Trycker man två gånger på MOUSE-knappen kommer istället 

pilar nere i höger hörn på skärmen. När dessa syns kan du 

scrolla sidorna upp, ner, vänster och höger. Tex när du kommer 

in i förstaläget på Netflix så krävs det att vara i musläget för att 

navigera längre ner på sidan. 
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<< ANALOG-TV  (Används vanligtvis inte längre)

<< KABEL-TV (För tex Comhem i lägenhet)

<< SATELLIT-INGÅNG

<< DIGITAL-TV (Det vanligaste vid markbunden tv)

<< AV-INGÅNG



• Tryck på MENU-knappen för att visa huvudmenyn.

• Tryck på knapparna J;./T för att välja meny.

• Tryck på knappen ENTER för att komma till undermenyn, och tryck ◄/► för att välja i  menyn.

• Tryck på Ji../T för att välja alternativ och tryck sedan på ENTER för att komma till undermenyn,

tryck ◄/► för att justera värdet eller tryck på ◄/► för att välja i submenyn.

• Tryckpå MENU-knappen för att spara och återgå till föregående meny, och tryck på EXIT

knappen för att stänga hela menyn.

TV Options 

� 111111 )) • i BD 
Picture 

Sound Timer System Lock Setting 

r.i(·:1:1 

Tryck på DISPLAY-knappen på fjärrkontrollen för att visa programinformation. 

1. Aktuellt programnummer.

2. NICAM-läget för det aktuella programmet.

3. Ljudsystemet för den aktuella kanalen kan ändras i Analog manuell sökmeny.
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5.1 Bildmeny 

Bilden är endast för referens. 

Tryck på TV MENU-knappen för att visa huvudmenyn. 

Tryck på .._ / T -knapparna för att välja Bild i huvudmenyn och tryck sedan på ENTER

knappen för att komma in i menyn. 

1. Tryck på .._ / T -knapparna för att välja det alternativ som du vill justera i bildmenyn och 

tryck sedan på ENTER-knappen för att komma in i menyn.

2. Tryck på ◄ / ► -knapparna för att justera eller tryck på .._ / T -knappen för att välja. Tryck 

på ENTER-knappen för att välja undermenyn.

3. Efter avslutad justering, tryck på MENU-knappen för att spara och återgå till föregående 

meny och tryck på EXIT-knappen för att stänga hela menyn.

5.1.1 Bildläge 

Tryck på knapparna .._ / T för att välja Bildläge, tryck sedan på ENTER för att öppna och 

tryck på ◄ / ► för att välja. (Tillgängligt bildläge: Användare/User, Standard, Dynamisk/ 

Dynamic, Mild) 

Du kan bara ändra ljusstyrka, kontrast, skärpa, färg när bilden är i användarläge. 
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5. 7 Kanalmeny

Bilden är endast för referens. 

Tryck på MENU-knappen för att visa huvudmenyn. 

Tryck på .._ / T för att välja Inställning i huvudmenyn och tryck sedan på ENTER. 

Channel 

il lllt & ml • 
• • 

•• 

Program Guide 
Channel Edit 

Country Or Region Auto Tuning Manual Tuning Record 

l\1 1·1,t ' 

\ :.1, I 

Subtitle 

1. Tryck på .._ / T -knapparna för att välja det alternativ som du vill justera i

inställningsmenyn och tryck sedan på ENTER eller ►-knappen för att komma in.

2. Tryck på ◄ / ►-knapparna för att justera eller tryck på .._ / T -knapparna för att välja.

3. Efter avslutad justering, tryck på MENU-knappen för att spara och återgå till

föregående meny och tryck på EXIT-knappen för att stänga hela menyn.

5.7.1 Programguide 

1. I DTV-källan kan du starta kanalinformationsfunktionen genom att trycka på

Programguide-knappen på fjärrkontrollen. Promptfönstret visas enligt nedan:

5.7.2 Kanalredigering 

Tryck på .._ / T -knapparna för att välja Kanalredigering, tryck sedan på ENTER. Menyn 

visas enligt följande: 

Välj för att öppna sidan för automatisk sökning och tryck på Enter för att starta skanningen. 
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liil, Record 

Record Disk Select 

sd.a7 

T1mesh1ft Conf1g 

Start Recording 

Scheduled List 

Recorded List 

w Select Co, "' xit 

5.7.7 Subtitle Language ►
Tryck på J;,J'lff -knapparna för att välja Undertextspråk, och tryck sedan på ENTER. 

Menyn visas enligt följande: 
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INSPELNING (PVR) ►
Börja med att välja inspelnings enhet. (USB-minne eller liknande)

Om du sedan vill spela in det du tittar på startar man inspelning antingen i 
menyn eller på REC på fjärrkontroll.

Vill du schemalägga en inspelning gör du detta under EPG menyn. Dit kommer 
du genom knappen EPG på fjärrkontroll. Här kan du välja kanal, dag och tid för 
inspelning. Startar man på REC på fjärrkontroll spelar man alltid in det program 
som visas.





5.7.9 DTV-inställning 

Tryck på • / T -knapparna för att välja DTV Setting, och tryck sedan på ENTER.Menyn 

visas enligt följande: 

5.8 Snabbmeny 
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<< LCN = LOGISKA KANALNUMMER
Har du denna aktiverad sorteras kanalerna i rätt ordning.

<< ANTENNSPÄNNING 5V
Scrolla längre ner i denna lista för att komma åt av/på av 5V
antennspänning. Denna ska endast vara påslagen då antennen inte

har någon förstärkare.



6. SMART-TV

6.1 Appar 
Bilden är endast för referens. 

Tryck på ◄ / ► -knapparna för att navigera mellan APPAR i Källmenyn och tryck sedan 

ENTER . 

Du kan välja att ladda ner egna appar. Gå då till Google Play Butiken. Här måste man ha ett
Google konto för att ladda ner (Google kontot är gratis) .
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Nflf llX 
■■ 

ANVANDA NETFLIX 

Det enklaste är om man ansluter en extern mus till USB-ingången 
på TV:n. Vill du istället använda fjärrkontrollen gör enligt nedan. 

För att välja program i NETFLIX använder man sig av 
fjärrkontrollens "mouse-knapp". 

När du valt MOUSE funktionen får du fram en pil på skärmen 
som du sedan styr med pilarna på fjärrkotrollen. 
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C) ©
1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

DISPLAY 0 r.+i 

P.MODE 8.MODE MOUSE 

MENU cll.lT 

◄e ► 

TEXT 
... 

FAV 

+ SOURCE + 

VOL CH 

EPG 

---

�I .. � REC 

■ Moll � TY/RADID 

SUBPAGE SUBIITLE REVEAL AUDIO 

SIZE HOLD INDEX {} 

LTC 



























7. Felsökning
Utför de problemlösningsåtgärder som beskrivs i följande avsnitt innan du kontaktar 
kundsupport. Stäng av enheten omedelbart så snart du misstänker ett fel och dra ut 
kontakten. Försök inte reparera enheten själv. 

Om bildskärmen eller prestanda försämras dramatiskt, kontrollera bildskärmen i enlighet med 
följande instruktioner. Kom ihåg att kontrollera kringutrustningen så att de inte är orsaken. Om 
skärmen fortfarande inte fungerar som väntat, kontakta service på service@ltc.se. 

Ingen ström 

- Kontrollera alla anslutningar till TV:n.
- Tryck antingen på strömbrytaren eller standby-knappen på fjärrkontrollen.

Ingen bild eller ljud 
- Se till att TV: n är ansluten och strömmen är på.
- Kontrollera att antennen är ansluten.
- Försök med ett annat program.

Dålig bildkvalitet 
- Kontrollera antennanslutningen .
- Kontrollera att kanalen är rätt inställd.
- Justera bildinställningar : ljusstyrka , färg, skärpa , kontrast, färgton.
- Kontrollera att TV:n inte är placerad nära elektriska apparater som kan avge
rad iofrekvensstörn ingar.

Ingen färg 
- Justera färginställningar.
- Kontrollera att programmet sänds i färg.
- Kontrollera att kanalen är rätt inställd.

TV:n svarar inte på fjärrkontrollen 
- Kontrollera att det inte finns några hinder mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Kontrollera att fjärrkontrollen är inom räckvidden för enheten.
- Kontrollera att batterierna i fjärrkontrollen inte är svaga eller förbrukade.

Vi på LTC förbehåller oss rätten att förbättra samt ändra prestanda utan speciellt 
meddelande. Vi tar också inget ansvar för uppdateringar, förändringar och 
driftsäkerhet som APP-tillverkaren tillhandahåller.

L TC Lejon Trading Co AB 
Hortensiagatan 4 
256 68 Helsingborg 
Sverige 

+46 42225170

service@ltc.se
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SYMPTOM CHECK ITEM 

LCD screen stays Make sure the unit is turned on and the connections are correct. 
Dark. Make sure the power adapter is correctly connected. 

There is no sound 
Make sure the system connection is correct. 
Mack sure the power of speaker is turned on. 
Check if the connections with the externa! AV signal source are 

There is no picture or 
correct. 
Correctly set the items in the picture menu. 

picture move up and 
Check if the video type input signal is not corresponding to the 

down unsteady. 
unit. 
Make sure the unit is turned on and in correct video type. 
Make sure there are no obstructions between the remote control 
and the unit. 

The remote control does Make sure the remote control is pointing at the unit. 
not work. Make sure the batteries are inserted or the polarity is correct. 

Make sure the batteries are not weak. 
Replace the weak battery. 

Other Notes: 

Static or other externa! interfere may cause the player to behave abnormally. In this occurs, 

unplug the power-supply cord from the outlet and plug it in again to reset the player. lf 

the problems persist, then please disconnect the power and consult a qualified technician. 

We at L TC reserve the right to improve and change specifications and 

performance without special notice. We also take no responsibility for updates, changes and 

operational security provided by the APP manufacturer. 

LTC Lejon Trading Co AB 

Hortensiagatan 4 

256 68 Helsingborg 

Sweden +46 42225170

service@ltc.se






