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TELEVISIE - LCD

De televisie start niet, het 
waaklampje is gedoofd.

De algemene schakelaar staat 

Het snoer is niet verbonden.

Er zit geen spanning 
op het stopcontact.

VASTGESTELD PROBLEEM WAT KUNT U DOEN?MOGELIJKE OORZAAK

Druk op de algemene schakelaar.

Controleer de stroomvoorziening.

Controleer met een ander toestel.

Het waaklampje brandt 
maar de televisie start Gebruik de toetsen op de televisie 

om het toestel in te schakelen en 
een kanaal te kiezen.

Controleer de plaatsing van de 
batterijen of vervang de batterijen.

De batterijen van de 
afstandsbediening zijn leeg 
of zijn slecht geplaatst.

De televisie werkt maar 
er is geen beeld, er is 
'sneeuw' op het scherm.

Controleer de bekabeling van de 
antenne, zowel aan de kant van de 
televisie als aan de kant van de muur.

Als de kanalen al ingesteld zijn dan is 
de antenne losgekoppeld of is er een 
probleem met de aansluiting van 
de antene of decoder.

De televisie werkt maar 
het scherm blijft zwart.

Het toestel staat op stand AV of EXT. 
om een DVD of cassette te bekijken. 

Kies niet voor de modus AV of EXT 
maar kies een andere modus met 
de toets op de afstandsbediening.

Contacteer bij elk probleem onmiddelijk de fabrikant van uw televisie. U krijgt een 
bekwame technicus aan de lijn die u zal helpen met de eerste vaststellingen en die 
u zal verder helpen met de Dienst Na Verkoop. Het telefoonnummer vindt u in de 
handleiding van uw toestel.

Er is beeld maar geen 
geluid.

Ontkoppel de hoofdtelefoon.

Deactiveer deze functie 
met de afstandsbediening.

Zet het volume hoger met de 
afstandsbediening of op de televisie.Het volume staat op het minimum.

De stille functie (mute) is geactiveerd.

Er is een hoofdtelefoon aangesloten 
die de luidsprekers uitschakelt. 

De televisie geeft de melding:
« no signal »

De kabel is niet goed 
aangesloten of de bron van het 
toestel staat niet goed ingesteld.

Controleer de aansluiting van de 
kabel en zet de televisie op bron 
(source) « DTV » (digitaal 

Met TNT/DVB-T kan het signaal 
soms verloren gaan.

Stel de kanalen opnieuw in 
met de automatische zoekfunc-

De instellingen van de 
televisie staan niet goed.

U vindt de oorspronkelijke 
instellingen van uw televisie 
niet meer terug.

Herstel de fabriesksinstellingen
(zie handleiding)

Er is beeld maar het beeld 
is een « mozaïek » of het 
geluid valt soms weg.

De ontvangst/het signaal van 
de antenne is te zwak.

Controleer de bekabeling van de 
antenne, zowel aan de kant van de 
televisie als aan de kant van de 

Stel de kanalen opnieuw in 
met de automatische zoekfunc-

Verplaats de antenne. 
Doe beroep op een specialist 
bij een oude installatie. 


