Návod k použití
LED TV
Řada MTC20*

Česky

PŘÍPRAVA
Vybalení a instalace
Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační.

1. Otevřete balení.

1

2

2. Vyjměte televizor.

3

4

3. Namontujte na televizor stojan.
Power

4. Připojte napájecí kabel.

Standardní příslušenství
Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační.

Baterie / 2

Napájecí kabel

Dálkový ovladač

Šrouby / 4

Base Installation Manual

User Manual

Návod na montáž
stojanu

Návod k použití
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Stojan / 2

Warranty Card

Záruční list

UPOZORNĚNÍ A VÝSTRAHY
Před používáním televizoru si přečtěte všechny pokyny. Dobře si tyto pokyny uschovejte, abyste do nich
mohli později znovu nahlédnout.

Důležité bezpečnostní pokyny
Přečtěte si tyto pokyny – Před zahájením používání tohoto produktu je nutné přečíst všechny bezpečnostní
a provozní pokyny.
Tyto pokyny si uschovejte – Bezpečnostní a provozní pokyny je třeba uschovat, abyste do nich mohli
znovu nahlédnout.
Dbejte na všechny výstrahy – Je třeba dbát na všechny výstrahy uvedené na zařízení a v pokynech pro
obsluhu.
Dodržujte všechny pokyny – Je třeba dodržovat všechny pokyny pro obsluhu a používání zařízení.
Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody – Přístroj se nesmí používat v blízkosti vody nebo vlhkosti,
například ve vlhkém sklepě, u bazénu apod.
Čistěte pouze suchým hadříkem.
Nezakrývejte žádné ventilační otvory. Instalaci proveďte podle pokynů výrobce.
Neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla, například přímého slunečního svitu, radiátorů, výdechů tepelných
rozvodů, sporáků nebo jiných zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
Neobcházejte bezpečnostní prvky jednopolohových nebo zemnicích elektrických zástrček. Jednopolohová
zástrčka má dvě čepele, z nichž jedna je o něco širší. Zemnicí zástrčka má dvě čepele a třetí kolík pro
uzemnění. Širší čepel nebo třetí kolík slouží pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka nepasuje do vaší
zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zajistil výměnu zastaralého typu zásuvky.
Chraňte napájecí šňůru, aby se na ni nešlapalo nebo nedocházelo k její deformaci, zejména v okolí zástrček,
rozdvojek a v místech, kde vychází ze zařízení.
Používejte pouze doplňky a příslušenství speciﬁkovaná výrobcem.
Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolkem speciﬁkovaným
výrobcem nebo prodávaným s přístrojem. Při umístění televizoru na vozík nebo pojízdný
nábytek s ním pojíždějte opatrně, aby se přístroj na vozíku nepřevrhl a nezpůsobil zranění.
Odpojte napájení přístroje během bouřky nebo pokud přístroj nebudete delší dobu používat.
Veškeré servisní zásahy přenechte kvaliﬁkovaným pracovníkům. Servisní zásah je nutný v případě, že
došlo k jakémukoli poškození přístroje, například poškození napájecí šňůry nebo zástrčky, k polití přístroje,
pádu objektu do přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, nestandardnímu chování přístroje nebo
při pádu přístroje.
POZOR: Tyto servisní pokyny jsou určeny pouze kvaliﬁkovaným servisním pracovníkům. Abyste snížili
riziko zásahu elektrickým proudem, neprovádějte žádné jiné servisní zásahy než ty, které jsou uvedeny v
pokynech pro obsluhu, pokud k tomu nemáte příslušnou kvaliﬁkaci.
Neinstalujte toto zařízení do omezeného nebo uzavřeného prostoru, například do knihovny nebo podobného
nábytku, a zajistěte dostatečné podmínky pro ventilaci do otevřeného prostoru. Větrání přístroje nesmí být
zhoršeno zakrytím ventilačních otvorů objekty, například novinami, ubrusem, dečkami apod.
Před zapojením nebo zapnutím přístroje si nejprve prostudujte informace o elektrickém napájení a
bezpečnosti na zadní straně přístroje.
Abyste zabránili vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo
vlhkosti.
Na přístroj nesmí kapat nebo cákat žádné tekutiny. Na přístroji nesmí stát žádné objekty naplněné
tekutinami, například vázy s květinami. Nepoužívejte televizor poblíž prašných prostor.
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V konektorech označených symbolem „ “ může být elektrické napájení, které je schopné způsobit úraz
elektrickým proudem. Elektrické zapojení vodičů ke konektorům musí provádět poučená osoba, případně je
nutné použít již hotové propojovací kabely a šňůry.
Aby nedošlo ke zranění, použijte k instalaci tohoto přístroje na stůl nebo stěnu příslušný stojan či držák na
stěnu v souladu s montážními pokyny.
V případě nesprávně provedené výměny baterií může dojít k výbuchu. Používejte pouze stejný nebo
odpovídající typ.
Baterie (baterie, sady baterií nebo akumulátory) nesmí být vystaveny působení vysokých teplot, například
při slunečním záření, ohni apod.
Nadměrná hlasitost zvuku ze sluchátek může způsobit poškození sluchu. Poslech hudby při vysoké
hlasitosti a po delší dobu může poškodit sluch. Pro snížení rizika poškození sluchu snižte hlasitost na
bezpečnou komfortní úroveň a zkraťte dobu, po kterou hlasité zvuky posloucháte.
Konektor pro připojení napájení se používá pro rychlé odpojení zařízení a musí být snadno přístupný.
Pokud se zařízení nepoužívá nebo přenáší, dávejte pozor na napájecí kabel. Napájecí kabel můžete například
uchytit vázacím páskem na kabely. V okolí kabelu se nesmí vyskytovat ostré hrany nebo jiné objekty, které by
mohly napájecí kabel poškodit. Při opětovném zapojování nejprve zkontrolujte, zda nedošlo k poškození
napájecího kabelu. V případě, že odhalíte poškození, obraťte se na servisního pracovníka, který napájecí
kabel vymění za stejný typ specifikovaný výrobcem nebo za typ, který má stejné vlastnosti jako původní
kabel.
Věnujte pozornost ekologicky šetrné likvidaci baterií.
Na zařízení se nesmí umísťovat žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky. Aby nedošlo ke
vzniku požáru, musí být svíčky nebo jiné zdroje otevřeného ohně vždy v dostatečné vzdálenosti od tohoto
produktu.
Pokud je na štítku přístroje uveden symbol
a napájecí zástrčka má jen dva kontakty, znamená to, že
zařízení patří do třídy II s dvojitou izolací. Bylo navrženo tak, aby nevyžadovalo bezpečnostní připojení k
elektrickému uzemnění (Jen pro zařízení třídy II).
Upozornění pro přístroje obsahující KNOFLÍKOVÉ BATERIE (následující pokyny se používají pouze u přístrojů
s knoflíkovými bateriemi, které jsou určeny k výměně uživatelem).
UPOZORNĚNÍ:
Nepolykejte baterie, hrozí nebezpečí poleptání chemikáliemi. Tento produkt (s ním dodávaný dálkový
ovladač) obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud dojde ke spolknutí knoflíkové baterie, může již během 2 hodin
způsobit vážné poleptání vnitřností a následnou smrt. Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
Pokud nejde bateriový prostor bezpečně uzavřít, přestaňte produkt používat a uložte ho mimo dosah dětí.
Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterií nebo k jejich vniknutí do libovolné části těla, okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc.
POZOR
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEOTVÍRAT

ATTENTION:RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE-NE PAS OUVRIR.

Tento symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje
uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ uvnitř
produktu, které může být dostatečně silné, aby představovalo riziko úrazu
elektrickým proudem.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryt (nebo zadní část). Uvnitř se nenacházejí žádné
součásti, které by mohl uživatel sám opravit. Úkony přenechte kvalifikovaným servisním pracovníkům.

Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých
pokynů pro provoz a údržbu, které jsou uvedené v dokumentaci k přístroji.
Tam, kde je třeba, je doporučeno zahrnout následující odpovídající informace:

~

Označuje střídavý proud (AC).

Označuje pohotovostní režim.

Označuje stejnosměrný proud (DC).

Označujte ZAPNUTÍ napájení.

Označuje zařízení třídy II.

Označuje nebezpečné napětí.
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Směrnice OEEZ
Správná likvidace tohoto výrobku. Toto označení znamená, že výrobek nesmí být v rámci EU
likvidován jako součást komunálního odpadu. Abyste zabránili možnému poškození životního
prostředí a zdraví lidí v důsledku nesprávné likvidace odpadů, zajistěte odpovědnou recyklaci
výrobku a přispějte k udržitelnému využívání druhotných surovin. Použité zařízení vraťte
prostřednictvím sběrných a recyklačních systémů, nebo se obraťte na prodejce tohoto zařízení, který
výrobek předá k ekologicky bezpečné recyklaci.

Umístění televizoru

10CM

10CM

Připevněte zadní část televizoru ke stěně (jen pro některé
země).

10CM

10CM

Umístěte televizor na pevný vodorovný povrch, například
na stůl nebo pult. Kvůli odvětrávání ponechte kolem
televizoru volný prostor alespoň 10 cm. Neumísťujte na
televizor žádné objekty, aby nedošlo ke vzniku poruch
nebo nebezpečných situací. Toto zařízení je možné
používat v tropickém nebo mírném klimatickém pásmu.

Poznámka: Obrázek je pouze orientační.

Pozor: Rizika plynoucí z nestability
Televizor může spadnout a způsobit vážná zranění osob či jejich smrt. Mnohým zraněním, zejména dětí,
lze předcházet dodržováním následujících jednoduchých opatření, například:
– VŽDY používejte skříňky, stojany nebo postupy upevnění doporučené výrobcem televizoru.
– VŽDY používejte takový nábytek, který dokáže televizor bezpečně unést.
– VŽDY se ujistěte, že televizor nepřesahuje přes okraj nábytku, na kterém stojí.
– VŽDY poučte děti o nebezpečí plynoucím ze šplhání na nábytek, aby se tímto způsobem nesnažily
dosáhnout na televizor nebo jeho ovládací prvky.
– VŽDY veďte propojovací šňůry a kabely připojené k televizoru tak, aby přes ně nemohl nikdo
zakopnout, zatáhnout za ně nebo se jich chytit.
– NIKDY neumísťujte televizor na nestabilní místo.
– NIKDY neumísťujte televizor na vysoký nábytek (například skříň nebo knihovnu), aniž byste nábytek i
televizor ukotvili k vhodné podpoře, například ke stěně.
– NIKDY neumísťujte televizor na ubrus nebo jiný materiál, který se nachází mezi televizorem a
nábytkem, na němž televizor stojí.
– NIKDY neumísťujte na televizor nebo nábytek, na němž televizor stojí, libovolné předměty, například
hračky a dálkové ovladače, které by mohly lákat děti k tomu, aby začaly na televizor nebo nábytek
šplhat.
Pokud si ponecháte a přemístíte současný televizor, je třeba dodržovat výše uvedená doporučení i pro něj.

Montáž na stěnu
Pro televizor je možné použít také volitelný držák pro montáž
na stěnu. Pokud si chcete zakoupit držák na stěnu, obraťte se
na svého místního prodejce, který vám doporučí vhodný
model. Pečlivě připevněte držák pro montáž na stěnu k zadní
části televizoru. Držák namontujte na pevnou stěnu, která je
kolmá k podlaze. Pokud chcete televizor připevnit k jiným
stavebním materiálům, obraťte se s montáží stěnového
držáku na kvaliﬁkovanou osobu. S držákem na stěnu se
dodávají podrobné pokyny. Držák na stěnu nainstalujte tak,
aby zařízení bylo bezpečně připevněné ke stěně, a ponechte
dostatečně velký prostor pro připojení externích zařízení.

10 cm
(4 palce)
10 cm
10 cm

10 cm

Poznámka: Obrázek je pouze orientační.

Před přemísťováním nebo instalací televizoru odpojte napájení. V opačném případě může dojít k úrazu
elektrickým proudem.
Před uchycením televizoru k držáku na stěnu odmontujte stojan provedením kroků pro jeho montáž v
opačném pořadí.
Při montáži televizoru na strop nebo šikmou stěnu může dojít k pádu televizoru a vážnému zranění.
Používejte pouze schválené držáky na stěnu a obraťte se na místního prodejce nebo kvaliﬁkovaného
pracovníka. V opačném případě nelze uplatnit záruku.
Neutahujte šrouby příliš velkou silou, protože byste tím mohli poškodit televizor a ztratit záruku.
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Tento přístroj musí být bezpečně připevněn k podlaze nebo stěně v souladu s montážními pokyny, aby
nedošlo ke zranění.
Používejte šrouby a držáky, které odpovídají následujícím speciﬁkacím. Zranění nebo poškození
způsobená nesprávným použitím nebo nevhodným příslušenstvím nejsou kryta zárukou.
32"

Velikost modelu:
A
B
�

Šroub

40"

Horní

Dolní

Horní

Dolní

Průměr (mm) „E“

M4

M4

M6

M6

Max.

10

10

10

10

Min.

8

8

8

8

2

2

2

2

Hloubka (mm)
„D“

Počet

100*100*100

A*B*C

200*100*200

Poznámka:
1. Obrázky jsou pouze orientační.
2. U televizorů s konektory směrujícími ke stěně je nezbytné ponechat dostatečný prostor pro jejich používání,
takže je třeba u každého šroubu pro uchycení držáku na stěnu použít plastovou rozpěrku. Jde o malý dutý
váleček s výškou ≥ 30 mm.

Upozornění pro používání dálkového ovladače
Dálkovým ovladačem miřte na snímač dálkového ovladače na televizoru. Předměty mezi dálkovým
ovladačem a snímačem mají vliv na jejich normální funkci.
Nevystavujte dálkový ovladač silným vibracím. Nepolijte dálkový ovladač tekutinou a neumisťujte
dálkový ovladač do míst s vysokou vlhkostí.
Nevystavujte dálkový ovladač přímému slunečnímu záření, protože by mohlo dojít k deformaci ovladače
působením tepla.
Při použití ovladače na přímém slunečním světle nebo pod silným osvětlením nebude ovladač fungovat.
V takovém případě změňte osvětlení nebo polohu televizoru, případně používejte dálkový ovladač blíže
ke snímači.

Upozornění pro používání baterií
Nesprávné používání baterií způsobí jejich vytečení. Postupujte proto podle následujících pokynů a s
opatrností.
1. Zkontrolujte správnou polaritu baterií, aby nedošlo ke zkratu.
2. Pokud mají baterie nízké napětí a zkrátí se dosah ovladače, vyměňte je za nové. Pokud nebudete
dálkový ovladač delší dobu používat, baterie z něj vyjměte.
3. Nepoužívejte různé typy baterií zároveň (například manganové a alkalické).
4. Nevyhazujte baterie do ohně, nenabíjejte je ani nerozebírejte.
5. Chraňte životní prostředí a likvidujte použité baterie podle příslušných předpisů.
6. UPOZORNĚNÍ: Baterie (instalované baterie nebo sady baterií) nesmějí být vystaveny působení
vysokých teplot, například slunečnímu záření, ohni apod.
7. Před vyhledáváním přes Bluetooth se přesvědčte, že jsou externí Bluetooth zařízení přepnuta do
režimu párování. Dálkový ovladač můžete přepnout do režimu párování stisknutím tlačítek ◄ a HOME
najednou. Způsob přepnutí jiných Bluetooth zařízení do režimu párování najdete v pokynech k těmto
zařízením.

Vložení baterií do dálkového ovladače
Vložte do bateriového prostoru v dálkovém
ovladači dvě baterie velikosti AAA. Baterie vložte
podle polarity vyznačené uvnitř bateriového
prostoru.
Poznámka: Obrázek je pouze orientační.
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COLLEGAMENTO TERMINALE

CI

CI
Konektor pro kartu CI.

Karta CI

EARPHONE
Při zapojení sluchátek se ztlumí reproduktory.
Sluchátka

DIGITAL AUDIO OUT

Digitální zvukové zařízení

Pomocí koaxiálního (optického) kabelu můžete připojit
výstup zvuku z televizoru ke kompatibilnímu zvukovému
přijímači.

DVD

Videokamera

AV IN

HDMI

Videokamera

Příjem vstupního signálu HDMI z externích
zařízení HDMI.

Rekordér / DVD

HDMI

ANTENNA IN
Připojení koaxiálního kabelu pro příjem signálu
z antény, kabelové televize nebo satelitu.

STB

Audio L
GND

Připojení zvukového a obrazového signálu z
externích AV zařízení.

CVBS
Audio R

AV IN(MINI)

DIGITAL
AUDIO OUT

satelitu
ANTENNA IN

Anténa nebo kabelová TV

USB

USB Disk
USB

Konektor USB.

Poznámka:
1) Obrázky jsou pouze orientační.
2) Vyobrazená externí zařízení a kabely nejsou součástí dodávky televizoru.
3) Některé konektory se mohou v různých regionech nebo u různých modelů lišit. Vycházejte z
konektorů, které se na vašem televizoru skutečně nacházejí.
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Funkce dálkového ovladače
Poznámka:
1) Obrázek je pouze orientační.
2) Obrázek, tlačítka a funkce dálkového ovladače
se mohou lišit podle regionu, modelu nebo zdroje.
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1. NAPÁJENÍ ( ): Zapnutí televizoru nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
2. ZTLUMENÍ ( ): Vypnutí nebo opětovné zapnutí zvuku.
3. P.MODE: Výběr režimu obrazu.
4. ASPECT: Výběr poměru stran.
5. S.MODE: Výběr režimu zvuku.
6. Tlačítka s čísly (0–9): Přímý výběr kanálu nebo zadání čísla.
) : Návrat k naposledy sledovanému kanálu.
7. ZPĚT (
8. TV/RADIO: Přepínání mezi režimem televize a rozhlasu.
9. MENU: Přístup do hlavní nabídky.
10. SOURCE: Výběr vstupního zdroje.
11. OK: Potvrzení, přechod na vybranou položku nebo provedení vybraného příkazu.
12. Navigační tlačítka (nahoru/dolů/doleva/doprava ( / / / ):
Pohyb v nabídkách umožňující výběr požadovaných položek.
13. EXIT: Opuštění aktuální obrazovky nebo operace.
14. INFO: Zobrazení podrobných informací o aktuálním programu.
15. AUDIO: Výběr režimu zvuku nebo jazyka zvuku, pokud je dostupný.
16. GUIDE: Přístup k rozhraní elektronického programového průvodce.
17. Zvýšení/snížení hlasitosti (VOL +/-): Nastavení hlasitosti zvuku.
18. Následující/předchozí program (PR +/-): Změna programu.
19. Barevná tlačítka (ČERVENÁ/ZELENÁ/ŽLUTÁ/MODRÁ):
Rychlé vyvolání funkce podle konkrétního režimu.
20. SUBTITLE: Výběr jazyka pro titulky, pokud jsou dostupné.
21. SLEEP: Nastavení časovače spánku pro automatické vypnutí televizoru.
22. AD: Zapnutí nebo vypnutí funkce zvukového popisu v režimu DTV.
23. MEDIA: Přepnutí na zdroj médií.
24. FREEZE: Znehybnění obrazu na obrazovce nebo zrušení znehybnění. Není dostupné
v režimu USB.
25. REC, tlačítka pro teletext a tlačítka pro přehrávání médií
* REC: Není k dispozici.
* Tlačítka pro teletext (nemusejí být dostupná)
• TEXT: Otevření nebo zavření nabídky teletextu.
• INDEX: Zobrazení stránky s rejstříkem.
• CANCEL: Dočasný návrat k televiznímu programu během vyhledávání stránky teletextu.
• SIZE: Zvětšení stránky teletextu.
• REVEAL: Zobrazení nebo schování skrytých informací v teletextu.
• HOLD: Přidržení nebo uvolnění stránky teletextu.
• SUBPAGE: Vstup na podstránku, pokud je dostupná, nebo její opuštění.
* Tlačítka pro přehrávání médií
• REPEAT: Nastavení režimu opakování.
• PŘEHRÁT/PAUZA (
): Spuštění nebo pozastavení přehrávání nebo zapnutí
funkce časového posunu v režimu DTV u některých modelů (nemusí být dostupné).
• STOP ( ): Ukončení přehrávání.
• A-B: Nastavení režimu opakování A-B.
• PŘEDCHOZÍ (
): Přeskočení na předchozí soubor.
• NÁSLEDUJÍCÍ (
): Přeskočení na následující soubor.
• Rychle vzad (
): Rychlý posun přehrávání směrem zpátky.
• Rychle vpřed (
): Rychlý posun přehrávání směrem dopředu.
26. Tlačítka pro oblíbené programy (FAV / FAV - / FAV +)
* FAV: Přístup k seznamu oblíbených programů nebo přidání/odebrání vybraného
programu do/ze seznamu oblíbených v nastavení Úpravy programů.
* FAV -: Přepnutí na přecházející oblíbený program.
* FAV +: Přepnutí na následující oblíbený program.
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Základní ovládání
Ovládací tlačítko na televizoru

Zapnutí televizoru:
V pohotovostním režimu krátkým stisknutím
ovládacího tlačítka na televizoru zapnete televizor.

Pohled zespodu

Funkce tlačítek na obrazovce:
Po zapnutí televizoru vyvoláte krátkým stisknutím
ovládacího tlačítka na televizoru následující tlačítka
na obrazovce. Krátkým stisknutím ovládacího
tlačítka na televizoru můžete vybírat položky.
Dlouhým stisknutím ovládacího tlačítka na
televizoru můžete aktivovat vybranou položku.

Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační.
Snížení hlasitosti

Tlačítka na obrazovce

Stisknutí: Přesun

Ikona

Stisknutí a podržení: Výběr

Jméno

Funkce

Nahoru/dolů

Přechod na předcházející nebo následující kanál v režimu
televize.
Přechod dolů nebo nahoru pro výběr položky v nabídce s
nastavením.

Snížení nebo zvýšení hlasitosti zvuku v režimu televize.
Doleva/doprava Přechod doleva nebo doprava pro výběr položky v nabídce
s nastavením.
Hlavní nabídka Přístup do hlavní nabídky s nastavením.
Zdroj
Pohot. režim

Přístup k rozhraní zdrojů vstupu.
Přepnutí televizoru do pohotovostního režimu.

Elektronický programový průvodce
Elektronického programového průvodce dodávají poskytovatelé programů. Průvodce nabízí informace o
vysílaných programech. Můžete ho vyvolat v digitálním režimu stisknutím tlačítka EPG/GUIDE na dálkovém
ovladači.

Ovládání nabídek
Kanál (jen pro zdroj televize)
Automatické ladění
Automatické vyhledání programů.
Ruční ladění ATV
Ruční vyhledávání analogových programů a jejich ukládání do paměti.
Ruční ladění DTV
Ruční vyhledávání digitálních programů a jejich ukládání do paměti.
Úprava programů
Pomocí barevných tlačítek nebo tlačítka FAV můžete upravovat programy.
Seznam plánů
Pomocí barevných tlačítek můžete upravovat seznam plánů.
Informace o signálu
Zobrazení informací o signálu aktuálního kanálu DTV.
CI informace
Umožňuje uživateli vybírat z nabídky poskytované modulem CAM.
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Nastavení satelitní antény (jen pro satelit)
Před započetím vyhledávání programů DVB-S/S2 je nutné nastavit parametry pro satelitní anténu.
Krok 1: Označte položku Satelit, stiskněte tlačítko „OK“ a v zobrazeném seznamu vyberte satelit.
Krok 2: Označte typ LNB, stiskněte tlačítko „OK“ a vyberte příslušný typ LNB.
Krok 3: Ujistěte se, že nastavení přepínačů 22 kHz a DiSEqC1.0/1.1 odpovídají vybranému satelitu.
Krok 4: Jakmile dokončíte výše uvedené kroky, stiskněte „MODRÉ“ tlačítko pro vyhledání programů.
Poznámka: Před vyhledáváním programů ze satelitního zdroje je nutné satelitní anténu správně nastavit.

Obraz
Režim obrazu: Výběr příslušného režimu obrazu pro různé účely.
Teplota barev: Výběr celkové teploty barev obrazu.
Redukce šumu: Snížení šumu generovaného v obrazovém signálu.
Režim HDMI: (Jen pro zdroj HDMI) Výběr vhodného režimu HDMI z možností Automatický, Video a PC.

Zvuk
Režim zvuku: Výběr požadovaného režimu zvuku.
Výšky: Úprava vysokých frekvencí zvuku.
Basy: Úprava nízkých frekvencí zvuku.
Vyvážení: Nastavení vyvážení zvuku mezi pravým a levým reproduktorem.
Automatická úroveň hlasitosti: Po zapnutí se bude hlasitost zvuku upravovat automaticky podle
vstupního signálu.
Režim SPDIF: Výběr režimu SPDIF.
Přepínač AD: Zapnutí nebo vypnutí zvukového popisu. Když zapnete zvukový popis, bude vypravěč
popisovat, co se na obrazovce děje. Tato funkce je určena pro nevidomé a zrakově postižené osoby.

Čas
Hodiny: Automatické nastavení času televizoru.
Časové pásmo: Výběr požadovaného časového pásma.
Časovač spánku: Nastavení časovače spánku v minutách pro automatické vypnutí televizoru.
Automatický pohotovostní režim: Nastavení časovače v hodinách pro automatické vypnutí televizoru,
pokud během určeného doby nedojde k žádné akci. Možnosti jsou Vypnuto, 3 h, 4 h a 5 h.
Doba zobrazení nabídky: Nastavení doby v sekundách, po kterou bude zůstávat nabídka na obrazovce.
Když neprovedete žádnou akci v nabídce, po nastavené době nabídka zmizí.

Zamykání
Zamčení systému: Budete vyzváni k zadáni hesla. Výchozí heslo je „0000“ nebo „1234“.
Nastavení hesla: Používá se ke změně aktuálního hesla pro zamykání.
Zamčení kanálů (jen v režimu televize) Nastavení omezeného přístupu k některým kanálům.
Stisknutím zeleného tlačítka můžete kanál zamknout nebo odemknout.
Rodičovská kontrola (jen v režimu televize): Nastavení omezení přístupu k určitým programům na
základě věkové přístupnosti.
Zamčení tlačítka: Zamčení tlačítka na televizoru, aby ho nebylo možné bez povolení používat.
Hotelový režim: Zapnutím „hotelového režimu“ povolíte příslušná nastavení. Funkce je dostupná jen u
některých modelů.
Poznámka: Pokud změníte heslo a zapomenete ho, můžete pro vstup do systému zamykání použít
univerzální heslo 4711.
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Nastavení
Jazyk: Výběr požadovaného jazyka pro nabídky.
Jazyk teletextu: Výběr požadovaného jazyka pro teletext.
Jazyky zvuku: Výběr hlavního a vedlejšího jazyka pro zvuk.
Jazyk titulků: Výběr hlavního a vedlejšího jazyka pro titulky.
Sluchově postižení: Zapnutím pomůžete neslyšícím a sluchově postiženým divákům, aby si lépe užili
sledování.
Poměr stran: Výběr požadovaného poměru stran obrazu. Hodnoty na výběr závisejí na zdroji vstupu a
na modelu.
Modrá obrazovka: Zapnutí nebo vypnutí funkce modré obrazovky.
Počáteční nastavení: Výběrem můžete znovu provést počáteční nastavení.
Resetování: Vymaže všechna uživatelská nastavení a obnoví výchozí hodnoty z výroby.
Aktualizace softwaru (USB): Výběrem této volby můžete aktualizovat software televizoru z USB.
Prostředí: Výběr prostředí pro použití. Možnosti jsou „Režim domova“ a „Režim prodejny“. Pokud
vyberete „Režim prodejny“, zvýší se spotřeba energie. Funkce je dostupná jen u některých modelů.
Propojení HDMI: Možnost ovládat a řídit zařízení HDMI připojená k televizoru. Funkce je dostupná jen u
některých modelů.
* Propojené ovládání – Zapnutí nebo vypnutí funkce Propojení HDMI.
* Autom. přijímač – Zapnutí nebo vypnutí funkce zvukového přijímače.
* Autom. vypnutí zařízení – Automatické vypnutí připojeného zařízení HDMI při vypnutí televizoru.
* Autom. zapnutí TV – Automatické zapnutí televizoru při zapnutí připojeného zařízení HDMI.
* Seznam zařízení – Zobrazení seznamu zařízení HDMI, která jsou připojená k televizoru.
* Nabídka zařízení – Přístup k nabídce zařízení HDMI.

Přehrávač médií
Ovládání médií
Můžete sledovat filmy, poslouchat hudbu a prohlížet fotografie a textové soubory ze svých úložných
zařízení USB.
1. Stisknutím tlačítka INFO zobrazíte nebo opustíte nabídku při pouštění fotografií, hudby, filmů a textů.
2. Stisknutím tlačítka (◄/►) vyberete akci v nabídce a stisknutím tlačítka OK akci provedete.

Připomenutí
1. Některá úložná zařízení USB nemusejí být s tímto televizorem kompatibilní a fungovat bez problémů.
2. Veškerá data na úložném USB zařízení si zálohujte, aby nedošlo při nenadálé poruše ke ztrátě dat.
Zříkáme se jakékoli odpovědnosti za ztráty způsobené nesprávným použitím nebo poruchou.
Zálohování dat je odpovědností zákazníka.
3. U velkých souborů může načítání trvat déle.
4. Rychlost rozpoznání úložného zařízení USB závisí na konkrétním zařízení.
5. Při připojování nebo odpojování úložného zařízení USB se ujistěte, že televizor není v režimu USB.
V opačném případě by mohlo dojít k poškození úložného zařízení USB nebo souborů, které jsou na
něm uložené.
6. Používejte pouze zařízení USB naformátovaná souborovým systémem FAT16 nebo FAT32 operačního
systému Windows. Pokud bude úložné zařízení naformátováno jiným souborovým systém, než jaký
je podporován ve Windows, nemusí být zařízení rozpoznáno.
7. Při použití pevného disku USB, který vyžaduje napájení, se ujistěte, že jeho odběr nepřesahuje
500 mA. Pokud odběr pevného disku USB přesáhne 500 mA, televizor se může přepnout do
pohotovostního režimu. Poté je nutné pevný disk USB odpojit a restartovat systém televizoru.
8. Pokud není formát souboru podporován, nebo pokud je soubor poškozen, zobrazí se chybová zpráva
„Není podporováno“ nebo „Nepodporováno“.
9. Velký obraz FHD vyžaduje delší dobu zpracování, nejde o chybu televizoru. Buďte prosím trpěliví a
vyčkejte.
10.Tento televizor nemusí podporovat některé soubory médií z důvodu změn nebo aktualizací formátů
kódování nebo jiného technického pokroku.
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ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
Před tím, než se obrátíte na servisního pracovníka, si projděte následující tabulku s možnými příčinami a
řešeními některých problémů.

Obecný problém / řešení
Dálkový ovladač nefunguje
Zkontrolujte čidlo na dálkovém ovladači.
Vyměňte baterie.
Baterie nejsou správně vloženy.
Není připojeno napájení televizoru.
Špatný signál
Tento problém je často způsoben rušením z mobilních telefonů, vysílaček, zapalování automobilu,
zářivek, elektrických vrtaček nebo jiného elektrického zařízení či zdroje rádiového rušení.

Obraz a zvuk / řešení
Žádný obraz ani zvuk
Zkontrolujte zdroj signálu.
Zapojte do zásuvky jiné elektrické zařízení, abyste ověřili, zda zásuvka funguje a je pod napětím.
Špatný kontakt zástrčky se zásuvkou.
Zkontrolujte signál.
Žádný zvuk, obraz funguje
Pokud neslyšíte žádný zvuk, zrušte jeho ztlumení nebo zvyšte hlasitost.
Otevřete nabídku pro zvuk a upravte funkci „Vyvážení“.
Zkontrolujte, zda nemáte připojena sluchátka. Pokud ano, odpojte je.
Špatný obraz
Pokud není obraz barevný nebo má špatnou kvalitu, můžete:
1. Upravit nastavení barev v nabídce s nastavením.
2. Zajistit dostatečnou vzdálenost televizoru od jiných elektronických zařízení.
3. Vyzkoušet jiný kanál, abyste ověřili, zda není problém ve vysílaném signálu.
Špatný televizní signál (kostičkování nebo zrnění)
1. Zkontrolujte signálový kabel a nastavte anténu.
2. Upravte doladění kanálu.
3. Vyzkoušejte jiný kanál.

Multimediální přehrávač / řešení
Objeví se zpráva „Nepodporovaný soubor“, nebo funguje zvuk, ale ne video
Soubor s médiem může být poškozený. Zkontrolujte, zda ho lze přehrávat na počítači.
Zkontrolujte, zda je podporován kodek pro video a zvuk.
Objeví se zpráva „Nepodporovaný zvuk“, nebo funguje video, ale ne zvuk
Soubor s médiem může být poškozený. Zkontrolujte, zda ho lze přehrávat na počítači.
Zkontrolujte, zda je podporován kodek pro video a zvuk.
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