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Szokásos tartozékok

Kicsomagolás és Telepítés
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1. Bontsa fel a csomagolást.

2. Vegye ki a TV-t.

3. Szerelje fel a TV állványait.

4. Csatlakoztassa az áramkábelt.

FELKÉSZÜLÉS

Megjegyzés: A képek csak tájékoztató jellegűek.

Elemek / 2db Távirányító

Megjegyzés: A képek csak tájékoztató jellegűek.
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Ÿ Olvassa el ezeket az utasításokat – Az összes biztonsági és kezelési utasítást el kell olvasni a termék 
üzembehelyezése előtt. 

Ÿ Őrizze meg az utasításokat – A biztonsági és kezelési utasításokat későbbi betekintésre meg kell 
őrizni. 

Ÿ Gondosan figyeljen minden figyelmeztetésre – A készüléken elhelyezett és a kezelési utasításban lévő 
összes figyelmeztetést be kell tartani. 

Ÿ Kövesse az utasításokat – Minden kezelési és használati utasítást követnie kell.

Ÿ Ezt a készüléket ne használja víz közelében – például nedves alagsorban vagy úszómedence 
közelében, és hasonló helyeken.

Ÿ Csak száraz ruhával tisztítsa.

Ÿ Ne zárjon le egyetlen szellőzőnyílást sem. A gyártói utasításoknak megfelelően helyezze üzembe.

Ÿ Ne telepítse bármilyen hőforrás közelébe, ideértve a közvetlen napfényt, radiátorokat, meleglevegő 
befúvórácsokat, kályhákat, vagy más hőtermelő készülékeket (erősítőket is). 

Ÿ Ne hatástalanítsa a polarizált vagy földelt dugvilla biztonsági célú szerelvényeit. A polarizált 
dugvillának kettő érintkezőlemeze van, az egyik szélesebb a másiknál. A földelt dugvilla is kettő 
érintkezővel rendelkezik, a harmadik a földelő csatlakozó. A harmadik csatlakozó széles lemeze az Ön 
biztonságát szolgálja. Ha a készülék szállított dugvillája nem illik az Ön konnektorába, hívjon 
villanyszerelőt, aki kicseréli az elavult konnektort.

Ÿ Védje az áramkábelt attól, hogy rálépjenek, vagy – különösen a dugvillánál, a kényelmi befogóknál és a 
készülékbe való belépési pontjánál - becsípődjön.

Ÿ Csak a gyártó részéről felsorolt csatlakozókat / tartozékokat használja.

Ÿ                    Csak a nyártó részéről megnevezett kocsit, háromlábat, konzolt vagy asztalt használja, vagy 
                   azt, amelyet a készülékkel együtt árulnak. Ha kocsit vagy állványt használ, óvatosan járjon el 
                   a kocsi / készülék kombináció mozgatásakor, hogy elkerülje a felborulás okozta károsodást.

Ÿ Villámokkal járó viharok idején, vagy huzamosabb használaton kívüli állapot esetén áramtalanítsa a 
készüléket.

Ÿ Szervizeléshez hívjon szakképzett szerviz személyzetet. Szervizelésre akkor van szükség, ha a 
készülék bármilyen módon megsérül, például az áramkábel vagy a dugvilla sérül, folyadék ömlött vagy 
tárgyak estek a készülékbe, ha a készüléket esőnek vagy nedvességnek tették ki, nem működik 
normálisan vagy leejtették.

Ÿ VIGYÁZAT: Ezek a szervizelési utasítások kizárólag a szakképzett szerviz személyzet számára 
készültek. Ha nem rendelkezik az erre vonatkozó szakképzettséggel, az elektromos áramütés 
kockázatának csökkentése érdekében ne végezzen semmilyen más szerviz tevékenységet, mint 
amelyet a kezelési utasítás tartalmaz.

Ÿ Ezt a készüléket ne telepítse zárt vagy beépített helyre, például könyvszekrénybe, vagy hasonló helyre, 
annak jól szellőztetett nyitott helyen kell maradnia. A szellőzést nem szabad a szellőzőnyílások olyan 
tárgyakkal való letakarásával gátolni, mint újságok, asztalterítők, függönyök stb. 

Ÿ Kérjük, olvassa el a készülék hátsó burkolatán lévő elektromos biztonsági információkat a készülék 
összeállítása és kezelése előtt.

Ÿ A tűz és az elektromos áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a készüléket 
esőnek vagy nedvességnek. 

Ÿ A készüléket nem szabad csepegésnek vagy fröcskölésnek kitenni. Ne tegyen folyadékkal töltött 
tárgyakat, mint pl. vázákat a készülékre. A készüléket ne használja poros hely közelében.

Olvassa el az összes utasítást, mielőtt a készüléket kezeli. Tartsa ezeket az utasításokat elérhető helyen 
későbbi használathoz.

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ELŐVIGYÁZATOSSÁG
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Ÿ A telepítési utasításoknak megfelelően, a sérülések megelőzésére a készülék elhelyezéséhez 
használja az állványt/falra szerelő konzolt az asztalra / falra helyezéshez.

Ÿ Ez a piktogram „    ” azt jelzi, hogy a készülék egyes részei elektromos áramütés veszélyét hordozzák 
magukban. A készülék külső kábel-csatlakoztatásait szakképzett személyzet végezze, vagy előre 
elkészített vezetékeket és kábeleket kell használni.

Ÿ                                                              Az egyenlő oldalú háromszögben lévő nyílheggyel ellátott villámjel arra 
                                                              hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy a termék burkolatán belül 
                                                              szigeteletlen „veszélyes feszültség” van jelen, amely elegendő 
                                                              nagyságú lehet ahhoz, hogy elektromos áramütéssel veszélyeztessen.

Ÿ Az elemek helytelen cseréje robbanásveszélyt hozhat létre. Csak ugyanolyan vagy megfelelő 
minőségű típussal cserélje.

Ÿ Az elemet (vagy elemeket, vagy tápegységet) nem szabad túlzott hőnek, mint napsütés vagy tűz, 
kitenni.

Ÿ A fejhallgatóban beállított túlzott hangnyomás halláskárosodásokat okozhat. Zenék magas hangerővel 
huzamos ideig tartó hallgatása halláskárosodásokat okozhat. A halláskárosodás veszélyének 
csökkentése érdekében halkítsa a hangerőt biztonságos, kellemes szintre és kerülje a magas 
hangerővel történő hosszú idejű hallgatást.

Ÿ Szétkapcsoló készülékként a készülék csatlakozóját kell használni, a szétkapcsoló készülék mindig 
maradjon könnyen kezelhető. 

Ÿ Ha a TV készüléket huzamosabb ideig tárolja, vagy szállításra készíti elő, kérjük, védje a kábelkészletet 
sérülés ellen, pl. kábelkötegelővel kösse össze a hálózati kábelt. Kerülje az éles sarkokat és az olyan 
tárgyakat, amelyek a hálózati kábel sérüléseit okozhatják.  Mielőtt újra üzembe helyezi e készüléket, 
ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem sérült. Ha bármilyen sérülést talált, kérje a gyártó által 
megnevezett szerviz személyzetét arra, hogy a hálózati kábel készletet cserélje ki. 

Ÿ Az elhasznált elemek kidobásakor ügyeljen a környezetvédelmi követelményekre. 

Ÿ Nyílt láng forrásait, úgymint meggyújtott gyertyákat nem szabad a készülékre tenni. A tűzveszély 
elkerülése érdekében mindig tartsa távol ettől a terméktől a gyertyákat, vagy más, nyílt lánggal 
rendelkező dolgokat.

Ÿ Ha a készülék az adattábláján ezzel a jelzéssel van ellátva:        , és az áramkábelen kettő érintkező van, 
ez azt jelenti, hogy a II. osztályba van sorolva vagy dupla szigeteléssel rendelkező elektromos készülék. 
Úgy lett kialakítva, hogy nem igényel elektromos földeléssel rendelkező biztonsági csatlakoztatást. 
(Csak a II. osztályba tartozó készülékekhez)

Ÿ ÉRME- / GOMBELEMEKET tartalmazó készülékekhez tartozó figyelmeztetés (Az alábbi utasítások csak 
a felhasználó által cserélhető érme- / gombelemet tartalmazó készülékekre vonatkoznak)
FIGYELMEZTETÉS: 
Az elemet ne nyeljék le, Kémiai anyag miatti égés veszélye áll fenn, ez a termék (a vele együtt szállított 
távirányítójában) érme- / gombelemet tartalmaz. Ha az érme- / gombelemet lenyelik, az alig 2 órán 
belül súlyos belső égéseket okozhat és halálos kimenetelű lehet. Az új és használt elemeket tartsák 
gyermekek elérhetőségi körén kívül. Ha az elemrekesz nem zárható biztonságosan, hagyja abba a 
termék használatát és azt tartsa gyermekek elérhetőségi körén kívül. Ha úgy gondolja, hogy az 
elemeket lenyelhették, vagy bármely más testnyílásba kerülhettek, azonnal hívjon orvosi segítséget. 

Elektromos áramütés kockázatának csökkentésére. A fedelet (vagy a hátlapot) ne vegye le. Belül 
nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználók szervizelhetnének. Hívjon szakképzett szerviz 
személyzetet.

Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel feladata az, hogy felhívja a felhasználó figyelmét 
fontos kezelési és karbantartási utasítások jelenlétére a készüléket kísérő dokumentációban. 

Ÿ Amennyire és ahol alkalmazható, javasolt az alábbi információk hozzáadása:

~ Hivatkozás a váltakozó áramra (AC).

Hivatkozás az egyenáramra (DC).

Hivatkozás a II. osztályú berendezésre. Hivatkozás a veszélyes feszültségre.

Hivatkozás a készenléti állapotra.

Hivatkozás a BE-kapcsolásra.

ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS 

KOCKÁZATA 

NE NYISSA KI

VIGYÁZAT

ATTENTION:RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE-NE PAS OUVRIR.

- 4 -



- 5 -

Falra szerelés

Helyezze a kijelzőt szilárd, vízszintes felületre, például egy 
asztalra vagy TV-szekrényre. A szellőzés biztosítása 
érdekében a készülék körül körben hagyjon legalább 10 cm-
es szabad helyet. A meghibásodás és a nem biztonságos 
helyzetek elkerülése érdekében ne tegyen semmilyen 
tárgyat a készülék tetejére. Ez a készülék trópusi és / vagy 
mérsékelt égövi klímájú környezetben használható.
A burkolat hátsó részét rögzítse a falhoz. (csak egyes 
országokban)

A termék helyes ártalmatlanítása. Ez a jelölés azt jelenti, hogy ezt a terméket az Európai 
Közösség teljes területén tilos az egyéb háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A 
lehetséges, ellenőrizetlen hulladék-ártalmatlanítási környezeti-, vagy a humán-
egészségügyi károk megelőzése érdekében szíveskedjen felelősségteljesen 

ártalmatlanítani, ezzel is segíti az alapanyagforrások fenntartható újrahasznosítását. Használt 
készüléke elhelyezéséhez használja a hulladék begyűjtő és kezelő rendszereket, vagy keresse fel azt a 
kereskedést, ahol a terméket vásárolta. Ők átvehetik ezt a terméket környezetvédelmi szempontból 
biztonságos újrahasznosításra.

A TV mozgatása vagy telepítése előtt válassza azt le az áramhálózatról. Ha ezt nem teszi, áramütés 
fordulhat elő.
Mielőtt a TV-t falikonzolra szerelné, vegye le az alsó állványt, az állvány felszerelési utasításával 
fordított sorrendű lépésekkel.
Ha a TV-t a mennyezetre, vagy szögben döntött falra szereli, az leeshet és sérülést okozhat. 
Engedélyezett falra szerelő konzolt használjon és lépjen kapcsolatba helyi kereskedővel vagy 
szakképzett szerelővel. Ha nem így jár el, a garancia érvényét veszíti.
Ne húzza túl a csavarokat, mert ezzel a TV sérülését idézheti elő, és a garancia érvényét veszíti.

Megjegyzés: A kép csak tájékoztató jellegű.

Az Ön televíziójához egy opcionálisan beszerezhető falra 
szerelő készlet használható. Az ajánlott falra szerelő konzol 
beszerzése érdekében beszéljen a helyi kereskedőjével. A TV 
hátulját gondosan csatlakoztassa a falra szerelő konzollal. A 
padlóra merőleges merev falra szerelje fel a tartókonzolt. Ha 
a TV-t más építési anyagon kívánja elhelyezni, a falikonzol 
felszereléséhez hívjon szakképzett szerelőt. A részletes 
utasításokat a falra szerelő konzollal együtt kapja meg. Úgy 
használja a falra szerelő konzolt, hogy az megfelelően 
rögzíthető legyen a falhoz, elegendő helyet hagyva a külső 
készülékek csatlakoztathatóságának biztosítására.

WEEE Direktíva

A TV elhelyezése

10 cm
(4 coll)

10 cm

10 cm

10 cm

Megjegyzés: A kép csak tájékoztató jellegű.

- MINDIG úgy vezesse a televízióhoz csatlakoztatott vezetékeket és kábeleket, hogy azokban ne 
lehessen megbotlani, ne tudják azokat húzni vagy megfogni.

Figyelmeztetés: Instabilitási veszély
A televízió leeshet, ezzel súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. Sok - főleg gyermekeket érő - 
sérülés elkerülhető, ha betartja a következő egyszerű elővigyázatossági intézkedéseket:
-  A televíziókészülék gyártója részéről javasolt, hogy MINDIG szekrényre helyezést vagy állvány 
használatát alkalmazza.
-  MINDIG olyan bútort használjon, amely biztonságosan támasztja alá a televíziókészüléket.
-  MINDIG gondoskodjon arról, hogy a televíziókészülék ne nyúljon túl a tartóbútor élénél.
- MINDIG oktassa ki a gyermekeket a bútorra mászás veszélyeiről, ne másszanak fel, hogy elérjék a 
televíziót vagy a vezérlőit.

Ha meglévő televízióját áthelyezi máshová, ugyanezeket a megfontolásokat kell figyelembe vennie.

- A TV készüléket SOHA helyezze instabil helyre.
- SOHA ne tegye a televíziót magas bútorra (pl. tálalószekrény vagy könyvespolc tetejére) anélkül, 
hogy kikötné úgy a bútort, mint a televíziókészüléket egy megfelelő tartószerkezethez, pl. falhoz.
- SOHA ne helyezze a televíziót terítőre, vagy más, a televíziókészülék és a tartóbútor között lévő 
anyagra.
- SOHA ne tegyen a televízióra vagy a bútorra, amelyre a televíziót helyezte olyan tárgyakat, amelyek a 
gyermekeket felmászásra csábíthatnák, például játékokat és távirányítókat.

10
C

M

10CM

10
C

M

10
C

M
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A távirányítót szenzora felé irányítva használja. A távirányító és a távirányító szenzora közötti tárgyak 
befolyásolják a normális működést.

Ne rázza a távirányítót erőszakosan. Ne fröcskölje le a távirányítót és ne tegye azt magas 
nedvességtartalmú helyekre.

Ne tegye ki a távirányítót közvetlen napsütésnek, mert túlhevüléssel ez a távirányító deformálódását 
okozhatja. 

Közvetlen napsütés vagy erős megvilágítás esetén a távirányító nem fog működni. Ilyen esetben 
kérjük, változtassa meg a világítás vagy a TV helyzetét, vagy csökkentse a távirányító és a szenzora 
közötti távolságot.

A sérülések megelőzése érdekében ezt a készüléket a padlóhoz vagy a falhoz biztonságosan kell 
rögzíteni, a telepítési utasításokkal összhangban.

Olyan csavarokat és falra szerelő készletet használjon, amelyek a következő műszaki adatoknak 
megfelelőek. A helytelen használat vagy a nem megfelelő tartozék miatt bekövetkezett semmilyen 
kárt vagy sérülést nem fed a garancia.

Az elemek helytelen használata szivárgásokhoz vezethet. Az elemek kezelése során kövesse az alábbi 
utasításokat.

1. Kérjük, ügyeljen az elemek polaritására és kerülje a rövidzárást.
2. Ha az elem feszültsége nem megfelelő és befolyásolja a távirányító hatótávolságát, cserélje az 
elemeket újakra. Ha huzamosabb ideig nem akarja használni, vegye ki az elemeket a távirányítóból.
3. Ne használjon együtt különböző típusú elemeket (pl. mangán és alkáli elemeket).
4. Az elemeket ne dobja tűzbe, ne töltse, és ne szedje szét azokat. 
5. Kérjük, hogy a használt elemeket a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően helyezze el.
6. FIGYELMEZTETÉS: Az elemeket (elemblokkot vagy beszerelt elemeket) nem szabad túlzott hőnek 
kitenni, például napsütés vagy tűz vagy hasonló.
7. Bluetooth keresés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a külső Bluetooth eszköz párosítási 
módban van-e. A távirányítón a párosítási mód megnyitásához egyszerre nyomja meg a ◄ és a HOME 
gombokat. A másik Bluetooth eszköz esetében olvassa el annak saját kezelési utasítását a párosítási 
mód megnyitásához.

A

B С

Figyelmeztetések a távirányító használatával kapcsolatban

Figyelmeztetések az elemek használatával kapcsolatban

32" 

  A*B*C

Modell mérete:

Csavar

Mennyiség

Min.

Max.

Átmérő (mm) „E”

Mélység 
(mm) „D”

Fent Lent

40" 

Fent Lent

M4 M4

10 10

8 8

2 2

100*100*100

M6 M6

10 10

8 8

2 2

200*100*200

Megjegyzés:
1. A képek csak tájékoztató jellegűek.
2. A fal felé álló csatlakozójú televíziókészülékek esetében a fali tartó rögzítésekor a csavarokat a műanyag 
távtartókkal együtt kell használni. Így biztosítható, hogy elég hely álljon rendelkezésre a csatlakozók használatához. 
A távtartók ≥ 30 mm hosszúságú kis üreges hengerek.

Távirányító elemeinek behelyezése
Helyezzen kettő AAA méretű elemet az elemtartó 
rekeszbe a rekesz belsejében látható polaritási 
jelzéseknek megfelelően.

Megjegyzés: A kép csak tájékoztató jellegű.
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Ha a fülhallgatót bedugja, a hangszórók némítva 
lesznek.

A T V hangjelének kompatibi l is  hangvevőhöz való 
kivezetéséhez használjon koaxiális (optikai) kábelt.

Hang- és képjelek csatlakoztatása külső AV 
eszközökről.

HDMI bementi jelek fogadása külső HDMI 
eszközökről.

CI

USB
USB

DIGITAL AUDIO OUT
DIGITAL 

AUDIO OUT 

HDMI
HDMI

USB port.

CI

AV IN(MINI)
STBDVD

EARPHONE

AV
 IN

CV
BS

Au
dio

 R
Au

dio
 L

GN
D

COLLEGAMENTO TERMINALE

Megjegyzés:
1) A képek csak tájékoztató jellegűek.
2) Az itt ábrázolt külső berendezések és kábelek nem a TV-vel együtt szállított tartozékok.
3) Egyes csatlakozók a különböző régiókban és modelleken eltérőek lehetnek, ezért a konkrét TV 
     készüléket vegye alapul.

ANTENNA IN
ANTENNA IN

Műhold

Koaxiális kábel csatlakoztatása jelek vételére 
az antennától, kábelről vagy műholdról.

Antenna vagy kábel TV

CI kártya port.

USB MEGHAJTÓ

Videokamera

Felvevő / DVD
Videokamera

Digitális hangeszköz

CI-kártya

Fülhallgató
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1. FŐKAPCSOLÓ (  ): A TV bekapcsolása vagy készenléti üzemmódba kapcsolása.
2. NÉMÍTÁS (  ): A hang némítása vagy visszaállítása.
3. P.MODE: A képüzemmód kiválasztása.
4. ASPECT: A képarány kiválasztása.
5. S.MODE: A hangüzemmód kiválasztása.
6. Szám gombok (0-9): A csatornák közvetlen kiválasztása, vagy egy szám bevitele.
7. VISSZA (  ): Visszatérés a korábban nézett csatornára.
8. TV/RADIO: Átkapcsolás a TV és a rádió üzemmódok között.
9. MENU: Hozzáférés a főmenühöz.
10. SOURCE: A beviteli forrás kiválasztása.
11. OK: Megerősítés, bevitel vagy a választás végrehajtása.
12. Navigációs gombok (Fel/Le/Balra/Jobbra) (  /  /  / ):
Navigálás a menüben a kívántak kiválasztásához.
13. EXIT: Kilépés a jelenlegi képernyőről vagy műveletből.
14. INFO: Az aktuális program részleteinek megjelenítése.
15. AUDIO: A hangmód vagy a hang nyelvének kiválasztása, ha elérhető.
16. GUIDE: Hozzáférés az elektronikus műsorújság kezelőfelületéhez.
17. Hangerő fel/le (VOL +/-): A hangerő állítása.
18. Program fel/le (PR +/-): Váltás a programok között.
19. Színes gombok (VÖRÖS/ZÖLD/SÁEGA/KÉK):
A művelet azonnali végrehajtása egy konkrét módban.
20. SUBTITLE: A felirat nyelvének kiválasztása, ha elérhető.
21. SLEEP: Az elalvási időzítő beállítása a TV automatikus kikapcsolásához.
22. AD: A narráció funkció be- vagy kikapcsolása DTV módban.
23. MEDIA: A médiaforráshoz való kapcsolás.
24. FREEZE: A képernyőn lévő kép fagyasztása vagy a fagyasztás megszüntetése, ez 
USB módban nem elérhető.
25. Felvételi és teletext gombok, valamint a média lejátszását vezérlő 
gombok
* REC: Nem érhető el.
* Teletext gombok (lehet, hogy nem elérhetők)

• TEXT: A teletext menübe való be- vagy kilépés onnan.
• INDEX: A tartalomjegyzék oldal kijelzése.
• CANCEL: Ideiglenes visszatérés a TV programhoz amíg egy teletext oldalt keres.
• SIZE: A teletext oldal nagyítása.
• REVEAL: A rejtett teletext információk kijelzése vagy elrejtése.
• HOLD: A teletext oldal tartása vagy elengedése.
• SUBPAGE: Belépés az aloldalra vagy kilépés onnan, ha elérhető.

* Média lejátszását vezérlő gombok
• REPEAT: Az ismétlő mód beállítása.
• LEJÁTSZÁS/SZÜNET (  ): Lejátszás vagy a lejátszás szüneteltetése, vagy egyes 

modelleken az időeltolás bekapcsolása DTV módban (lehet, hogy nem elérhető).
• STOP (  ): A lejátszás leállítása.
• A-B: Az A-B ismétlő mód beállítása.
• ELŐZŐ (  ): Visszalépés az előző fájlhoz.
• KÖVETKEZŐ (  ): Továbblépés a következő fájlhoz.
• Gyors visszacsévélés (  ): A lejátszás gyors visszacsévélése.
• Gyors előrecsévélés (  ): A lejátszás gyors előrecsévélése.

26. Kedvenc gombok (FAV / FAV - / FAV+)
* FAV: Hozzáférés a kedvencek listájához, a programszerkesztés beállításban a 

kiválasztott program hozzáadása a kedvencek listájához vagy program eltávolítása 
onnan.

* FAV -: A megelőző kedvenc programra váltás.
* FAV +: A következő kedvenc programra váltás.

Távirányító működése
Megjegyzés:
1) A kép csak tájékoztató jellegű.
2) A távirányító megjelenése, gombjai vagy 
funkciói a régiótól, modelltől vagy a forrástól 
függően változhatnak.
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Alapműveletek
TV Vezérlőgomb

 A TV bekapcsolása:
A TV bekapcsolásához készenléti üzemmódban 
röviden nyomja meg a TV vezérlőgombját.

 Szoftveres billentyűzet funkciók:
A TV bekapcsolása után röviden nyomja meg a 
TV vezérlőgombját, hogy megjelenítse az alábbi 
szoftveres billentyűzetet. Röviden nyomja meg a 
TV vezérlőgombját a kívánt tétel kiválasztásához. 
Hosszan nyomja a TV vezérlőgombját, hogy belépjen 
a kiválasztott tételbe.

Szoftveres billentyűzet
Ikon Név Funkció

Le/Fel
A következő vagy az előző csatornára váltás TV módban.
Haladjon felfelé vagy lefelé a kívánt tétel kiválasztásához 
a menü beállításokban.

Balra/Jobbra
A hangerő növelése vagy csökkentése TV módban.
Haladjon balra vagy jobbra a kívánt tétel kiválasztásához 
a menü beállításokban.

Főmenü Hozzáférés a főmenü beállításaihoz.

Forrás Hozzáférés a bemeneti források kezelőfelületéhez.

Készenléti 
üzemmód

A TV készenléti üzemmódba kapcsolása.

Alulnézet

Hangerő le Megnyomás: Mozgatás

Megnyomás és nyomva tartás: Kiválasztás

Megjegyzés: A képek csak tájékoztató jellegűek.

Elektronikus műsorújság

Menü vezérlés

Csatorna (Csak TV forráshoz)

Automatikus hangolás
Programok automatikus keresése.

ATV Kézi hangolás
Manuális keresés és az analóg programok tárolása a memóriába.

DTV Kézi hangolás
Manuális keresés és a digitális programok tárolása a memóriába.

Programszerkesztés
Programok szerkesztéséhez a színes gombokat vagy a FAV gombokat kell használni.

Betervezési lista
A betervezési lista szerkesztéséhez a színes gombokat kell használni.

Jelinformációk
Az aktuális DTV csatorna jelinformációinak kijelzése.

CI-információ
A CAM által biztosított menüből történő kiválasztást teszi lehetővé a felhasználó számára.

Az elektronikus műsorújságot a műsorszolgáltatók bocsájtják rendelkezésre, az adásba kerülő programokról 
kínál információkat. Digitális módban a távirányító EPG/GUIDE gombjának megnyomásával férhet hozzá.
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Kép

Képmód: A különféle célokra szolgáló képmódok közül válassza ki a megfelelőt.

Színhőmérséklet: A kép átfogó színhőmérsékletének kiválasztása.

Zajcsökkentés: A képjelben keletkezett zajok csökkentése.

HDMI mód: (Csak HDMI forrás esetén) a megfelelő HDMI mód kiválasztása az automatikus, videó és 
számítógép módok közül.

Parabola antenna beállítás (Csak műholdas vételhez)
A DVB-S/S2 programok keresését megelőzően egy sor műholdvevő parabola antenna beállítást kell 
konfigurálni.
1. lépés: A műholdak listájában jelölje ki a műholdat és nyomja meg az „OK” gombot a műhold 
kiválasztásához.
2. lépés: Jelölje ki az LNB típust és nyomja meg az „OK” gombot az LNB típus kiválasztásához.
3. lépés: Ellenőrizze, hogy a 22KHz, DiSEqC1.0/1.1 kapcsoló megfelelő-e a kiválasztott műholdhoz.
4. lépés: A fenti lépések elvégzése után nyomja meg a „KÉK” gombot a programok kereséséhez.
Megjegyzés: Parabola antennáját jól állítsa be mielőtt megkezdi a programok keresését a műhold forrás 
használatával.

Hang

Hangmód: A kívánt hangüzemmód kiválasztása.
Magas: A magas frekvenciatartományban lévő hangokat állítja.
Mély: Az alacsony frekvenciatartományban lévő hangokat állítja.

Balansz: A jobb- és baloldali hangszórók hangja közötti egyensúlyt vezérli.

Automatikus hangerőszint: Ha bekapcsolja, a hangerőt a bemeneti jel szerint automatikusan szabályozza.

SPDIF mód: Az SPDIF mód kiválasztása.

AD kapcsoló: A narráció funkció be- vagy kikapcsolása. A narráció bekapcsolásakor egy narrátor írja le 
a képernyőn történteket a vak vagy látássérült nézők számára.

Idő

Óra: A TV órájának automatikus időbeállítása.

Időzóna: A kívánt időzóna kiválasztása.

Alvás időzítő: Az elalvási időzítő beállítása a TV automatikus kikapcsolásához percben.

Automatikus készenlét: Ha nincs a kijelölt időtartamon belül kezelési lépés, a TV automatikus 
kikapcsolásának időzítését állítja be órában. A lehetőségek: Ki, 3 óra, 4 óra és 5 óra.

OSD időzítő: Ha nincs a kijelölt időtartamon belül menü kezelési lépés, a menü eltűnés nélküli 
képernyőn tartási időzítését állítja be másodpercben.

Zárolás

Rendszer zárolása: Jelszó megadását kérő üzenetet fog kapni. Az alapértelmezett jelszó „0000” vagy 
„1234”.

Jelszó beállítása: A jelenlegi zárolási jelszó megváltoztatására használható.

Csatorna lezárás (Csak TV módban): Egy konkrét csatorna hozzáférhetőségének korlátozását állítja 
be. Egy csatorna lezárásához vagy feloldásához használja a zöld gombot.

Szülői felügyelet (Csak TV módban): Egy konkrét csatorna hozzáférhetőségének korlátozását állítja 
be korhatár alapján.

Billentyűzár: A TV gombjainak lezárása a véletlen használat kiküszöböléséhez.

Hotel üzemmód: A „Hotel üzemmód” bekapcsolása az ehhez tartozó beállítások engedélyezéséhez. 
Csak néhány modell esetén áll rendelkezésre.

Megjegyzés: Ha megváltoztatja a jelszót és elfelejti, a 4711 szuper jelszót használhatja a lezárt rendszerbe 
lépéshez.
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Média lejátszó

Beállítás

Nyelv: A menü kívánt nyelvének kiválasztása.

TT Nyelv: A teletext tetszés szerinti nyelvének kiválasztása.

Hangnyelvek: Az elsődleges és a másodlagos hangnyelvek kiválasztása.

Feliratnyelv: Az elsődleges és a másodlagos feliratnyelvek kiválasztása.

Halláskárosultak: Bekapcsolása elősegíti a süket vagy halláskárosult nézők jobb tévénézési élményét. 

Képarány: A kép kívánt képarányának kiválasztása. A lehetőségek a bementi forrástól és a modelltől 
függően változók.

Kék képernyő: A kék képernyő funkció be- vagy kikapcsolása.

Telepítés első alkalommal: Belépés az első beállítások újraindításához.

Visszaállítás: A felhasználói beállításokat visszaállítja a gyári alapértelmezettekre.

Szoftverfrissítés (USB): Kiválasztása a TV szoftverét USB-ről frissíti.

Környezet: A használati környezet kiválasztása az „otthoni mód” és az „áruházi mód” közül. Az „áruházi 
módban” a TV több energiát fogyaszt. Csak néhány modell esetén áll rendelkezésre.

HDMI LINK: A TV készülékhez csatlakoztatott eszközök ellátása parancsokkal és vezérléssel. Csak 
néhány modell esetén áll rendelkezésre.
* LINK vezérlés - A HDMI LINK funkció be- vagy kikapcsolása.
* Automatikus vevő - Az automatikus vevő funkció be- vagy kikapcsolása.
* Készülék automatikus kikapcsolás - A csatlakoztatott HDMI eszközt a TV kikapcsolásával együtt kikapcsolja.
* TV automatikus bekapcsolás - A csatlakoztatott HDMI eszköz bekapcsolásakor automatikusan 

bekapcsolja a TV-t.
* Készüléklista - A TV-hez csatlakoztatott HDMI készülékek listáját jeleníti meg.
* Készülékmenü - Hozzáférés a HDMI eszköz menüjéhez.

Média műveletek
USB tárolóeszközről nézhet filmet, hallgathat zenét és nézhet fotó fájlokat.

1. Fotók, zenék, filmek vagy szövegek lejátszása közben az INFO gomb megnyomásával megjelenítheti 
a menüt vagy kiléphet belőle.

2. Nyomja meg a (◄/►) gombot a menü művelet kiválasztásához, és nyomja meg az OK gombot a 
művelet végrehajtásához.

Emlékeztetők
1. Előfordulhat, hogy néhány USB tárolóeszköz nem kompatibilis az ezzel a TV-vel való problémamentes 

működésre.
2. Az USB tárolóeszközön lévő összes adatot biztonsági mentse arra az esetre, ha váratlan esemény 

miatti adatvesztés következne be.
 Nem vállalunk felelősséget helytelen használat vagy meghibásodás miatti veszteségekért. Az 

adatok biztonsági mentése a fogyasztó felelősségi körébe tartozik.
3. Nagyobb fájlok esetén a betöltés valamennyivel tovább tarthat.
4. Az USB tárolóeszköz felismerési sebessége az eszköztől függő lehet.
5. Az USB tárolóeszköz csatlakoztatása vagy leválasztása közben ügyeljen arra, hogy a TV ne USB 

módban legyen, mert ellenkező esetben az USB tárolóeszköz vagy a rajta tárolt fájlok sérülhetnek.
6. Kérjük, kizárólag Windows kezelő rendszerrel biztosított FAT16, FAT32 fájlrendszerrel formázott USB 

tárolóeszközt használjon. Ha a tárolóeszköz eltérő - Windows által nem támogatott - használati 
programmal került formázásra előfordulhat, hogy a TV nem ismeri fel.

7. Ha olyan USB merevlemez meghajtót használ, amely elektromos energiaforrást igényel ellenőrizze, 
hogy az áram ne haladja meg az 500 mA-t. Ha az USB merevlemez árama meghaladja az 500 mA-
t, a rendszer készenléti üzemmódba válthat, ilyenkor ki kell húznia az USB merevlemezt és újra kell 
indítania a TV rendszert.

8. „Nincs támogatás” vagy „Nem támogatott” üzenet jelenik meg, ha a fájlformátum nem támogatott 
vagy sérült.

9. Az FHD nagy kép hosszabb feldolgozási időt igényel, ezt nem a TV okozza. Kérjük, várjon türelmesen.
10. Előfordulhat, hogy ez a TV nem támogat néhány megváltozott vagy frissített multimédia fájlt, mivel a 

kódolási formátum megváltozása vagy más műszaki fejlődés történhetett.
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Mielőtt szerviz szerelőt hívna, nézze végig a következő táblázatot, megtalálja-e a jelenség lehetséges 
okát, talál-e megoldást.

Általános probléma / Megoldás

Ezt általában a mobiltelefonok, walkie-talkie, jármú gyújtásrendszer, neonlámpa elektromos fúró vagy 
más elektronikus berendezés vagy rádió interferencia-források miatt fellépő interferencia okozza.

A távirányító nem működik
Ellenőrizze a távirányító szenzort a távirányítóval.
Cseréljen elemeket.
Az elemek nem megfelelően vannak behelyezve.
A hálózati feszültség nincs csatlakoztatva.
Gyenge jel

Kép és Hang / Megoldás
Nincs kép, nincs hang
Ellenőrizze a jelforrást.
Dugjon más elektromos készüléket az aljzatba és győződjön meg arról, hogy van benne áram.
A dugvilla rosszul csatlakozik a dugaljhoz.
Ellenőrizze a jelet.
Hang nincs, kép OK
Ha nincs ne némítson vagy ne növelje a hangerőt.
Nyissa meg a hangmenüt és állítsa a Balansz lehetőséget.
Ellenőrizze, hogy be van-e dugva a fejhallgató, ha így van, húzza ki azt.
Abnormális kép
Ha nincs szín vagy rossz a képminőség, a következőket teheti:
1. Állítsa a színlehetőséget a menü-beállításokban.
2. Tartsa a TV-t megfelelő távolságban a többi elektronikus terméktől.
3. Próbáljon ki egy másik csatornát, lehet, hogy a beérkező adással van jelprobléma.
Rossz TV jel (Kijelzési mozaik, vagy hópelyhek)
1. Ellenőrizze a jelkábelt és állítson az antennán.
2. Finoman hangolja a csatornát.
3. Próbáljon ki másik csatornát. Adáshiba bekövetkezhet.

Multimédia lejátszó / Megoldás

    üzenet jelenik meg, vagy a hang normális, de a kép abnormális
A médiafájl sérült lehet, ellenőrizze, hogy le tudja-e játszani a fájlt számítógépen.
Ellenőrizze, hogy a videó és az audio kódolása támogatott-e.
„Nem támogatott hang” üzenet jelenik meg, vagy a kép normális, de a hang abnormális
A médiafájl sérült lehet, ellenőrizze, hogy le tudja-e játszani a fájlt számítógépen.
Ellenőrizze, hogy a videó és az audio kódolása támogatott-e.

HIBAELHÁRÍTÁS

„Nem támogatott fájl”






