Príručka používateľa
LED televízor

Série MTC20*

Slovensky

PRÍPRAVA
Vybalenie a inštalácia
Poznámka: Obrázky slúžia len na referenčné účely.

1. Otvorte obal.

1

2

2. Vyberte televízor.

3

4

3. Nainštalujte nožičky stojanu televízora.
Power

4. Pripojte napájací kábel.

Štandardné príslušenstvo
Poznámka: Obrázky slúžia len na referenčné účely.

Batérie / 2

Napájací kábel

Diaľkový ovládač

Skrutky / 4

Base Installation Manual

User Manual

Návod na
montáž stojana

Príručka používateľa
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Základňa stojana / 2

Warranty Card

Záručný list

VÝSTRAHA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Pred použitím setu si prečítajte všetky pokyny. Uchovajte si tieto pokyny aj pre neskoršie použitie.

Dôležité bezpečnostné pokyny
Prečítajte si tieto pokyny – všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny je potrebné si prečítať predtým,
ako sa bude tento výrobok používať.
Uschovajte si tieto pokyny – bezpečnostné a prevádzkové pokyny je potrebné uschovať na budúce použitie.
Dbajte na všetky varovania – všetky varovania na zariadení a v návode na obsluhu je potrebné dodržiavať.
Dodržujte všetky pokyny – všetky pokyny na obsluhu a použitie musia byť dodržiavané.
Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody – zariadenie sa nesmie používať v blízkosti vody alebo vo
vlhkom prostredí, napríklad, vo vlhkej pivnici alebo blízko bazéna a podobne.
Čistite iba so suchou handričkou.
Neblokujte žiadne vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako je priame slnečné žiarenie, radiátory, ohrievače, kachle alebo iné
zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
Nepoškodzujte bezpečnostnú funkciu polarizovanej alebo uzemňovacej zástrčky. Polarizovaná zástrčka
má dva kolíky, pričom jeden je širší ako druhý. Uzemňovacia zástrčka má dva kolíky a tretí uzemňovací
hrot. Široký kolík alebo tretí hrot slúžia pre vašu bezpečnosť. V prípade, že dodaná zástrčka nezapadá do
vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby vám vymenil zastaranú zásuvku.
Chráňte napájací kábel pred pošliapaním alebo zalomením hlavne v miestach zasunutia zástrčky do
vhodnej zásuvky.
Používajte iba doplnky / príslušenstvo určené výrobcom.
Použitie iba s vozíkom, stojanom, držiakom, konzolami alebo stolom, určenými výrobcom alebo
predávanými so zariadením. Ak používate vozík alebo podstavec, dávajte pri premiestňovaní
vozíka / zariadenia pozor, aby sa neprevrhli a nespôsobili tak zranenie.
Odpojte zaradenie počas búrok, alebo ak ho nebudete dlhšiu dobu používať.
Všetky opravy prenechajte na kvaliﬁkovaných servisných pracovníkov. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie
akýmkoľvek spôsobom poškodené, ako napríklad poškodenie napájacieho kábla alebo zástrčky, pri rozliatí
tekutiny alebo pádu predmetov do prístroja, ak bol prístroj vystavený pôsobeniu dažďa alebo vlhkosti, ak
nefunguje normálne alebo došlo k jeho pádu.
UPOZORNENIE: Tieto servisné pokyny sú určené na použitie len pre kvaliﬁkovaných servisných pracovníkov.
Na zníženie nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, nevykonávajte žiadne iné opravy, ako sú uvedené v
prevádzkových pokynoch, iba ak na to máte kvaliﬁkáciu.
Neinštalujte toto zariadenie do obmedzených alebo vstavaných priestoroch, ako je knižnica, alebo podobný
kus nábytku; ponechajte ho otvorenom priestore s dobrým vetraním. Ventilácia nesmie byť obmedzovaná
zakrytím vetracích otvorov s predmetmi, ako sú noviny, obrusy, závesy atď.
Pred inštaláciou alebo obsluhou prístroja zhliadnite informácie na vonkajšom zadnom kryte pre elektrické
a bezpečnostné informácie.
Pre zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie
dažďu alebo vlhkosti.
Aparát by nemal byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej kvapaline a žiadne predmety naplnené
kvapalinou, ako napr. vázy, by nemali byť umiestnené na aparáte. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti
prašného prostredia.

-3-

Svorky označené symbolom „ “ môžu mať dostatočnú veľkosť magnitúdy na vytvorenie rizika úrazu
elektrickým prúdom. Externé zapojenie pripojené do svoriek si vyžaduje inštaláciu kvalifikovanou osobou
alebo použitie predpripravených vedení alebo káblov.
Aby ste predišli zraneniu, bezpečne pripevnite toto zariadenie na stôl / stenu v súlade s montážnymi
pokynmi.
Nebezpečenstvo výbuchu, ak je batéria nesprávne vložená. V prípade výmeny batérie používajte totožný
alebo ekvivalentný typ.
Akumulátor (batérie alebo akumulátory alebo balenia batérií) nesmú byť vystavené nadmernému teplu,
ako napríklad priamemu slnečnému svetlu, ohňu a podobne.
Tlak nadmerného zvuku zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu. Pri počúvaní hudby pri vysokej
hlasitosti a po dlhšie časové obdobie môže dôjsť k poškodeniu sluchu. Pre zníženie rizika poškodenia
sluchu je potrebné znížiť hlasitosť na bezpečnú, pohodlnú, úroveň a znížiť množstvo času počúvania na
vysokej úrovni hlasitosti.
Sieťová zástrčka a prívodka sa používajú ako odpojovacie zariadenie, toto odpojovacie zariadenie musí
zostať v prevádzkovej pohotovosti.
Keď sa nepoužíva a pri premiestňovaní, prosím, dbajte o káble, napr. priviažte sieťový kábel s káblovou
sponou alebo niečim podobným. Chráňte pred ostrýmihranami a podobne, ktoré môžu spôsobiť poškodenie
napájacieho kábla. Pri uvedení do opätovného užívania sa uistite že napájací kábel je nepoškodený. V prípade
akýchkoľvek poškodení, prosím, vyhľadajte opravára pre nahradenie napájacieho kábla ktorý je predpísaný
výrobcom alebo má rovnaké vlastnosti ako originál.
Venujte pozornosť environmentálnym aspektom likvidácie batérií.
V blízkosti prístroja by nemali mali byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad zapálené
sviečky. Aby sa zamedzilo rozšíreniu požiaru, nikdy neumiestňujte k prístroju sviečky alebo iný otvorený
oheň.
Ak má zariadenie tento symbol
na svojom energetickom štítku a napájací kábel má dva kolíky,
znamená to, že toto zariadenie, je zariadenie triedy II alebo elektrický spotrebič s dvojitou izoláciou. Bolo
skonštruované spôsobom, ktorý si nevyžaduje bezpečné elektrické uzemnenie. (Iba pre zariadenie triedy II)
Varovanie pre prístroje obsahujúce PLOCHÉ / GOMBÍKOVÉ BATÉRIE (Nižšie uvedené pokyny sú určené iba
pre zariadenia, ktoré obsahujú vymeniteľné okrúhle ploché / gombíkové batérie)
VAROVANIE:
Neprehĺtajte batérie (dodávané s diaľkovým ovládačom), Nebezpečenstvo chemického popálenia. Tento
výrobok obsahuje mincové / gombíkové batérie. Ak dôjde k prehltnutiu plochej/gombíkovej batérie, môže
to spôsobiť vážne vnútorné popáleniny v priebehu 2 hodín a môže to viesť k smrti. Udržujte nové aj použité
batérie mimo dosahu detí. Ak priestor s batériou nie je možné bezpečne uzavrieť, prestaňte výrobok
používať a odložte ho mimo dosahu detí. Ak si myslíte, že ste batérie mohli prehltnúť alebo sa mohli ostať
do nejakej časti tela, ihneď vyhľadajte zdravotnícku pomoc.
UPOZORNENIE
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE

ATTENTION:RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE-NE PAS OUVRIR.

Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku, má za úlohu upozorniť
používateľa na prítomnosť neizolovaného „nebezpečného napätia“ vo
vnútri krytu zariadenia, ktoré môže mať dostatočnú silu na to, aby
predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.

Na zníženie nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom. Neodstraňujte kryt (alebo zadnú časť). Vo vnútri
sa nenachádzajú žiadne diely, ktoré by ste vedeli sami opraviť. Obráťte sa na kvalifikovaných servisných
pracovníkov.
Výkričník v rovnostrannom trojuholníku, má za úlohu upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých
inštrukcií, týkajúcich sa prevádzky a údržby v dokumentácii dodávanej so zariadením.

Nasledovné informácie odporúčame zahrnúť tam kde sa to vyžaduje a pokiaľ je to potrebné:

~

Vzťahuje sa na striedavý prúd (AC).

Vzťahuje sa na pohotovostný režimu stand by.

Vzťahuje sa na jednosmerný prúd (DC).

Vzťahuje sa na zapnuté napájanie.

Vzťahuje sa na zariadenie triedy II.

Vzťahuje sa na nebezpečné napätie.
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Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)
Správna likvidácia tohto výrobku. Toto označenie hovorí, že tento výrobok by sa nemal
likvidovať s iným komunálnym odpadom. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného
prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte ho
zodpovedne, aby ste podporili trvalo udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak
chcete vrátiť použité zariadenia, použite prosím systém zberu a recyklácie alebo sa obráťte na
predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Zabezpečia recykláciu tohto výrobku, ktorá bude šetrná k
životnému prostrediu.

Umiestnenie televízora
10CM

10CM

Pripevnite zadnú časť krytu k stene (iba v niektorých
krajinách).

10CM

10CM

Umiestnite obrazovku na pevný vodorovný povrch,
napríklad na stôl alebo stolík. Okolo televízora nechajte
voľné miesto najmenej 10 cm na vetranie. Aby ste predišli
akejkoľvek poruche a nebezpečným situáciám, neklaďte
na hornú stranu televízora žiadne predmety. Toto zariadenie
je možné používať v tropickom aj miernom podnebí.

Poznámka: Obrázok slúži len na referenčné účely.

Upozornenie: Riziko z hľadiska stability
Televízor môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Mnohým zraneniam, najmä detí, je
možné sa vyhnúť dodržiavaním nasledujúcich jednoduchých opatrení:
– VŽDY používajte skrinky alebo stojany alebo spôsoby montáže odporúčané výrobcom televízora.
– VŽDY používajte nábytok, ktorý bezpečne udrží televízor.
– VŽDY sa ubezpečte sa, že televízor nepresahuje okraj oporného nábytku.
– VŽDY poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na nábytok, aby ste sa dostali k televízoru alebo jeho
ovládacím prvkom.
– VŽDY veďte napájacie káble a káble pripojené k vášmu televízoru, aby o ne nebolo možné zakopnúť,
vytiahnuť ani zachytiť.
– NIKDY neumiestňujte televízor na nestabilné miesto.
– NIKDY neumiestňujte televízor na vysoký nábytok (napríklad skrine alebo knižnice) bez ukotvenia
nábytku aj televízneho prijímača ku vhodnej opore, ako je napríklad stena.
– NIKDY neumiestňujte televízor na látku alebo iné materiály, ktoré sa nachádzajú medzi televízorom a
oporným nábytkom.
– NIKDY neumiestňujte predmety, za ktorými by sa deti mohli pokúšať vyliezť, ako sú hračky a diaľkové
ovládače, na televízor alebo nábytok, na ktorom je televízor umiestnený.
Pri uschovaní alebo premiestnení vášho súčasného televízora by ste mali použiť tie isté opatrenia, ako sú
uvedené vyššie.

Montáž na stenu
Váš televízor je možné namontovať na stenu pomocou
voliteľného nástenného držiaka. O kúpe odporúčaného
držiaka na stenu sa poraďte s vaším miestnym predajcom.
Opatrne pripevnite konzolu nástenného držiaka na zadnú
stranu televízora. Konzolu nástenného držiaka nainštalujte
na pevnú stenu kolmú k podlahe. Ak chcete televízor pripojiť
k iným stavebným materiálom, obráťte sa na kvaliﬁkovaných
pracovníkov, aby vykonali montáž na stenu. Podrobné
inštrukcie na inštaláciu budú pribalené pri nástennom
držiaku. Používajte nástennú konzolu, pri ktorej je zariadenie
primerane zaistené k stene, s dostatkom miesta na
umožnenie pripojenia externých zariadení.

10 cm
(4 palce)
10 cm

10 cm
10 cm

Poznámka: Obrázok slúži len na referenčné účely.

Pred premiestnením alebo inštaláciou odpojte televízor od zdroja napätia. V opačnom prípade môže
dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
Pred inštaláciou televízora na stenu odstráňte stojan, vykonaním postupu montáže v opačnom poradí
krokov.
Ak by ste nainštalovali televízor na strop alebo na šikmú stenu, mohol by spadnúť a spôsobiť vážne
zranenie. Používajte schválený nástenný držiak a obráťte sa na miestneho autorizovaného zástupcu
alebo kvaliﬁkovaného pracovníka. V opačnom prípade sa naň nebude vzťahovať záruka.
Skrutky nepreťahujte, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu televízora a spôsobiť prepadnutie záruky.
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Aby sa zabránilo poraneniu, musí byť toto zariadenie bezpečne upevnené k podlahe / stene v súlade s
montážnymi pokynmi.
Používajte iba skrutky a nástenné držiaky, ktoré vyhovujú nasledovným špeciﬁkáciám. Záruka sa
nevzťahuje na akékoľvek škody alebo zranenia, spôsobené nesprávnym používaním alebo použitím
nevhodného príslušenstva.
32"

Veľkosť modelu:
A
B
�

40"

Spodná časť Horná časť

Spodná časť

Priemer (mm) „E”

M4

M4

M6

M6

Max

10

10

10

10

Min.

8

8

8

8

2

2

2

2

Hĺbka (mm)
„D”

Skrutka

Horná časť

Počet

100*100*100

A*B*C

200*100*200

Poznámka:
1. Obrázky slúžia len na referenčné účely.
2. Pre televízory, s koncovkami otočenými ku stene, je potrebné ponechať dostatok miesta na použitie koncoviek.
Na upevnenie nástenného držiaka sú potrebné skrutky s plastovou rozperou. Je to malý dutý stĺpik, ktorého výška
je ≥ 30 mm.

Bezpečnostné opatrenia pre používanie diaľkového ovládača
Diaľkový ovládač používajte spôsobom, aby smeroval k senzoru diaľkového ovládania. Predmety medzi
diaľkovým ovládačom a senzorom diaľkového ovládania môžu brániť ich správnemu fungovaniu.
S diaľkovým ovládačom netraste. Na diaľkový ovládač nestriekajte tekutinu, a neumiestnite diaľkový
ovládač na miesta s vysokou vlhkosťou vzduchu.
Diaľkový ovládač neumiestnite na priame slnečné svetlo, lebo prístroj by sa mohol v dôsledku tepla
zdeformovať.
Diaľkový ovládač nebude fungovať, ak je senzor diaľkového ovládania na priamom slnku či v silnom
osvetlení. V takomto prípade zmeňte prosím osvetlenie alebo umiestnenie televízora, alebo diaľkový
ovládač používajte bližšie k senzoru diaľkového ovládania.

Bezpečnostné opatrenia pre používanie batérií
Nesprávne použitie batérií spôsobí únik. Používajte ich, prosím nasledujúcim spôsobom a opatrne.
1. Dbajte na polaritu batérie, aby nedošlo ku skratu.
2. Keď napätie batérie je nedostatočné s vplyvom na rozsah použitia, nahraďte ju novou batériou. Ak
diaľkové ovládanie nebudete dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie.
3. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií (napríklad, mangánové a alkalické batérie).
4. Nevkladajte batérie do ohňa a batérie nenabíjajte alebo nerozoberajte.
5. Prosím, zlikvidujte batérie za dodržiavania príslušných predpisov v oblasti ochrany životného prostredia.
6. VAROVANIE: Batérie (sady batérií alebo zabudované batérie) nesmú byť vystavené nadmernému
teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a podobne.
7. Pred vyhľadávaním Bluetooth sa uistite, že máte zapnuté externé zariadenia Bluetooth v režime
párovania. Pri diaľkovom ovládaní spustíte režim párovania spoločným stlačením tlačidiel ◄ and
HOME. Pri iných zariadeniach Bluetooth si na spustenie režimu párovania prečítajte ich návod na
obsluhu.

Inštalácia batérii diaľkového ovládača
Umiestnite dve batérie veľkosti AAA do batériového
priestoru diaľkového ovládania a uistite sa, aby
označenia polarity vnútri priehradky navzájom
zodpovedali.
Poznámka: Obrázok slúži len na referenčné účely.
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COLLEGAMENTO TERMINALE

CI

CI
Slot pre kartu CI.

Karta CI

EARPHONE
Reproduktory budú po zapojení slúchadiel stlmené.
Slúchadlá

DIGITAL AUDIO OUT

Digitálne zvukové zariadenie

Na výstup zvukového signálu televízora do kompatibilného
zvukového prijímača použite koaxiálny (optický) kábel.

Videokamera

HDMI

Videokamera

Prijem vstupného signálu HDMI z externých
zariadení HDMI.

Rekordér/DVD

HDMI

ANTENNA IN
Pripojte koaxiálny kábel na príjem signálu z
antény, kábla alebo satelitu.

STB

AV IN

DVD

Audio L
GND

Pripojte zvukový a obrazový signál z
externých AV zariadení.

CVBS
Audio R

AV IN(MINI)

DIGITAL
AUDIO OUT

satelitu
ANTENNA IN

Anténa alebo káblová TV

USB

USB Disk
USB

USB port.

Poznámka:
1) Obrázky slúžia len na referenčné účely.
2) Externé zariadenia a káble, uvedené v tomto dokumente, nie sú dodávané s televízorom.
3) Niektoré konektory sa môžu líšiť podľa rôznych regiónov alebo modelov, za štandardné považujte tie
na vašom televízore.
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Funkcie diaľkového ovládača
Poznámka:
1) Obrázok má iba informatívny charakter.
2) Obrázok, tlačidlá a funkcie diaľkového ovládača
sa môžu líšiť v závislosti od regiónu, modelu alebo
zdroja.
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1. NAPÁJANIE ( ): Slúži na zapnutie televízora alebo prepnutie do pohotovostného
režimu.
2. STLMENIE ( ): Stlmenie alebo obnovenie zvuku televízora.
3. P.MODE: Vyberte režim obrazu.
4. ASPECT: Vyberte pomer strán.
5. S.MODE: Vyberte režim zvuku.
6. Tlačidlá s číslami (0 – 9): Vyberte kanál priamo alebo zadajte číslo.
7. SPÄŤ (
) : Návrat na predtým zobrazený kanál.
8. TV/RADIO: Prepínanie medzi režimami TV a Rádio.
9. MENU: Prístup do hlavnej ponuky.
10. SOURCE: Vyberte vstupný zdroj.
11. OK: Potvrďte, zadajte alebo spustite vybratú položku.
12. Navigačné tlačidlá (hore/dole/vľavo/vpravo ( / / / ):
Slúžia na pohyb v ponuke a výber požadovanej položky.
13. EXIT: Ukončenie aktuálnej obrazovky alebo operácie.
14. INFO: Zobrazenie podrobných informácií o aktuálnom programe.
15. AUDIO: Vyberte režim zvuku alebo jazyk zvuku, ak je k dispozícii.
16. GUIDE: Vstúpte do rozhrania elektronického programového sprievodcu.
17. Zvýšenie/zníženie hlasitosti (VOL +/-): Nastavte hlasitosť zvuku.
18. Program hore / dole (PR +/-): Prepínanie programov.
19. Farebné tlačidlá (ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLTÉ/MODRÉ):
Vykoná okamžitú funkciu v konkrétnom režime.
20. SUBTITLE: Vyberte jazyk titulkov, ak je k dispozícii.
21. SLEEP: Nastavte časovač spánku na automatické vypnutie televízora.
22. AD: Zapnite alebo vypnite funkciu zvukového popisu v režime DTV.
23. MEDIA: Prepnite na zdroj médií.
24. FREEZE: Pozastavenie alebo odblokovanie obrazu na obrazovke, nie je k dispozícii v
USB režime.
25. Tlačidlá pre mikrofón, teletex a tlačidlá ovládania prehrávania médií
* REC: Nie je k dispozícii.
* Tlačidlá teletextu (nemusia byť k dispozícii)
• TEXT: Vstup do ponuku teletextu alebo jej ukončenie.
• INDEX: Zobrazenie stránky zoznamu.
• CANCEL: Dočasný návrat do televízneho programu počas vyhľadávania teletextovej
stránky.
• SIZE: Zväčšenie stránky teletextu.
• REVEAL: Zobrazenie alebo skrytie skrytých informácií.
• HOLD: Podrží alebo uvoľní teletextovú stránku.
• SUBPAGE: Zadajte alebo opusťte podstránku, ak je k dispozícii.
* Ovládacie tlačidlá prehrávania médií
• REPEAT: Nastavte režim opakovania.
• PREHRAŤ/POZASTAVIŤ (
): Prehrávanie alebo pozastavenie prehrávania
alebo (nemusí byť k dispozícii) povolenie funkcie časového posunu v režime DTV pre
niektoré modely.
• ZASTAVIŤ ( ): Zastavenie prehrávania.
• A-B: Nastavenie režimu opakovania A-B.
• PREDCHÁDZAJÚCI (
): Preskočenie na predchádzajúci súbor.
• NASLEDUJÚCI (
): Preskočenie na nasledujúci súbor.
• Rýchlo vzad (
): Rýchle prehrávanie dozadu.
• Rýchlo vpred (
): Rýchle prehrávanie dopredu.
26. Tlačidlá pre obľúbené položky (FAV / FAV - / FAV+)
* FAV (OBĽÚBENÉ): Prístup k zoznamu obľúbených položiek alebo pridanie/
odstránenie vybraného programu do/zo zoznamu obľúbených položiek v nastavení
Úprava programov.
* FAV -: Prepnite na predchádzajúci obľúbený program.
* FAV +: Prepnite na nasledujúci obľúbený program.
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Základné ovládanie
Tlačidlo ovládania televízora
Pohľad zdola

Poznámka: Obrázky majú iba informačný charakter.
Zníženie hlasitosti

Zapnutie televízora:
V pohotovostnom režime zapnite televízor krátkym
stlačením tlačidla ovládania televízora.
Funkcie softvérovej klávesnice:
Po zapnutí televízora krátkym stlačením tlačidla
ovládania televízora vyvoláte nasledujúcu softvérovú
klávesnicu. Krátkym stlačením tlačidla ovládania
televízora vyberte požadovanú položku. Dlhým
stlačením tlačidla ovládania televízora vstúpite do
vybranej položky.

Softvérová klávesnica

Stlačte: Presun

Ikona

Stlačte a podržte: Výber

Názov

Funkcia

Dole/hore

Prepnutie na predchádzajúci alebo nasledujúci kanál v
režime TV.
Posúvaním dole alebo hore vyberiete položku v
nastaveniach ponuky.

Vľavo/vpravo

Zníženie alebo zvýšenie hlasitosti zvuku v režime TV.
Posúvaním vľavo alebo vpravo vyberiete položku v
nastaveniach ponuky.

Hlavná ponuka Prístup k nastaveniam hlavnej ponuky.
Zdroj
Pohotovostný
režim

Prístup k rozhraniu vstupného zdroja.
Zapnutie/vypnutie pohotovostného režimu televízora.

Elektronický programový sprievodca
Elektronický programový sprievodca je dodávaný poskytovateľmi programov a ponúka informácie o
vysielaných programoch. Prístup k nemu získate tak, že v digitálnom režime stlačíte tlačidlo EPG/GUIDE na
diaľkovom ovládači.

Ovládanie ponuky
Kanál (iba pre zdroj TV signálu)
Automatické ladenie
Automatické vyhľadávanie programov.
Manuálne ladenie ATV
Manuálne vyhľadávanie a ukladanie analógových programov do pamäte.
Manuálne ladenie DTV
Manuálne vyhľadávanie a ukladanie digitálnych programov do pamäte.
Úprava programov
Na úpravu programov použite farebné tlačidlá alebo tlačidlo FAV.
Zoznam naplánovaných úloh
Pomocou farebných tlačidiel upravte zoznam naplánovaných úloh.
Informácie o signáli
Zobrazenie informácií o signáli aktuálneho kanálu DTV.
Informácie o CI
Umožňuje používateľovi vybrať z ponuky poskytovanej CAM.
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Nastavenie paraboly (iba pre satelit)
Pred vyhľadávaním programov DVB-S/S2 je potrebné nakonfigurovať súbor nastavení satelitnej antény.
Krok 1: Zvýraznite položku Satelit, stlačením tlačidla „OK“ otvorte zoznam satelitov a vyberte satelit.
Krok 2: Zvýraznite položku typ LNB a stlačením tlačidla „OK“ vyberte typ LNB.
Krok 3: Uistite sa, že prepínač 22 kHz, DiSEqC1.0/1.1 zodpovedá vybratému satelitu.
Krok 4: Po dokončení vyššie uvedených krokov stlačte „MODRÉ“ tlačidlo na vyhľadávanie programov.
Poznámka: Pred použitím satelitného zdroja na vyhľadávanie programov správne nastavte parabolu.

Obraz
Režim obrazu: Vyberte vhodný režim obrazu pre rôzne účely.
Farebná teplota: Vyberte celkovú farebnú teplotu obrazu.
Redukcia šumu: Zníženie šumu generovaného obrazovým signálom.
Režim HDMI: (Len pre zdroj HDMI) Vyberte príslušný režim HDMI spomedzi možností Auto, Video a PC.

Zvuk
Režim zvuku: Vyberte požadovaný režim zvuku.
Výšky: Nastavenie vysokofrekvenčného zvuku.
Basy: Nastavenie nízkofrekvenčného zvuku.
Vyváženie: Ovládanie vyváženie zvuku medzi pravým a ľavým reproduktorom.
Automatická úroveň hlasitosti: Zapnite na automatické nastavenie hlasitosti zvuku podľa vstupného
signálu.
Režim SPDIF: Vyberte režim SPDIF.
Prepínač AD: Zapnite alebo vypnite zvukový popis. Po zapnutí zvukového popisu rozprávač popíše, čo
sa deje na obrazovke pre nevidiacich alebo zrakovo postihnutých divákov.

Čas
Hodiny: Automatické zistenie času na hodinách televízora.
Časové pásmo: Vyberte požadované časové pásmo.
Časovač spánku: Nastavte časovač na automatické vypnutie televízora, v minútach.
Automatický pohotovostný režim: Nastavte časovač na automatické vypnutie televízora, keď sa
počas zadaného časového obdobia nevykonáva žiadna činnosť, v hodinách. Na výber sú možnosti
Vypnuté, 3 h, 4 h a 5 h.
Časovač OSD: Nastavte čas ako dlho sa má ponuka ponechať na obrazovke bez toho, aby počas
zadaného času zmizla, keď sa s ňou nevykonáva žiadna činnosť, v sekundách.

Uzamknutie
Zámok systému: Zobrazí sa výzva na zadanie hesla. Predvolené heslo je „0000“ alebo „1234“.
Nastavenie hesla: Použite na zmenu aktuálneho hesla pre zámok..
Zámok kanála (iba v režime TV): Nastavenie obmedzenia prístupu ku konkrétnemu kanálu. Stlačením
zeleného tlačidla uzamknete alebo odomknete kanál.
Rodičovská kontrola (iba v režime TV): Nastavenie obmedzenia prístupu ku konkrétnym programom
na základe vekovej kategórie.
Zámok tlačidiel: Uzamknite tlačidlo televízora, aby ste zabránili jeho nežiadúcemu použitiu.
Hotelový režim: Zapnite „Hotelový režim“, aby ste umožnili súvisiace nastavenia. Je k dispozícii iba pre
niektoré modely.
Poznámka: Ak zmeníte heslo a zabudnete ho, môžete na vstup do zámku systému použiť super heslo 4711.
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Nastavenie
Jazyk: Nastavenie požadovaného jazyka ponuky.
Jazyk teletexu: Nastavte si jazyk teletextu podľa svojho želania.
Jazyky zvuku: Nastavte primárny a sekundárny jazyk zvuku.
Jazyk titulkov: Nastavte primárny a sekundárny jazyk titulkov.
Sluchovo postihnutí: Túto funkciu zapnite, aby ste nepočujúcim alebo sluchovo postihnutým divákom
pomohli lepšie si vychutnať sledovanie.
Pomer strán: Vyberte požadovaný pomer strán obrazu. Možnosti výberu sa líšia v závislosti od
vstupného zdroja alebo modelu.
Modrá Obrazovka: Zapnite alebo vypnite funkciu modrej obrazovky.
Prvá inštalácia: Zadajte, ak chcete reštartovať počiatočné nastavenie.
Obnoviť: Obnovte používateľské nastavenia na predvolené výrobné nastavenia.
Aktualizácia softvéru (USB): Vyberte, ak chcete aktualizovať softvér televízora z USB.
Prostredie: Vyberte prostredie používania medzi „Domácim režimom“ a „Predvádzacím režimom“. Pri výbere
„Predvádzacieho režimu“ sa spotrebuje viac elektrickej energie. Je k dispozícii iba pre niektoré modely.
HDMI LINK: Pomocou HDMI LINK môžete riadiť a ovládať zariadenia HDMI pripojené k televízoru. Je k
dispozícii iba pre niektoré modely.
* Funkcia LINK Control – zapnutie alebo vypnutie funkcie HDMI LINK.
* Automatický prijímač – zapnutie alebo vypnutie funkcie audio prijímača.
* Automatické vypnutie zariadenia – automatické vypnutie pripojeného zariadenia HDMI po vypnutí
televízora.
* Automatické zapnutie televízora – automatické zapnutie televízora po zapnutí pripojeného zariadenia
HDMI.
* Zoznam zariadení – zobrazenie zoznamu zariadení HDMI pripojených k televízoru.
* Ponuka zariadení – prístup do ponuky zariadení HDMI.

Prehrávač médii
Použitie médií
Môžete si prezerať filmové, textové, hudobné a fotografické súbory z vašich úložných zariadení USB.
1. Stlačením tlačidla INFO zobrazíte alebo ukončíte ponuku pri prezeraní fotografií, hudby, filmov alebo textov.
2. Stlačením tlačidla (◄/►) vyberte ponuku použitia a stlačením tlačidla OK spustite použitie.

Poznámky
1. Niektoré pamäťové zariadenia USB nemusia byť kompatibilné, aby mohli bezproblémovo fungovať s
týmto televízorom.
2. Zálohujte všetky údaje v úložnom zariadení USB pre prípad, žeby sa údaje stratili v dôsledku
neočakávanej poruchy.
Nenesieme žiadnu zodpovednosť za straty spôsobené nesprávnym používaním alebo poruchou. Za
zálohovanie údajov je zodpovedný spotrebiteľ.
3. Pri veľkých veľkostiach súborov môže byť rýchlosť načítavania o niečo dlhšia.
4. Rýchlosť rozpoznávania úložného zariadenia USB môže závisieť od každého zariadenia.
5. Pri pripájaní alebo odpájaní úložného zariadenia USB dbajte na to, aby televízor nebol v režime USB,
inak môže dôjsť k poškodeniu úložného zariadenia USB alebo súborov v ňom uložených.
6. Používajte iba úložné zariadenie USB, ktoré je naformátované v systéme súborov FAT16, FAT32
dodávanom s operačným systémom Windows. V prípade úložného zariadenia, naformátovaného iným
obslužným programom, ktorý systém Windows nepodporuje, nemusí byť toto zariadenie rozpoznané.
7. Ak používate pevný disk USB, ktorý vyžaduje zdroj elektrickej energie, uistite sa, že jeho výkon nepresahuje
500 mA. Ak napájanie pevného disku USB prekročí 500 mA, televízny systém sa môže prepnúť do
pohotovostného režimu, vtedy musíte vytiahnuť pevný disk USB a reštartovať televízny systém.
8. Ak formát súboru nie je podporovaný alebo poškodený, zobrazí sa správa „Nepodporuje sa“ alebo
„Nepodporované“.
9. Veľký obraz s rozlíšením FHD potrebuje na spracovanie dlhší čas, čo nie je spôsobené televízorom.
Buďte trpezliví a počkajte.
10.Tento televízor nemusí podporovať niektoré multimediálne súbory zmenené a aktualizované v
dôsledku zmeny formátu kódovania alebo iného technického pokroku.
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RIEŠENIE PROBLÉMOV
Predtým, ako zavoláte servisného technika, skontrolujte nasledujúcu tabuľku na možnú príčinu príznaku a
niektoré riešenia.

Všeobecný problém / riešenie
Diaľkový ovládač nefunguje
Skontrolujte snímač diaľkového ovládača na diaľkovom ovládači.
Vymeňte batérie.
Batérie nie sú správne vložené.
Hlavný zdroj energie nie je pripojený.
Slabý signál
Toto býva zvyčajne spôsobené rušením z mobilných telefónov, vysielačiek, automobilových
zapaľovacích systémov; neónom, elektrickou vŕtačkou alebo iným elektronickým zariadením alebo
zdrojom rádiového rušenia.

Obraz a zvuk / riešenie
Žiadny obraz, žiadny zvuk
Skontrolujte zdroj signálu.
Zapojte iný elektrický prístroj do zásuvky, aby ste sa ubezpečili, že funguje, alebo je zapnutá.
Napájacia zásuvka má zlý kontakt so zástrčkou.
Skontrolujte signál.
Žiadny zvuk, obraz je v poriadku
Ak nie je žiadny zvuk, zrušte režim stlmenia alebo zvýšte hlasitosť zvuku.
Otvorte menu zvuku a upravte „Vyváženie“.
Skontrolujte, či sú slúchadlá zasunuté, ak áno, slúchadlá vytiahnite.
Neprirodzený obraz
Ak obraz je bez farieb alebo je zlej kvality, môžete:
1. V ponuke nastavenia upraviť farbu.
2. Udržiavať televízor v dostatočnej vzdialenosti od iných elektronických výrobkov.
3. Vyskúšať iný kanál, možno je problém na výstupe signálu vysielania.
Zlý televízny signál (rozdrobený obraz alebo biele fľaky)
1. Skontrolujte signál a upravte nastavenie antény.
2. Dolaďte kanál.
3. Skúste iný kanál.

Multimediálny prehrávač / riešenie
Zobrazí sa hlásenie „Nepodporovaný súbor“ alebo zvuk je normálny, ale obraz je zlý
Mediálny súbor môže byť poškodený, skontrolujte, či sa dá súbor prehrať na počítači.
Skontrolujte, či je podporovaný obrazový a zvukový kodek.
Zobrazí sa „Nepodporovaný zvuk“ alebo obraz je normálny, ale zvuk je zlý
Mediálny súbor môže byť poškodený, skontrolujte, či sa dá súbor prehrať na počítači.
Skontrolujte, či je podporovaný obrazový a zvukový kodek.
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