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	书签5E0AF5BD　　　　　　　　　　Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolkem specifi-kovaným výrobcem nebo prodávaným 
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	书签B803D88E　　　　　　　　　　 ● 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 \(baterie v dálkovém ovladači\). Tento  produkt 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 uchovejte ho mimo dosah dětí.  Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterií  nebo k jejich vniknutí do libovolné části těla,  okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. 
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	书签5B81F399　　　　　　　　　　● Směrnice WEEE            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.                             ● 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 senenacházejí 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. 
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	书签A4FAA394　　　　　　　　　　Prostředí pro provoz
	书签2C0780F8　　　　　　　　　　● Neinstalujte toto zařízení do omezeného prostoru, například v knihovně nebo podobném nábytku.● Nepoužívejte televizor poblíž vlhkých nebo chladných prostor a chraňte ho před přehřátím.● Chraňte před přímým slunečním zářením.● Nepoužívejte televizor poblíž prašných prostor.● Do blízkosti přístupných otvorů v televizoru neumísťujte svíčky, aby nedošlo ke vniknutí hořlavého materiálu do televizoru.
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	书签0E1C45CA　　　　　　　　　　● Dálkovým ovladačem miřte na snímač dálkového ovladače na televizoru. Předměty umístěné mezi dálkovým ovladačem a snímačem mají vliv na správnou funkci ovladače.● Nevystavujte dálkový ovladač silným vibracím. Nepolijte dálkový ovladač tekutinou a neumisťujte ho do míst s vysokou vlhkostí.● Nevystavujte dálkový ovladač přímému slunečnímu záření. Působením tepla by mohlo dojít k jeho deformaci.● Pokud se snímač dálkového ovládání nachází na přímém slunečním světle nebo pod silným osvětlením, nemusí ovladač fungovat. V takovémpřípadě změňte osvětlení nebo polohu televizoru, případně používejte dálkový ovladač blíže kesnímači.
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	书签B7969F44　　　　　　　　　　Nesprávné používání baterií může způsobit jejich vytečení. Postupujte proto s opatrností a podle následujících pokynů.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.
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	书签1BAC9D01　　　　　　　　　　Návod na obsluhu televizoru je vestavěný do televizoru a můžete ho číst na obrazovce. Abyste se mohli seznámit s funkcemi vašeho televizoru, používejte tento elektronický návod pomocí níže uvedených pokynů. 
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	书签112AD6AD　　　　　　　　　　Vložte do bateriového prostoru v dálkovém ovladači dvě baterie velikosti AAA. Ujistěte se, že jste baterie vložili podle polarity vyznačené uvnitř bateriového prostoru.
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	书签44247C04　　　　　　　　　　Řešení problémů
	书签7C749E6A　　　　　　　　　　Před tím, než se obrátíte na servisního pracovníka, si projděte následující tabulku s možnými příčinami a řešeními některých problémů.
	书签E7D989A6　　　　　　　　　　Špatný signálTento problém je často způsoben rušením z mobilních telefonů, vysílaček, zapalování automobilu, zářivek, elektrických vrtaček nebo jiného elektrického zařízení či zdroje rádiového rušení.
	书签694B3E8A　　　　　　　　　　Obecné problémy
	书签868258E5　　　　　　　　　　Dálkový ovladač nefunguje.  Zkontrolujte čidlo na dálkovém ovladači.  Vyměňte baterie.  Baterie nejsou správně vloženy.  Není připojeno napájení televizoru.
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	书签C3A039F5　　　　　　　　　　Obraz a zvuk
	书签70C1AC2E　　　　　　　　　　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.
	书签7A0AADC1　　　　　　　　　　.
	书签7C3CD19D　　　　　　　　　　.
	书签7CE07B28　　　　　　　　　　.
	书签053F633A　　　　　　　　　　.
	书签9CEACF50　　　　　　　　　　Správný obraz, ale žádný zvuk  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.
	书签8D77CEEE　　　　　　　　　　.
	书签06E9F078　　　　　　　　　　.
	书签5D21D9A4　　　　　　　　　　.
	书签3DF151A8　　　　　　　　　　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. Vyzkoušet jiný kanál.
	书签76627EBD　　　　　　　　　　.
	书签E7AB3DAE　　　　　　　　　　.
	书签4225060A　　　　　　　　　　Objeví se zpráva „This file is invalid“ \(„Tento soubor je neplatný“\), 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.
	书签57ED3DDA　　　　　　　　　　Objeví se zpráva „Unsuppported audio“ \(„Nepodporovaný zvuk“\), 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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