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Pozor
Blesk blesku so symbolom šípky v rovnostrannom trojuholníku je určený na upozornenie používateľ na prítomnosť
neizolovaného nebezpečného napätia vo vnútri krytu produktov môže byť dostatočne veľká na to, aby
predstavovala riziko elektrického pre osoby.
Výkričník v rovnostrannom trojuholníku je prerušený, aby upozornil užívateľa na prítomnosť dôležitých pokynov pre
obsluhu a údržbu (údržbu) sprievodnej literatúry spotrebič.

UPOZORNĚNÍ: POUŽITÍ JAKÝCHKOLI KONTROL, NASTAVENÍ NEBO POSTUPŮ JINÉ NEŽ POSTUPY
NESPECIFIKOVANÉ V TOMTO DOKUMENTU mohou vyplývat DO NEBEZPEČNÉ EXPOZICE S radiace.
UPOZORNĚNÍ: Tyto servisní pokyny slouží pouze kvalifikovaným servisním pracovníkem. Snížit nebezpečí úrazu
elektrickým proudem, neprovádějte jinou údržbu kromě práce obsažené v provozu instrukce, pokud nejste
oprávněni tak učinit. Pokyny pro údržbu najdete v servisní příručce.

Dôležité upozornenia

Poznámky:
1. Prečítajte si tieto pokyny
2. Dodržujte tieto pokyny
3 Heed all warnings
4. Dodržujte všetky pokyny.
5. Nepoužívajte v blízkosti vody.
6. Čistite suchou handričkou.
7. Neblokujte žiadne otvory ventilácie. Inštalujte podľa pokynov výrobcu inštrukcie.
8. Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné registre, kachle alebo iné prístroje (vrátane g zosilňovačov),
ktoré produkujú teplo.
9.0 používať prídavné zariadenia / príslušenstvo špecifikované výrobcom
10. Počas búrky alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie.
11. Všetky opravy odovzdajte kvalifikovanému servisnému personálu. Pri prístroji sa vyžaduje servis bol inak poškodený,
napríklad napájací kábel alebo zástrčka bola poškodená, bola kvapalina rozliať alebo do zariadenia spadla predmet, zariadenie
bolo vystavené dažďu alebo
vlhkosť, nefunguje normálne alebo bola spadnutá.
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Bezpečnostné pokyny
Predslov a bezpečnostné opatrenia

Ďakujeme za zakúpenie tohto televízora! Pred použitím televízora si pozorne prečítajte túto
príručku. obráťte sa na svojho predajcu. Skontrolujte, či všetky príslušenstvo podľa modelu sú v
poriadku.
.

Uistite sa, že televízor nebol počas prepravy poškodený. Ak by bol TV poškodený, neinštalujte ho a

Položte televízor
bezpečné miesto

na
nič.

Nepokladajte na televízor

Nezakrývajte ventilator
televízoru.

Televízor nepoužívajte s
iným príslušenstvom ako
je predpísané výrobcom.

,

Televízor nech je daleko od
vlhka.

Káble od televízoru dajte za
televízor aby na ne nikto
nemohol stupiť a televízor by
spadol.

Televízor odpojte od
zdroja pred čístením
cle

.

Počas búrky vypojte
televézor zo zásuvky

Televízor sa
nesnažte
opravovať len ako
je predpísané.
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Connections Of TV
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Tlačítko POWER: Stisknutím tlačítka přejdete do pohotovostního režimu nebo

Ovládač

jej opustíte.
Tlačítko MUTE: Stisknutím zapnete nebo vypnete zvukový výstup.
Tlačítko barev (Medlov a Teletext)
TEXT Zapnutí nebo vypnutí režimu teletextu (režim TV)
HOLD Podržte nebo vypněte zobrazení aktuální stránky.
Mix (Teletextmode)
Obrázky TV a TXT se smíchají na transparentním pozadí.
SUBPAGE (Režim TeleText) Stisknutím zapnete nebo vypnete podstránku.
Tlačítko INDEX (teletextový režim) Vyžaduje indexovou stránku (režim
teletextu)
VELIKOST Změna velikosti zobrazení V režimu teletextu.
REVEAL Zobrazení nebo skrytí skrytých slov (v režimu TXT).
Tlačítko FAV Zobrazení vybraných oblíbených programátory.
NICAM / A2 Stisknutím zadejte další nastavení.
AUTO: Stiskněte k provedení automatické konfigurace přímo (PC-RGB MODE)
■ Zastavte přehrávání a opusťte nabídku nahoru.
44 rychle přehrávání vzad (v režimu MEDIA) ^ Přehrávání vpřed rychle. (V
režimu MEDIA)
吻 přeskočit tlačítko dozadu. {V režimu MEDIA) Přeskočit tlačítko vpřed {V
režimu MEDIA)
Tlačítko Ni Stisknutím pozastavíte přehrávání. Opětovným stisknutím obnovíte
normální
přehrávání. (V režimu MEDIA)
tlačítko ZDROJ
Stisknutím tlačítka vyberte vstup do nabídky výběru zdroje, stiskněte tlačítka
směru A / T
tlačítka směru A / V nebo opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE
požadovaný režim a stiskněte tlačítko ENTER pro vstup do zvoleného režimu.
EPG Stisknutím tlačítka zobrazíte nabídku Průvodce kanálem v režimu DTV.
Tlačítko nahrávání # / REC.
tlačítko p.m
Stisknutím tlačítka vyberte režim obrazu: zvolte Uživatel, Standardní,
Dynamický nebo Mírný.
S.M tlačítko
Stisknutím tohoto tlačítka změníte režim zvuku: Uživatel, Standard, Film nebo
Hudba.
Tlačítko ENTER Stisknutím potvrdíte výběr v nabídce nastavení.
Tlačítko MENU Stiskněte pro vstup nebo opuštění nabídky nastavení.
Tlačítko EXIT Stisknutím opustíte všechny OSD na obrazovce.
Tlačítko VOL +/- Stiskněte pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.
Tlačítko CH +/V režimu ATVor DTV stiskněte pro výběr analogového nebo digitálního kanálu.
tlačítko SLEEP
Tato funkce umožňuje nastavit čas spánku. Opakovaně stiskněte tlačítko
vyberte požadovaný čas do spánku nebo vyberte funkci vypnout.
Tlačítko INFO Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte informace o
aktuální režim na obrazovce.
Číselná tlačítka (0-9) Stisknutím tlačítka vyberete čísla.
Tlačítko ■ / ■■ Stisknutím tohoto tlačítka zadáte číslo programu pro
vícenásobné

programový kanál, jako například 2-1 atd.Tlačidlo O V režime ATV / DTV stlačením tlačidla sa vrátite na posledný zobrazený kanál.

Pripojenie
Stlačte tlačidlo SOURCE na zobrazenie zoznamu vstupných zdrojov,
Stlačením tlačidla T / A alebo Enter zvoľte požadovaný vstupný zdroj.
Stlačením tlačidla Enter zadáte vstupný zdroj,
Stlačte tlačidlo EXIT pre ukončenie.

Input Source

o

DVB-T
DVB-C

©

ATV
PC

©

SCART
HDMI1
HDMI2
USB
Select ITH1 Exit
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Prvá inštalácia
Připojte RF kabel z vstupu televizního přijímače s názvem "RF" a do antény televizoru.
Zvolit jazyk
Stisknutím tlačítka ◄ / ► zvolte jazyk, který se použije pro menu a správu.
Vyberte zemi
Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ zvýrazněte nabídku krajiny.
Stisknutím tlačítka ◄ / ► zvolte požadovanou zemi.

First Time Installation
Language

O

English

Country

◄

Hungary

►

Energy Mode

◄

Home Mode

►

Auto Tuning

Tuning Setup
Tune Type

<3

Digital Type

◄

DTV + ATV
DVB-T

Scan Type

Full

Network ID
Frequency

Auto
Auto

Symbol
LCN

Auto
On
Start

Back
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0

►

Prvá inštalácia
automatické ladění
Nejprve ladění ATV, stiskněte tlačítko Menu a šipku doleva, abyste vynechali ladění ATV,
Druhé ladění DTV, stisknutím tlačítka Menu a šipkou doleva přeskočíte ladění DTV.

Channel Tuning
TV

:

0 Programme

DTV

:

0 Programme

Radio:

0 Programme

Data

:

o%
■■■■

0 Programme
46.25 MHz

(TV)

Please press MENU key to skip

Channel Tuning
TV

:

DTV

0 Programme
0 Programme

Radio:
Data

:

0 Programme
0 Programme

50 % VHF CH 1

(DTV)

■ ■■■
Please press MENU key to exit

Stlačením tlačidla MENU zobrazte hlavnú ponuku.
Stlačením tlačidla ► vyberte Gfrarmel v ma4fl-memi-

崁e

n

O

A

a

Auto Tuning
ATV Manual Tuning
DTV Manual Tuning
Programme Edit
Recording Schedule
Signal Information
Cl Information

► Move

Return

Select

Exit

1. Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte možnost, kterou chcete nastavit v nabídce Kanál.
2. Stiskněte tlačítko Enter na nastavení.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko Enter pro uložení a návrat do předchozí nabídky.

Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ zvolte Program Edit (Úprava programu) a stisknutím tlačítka Enter vstoupíte
dopodmenu.

Tříbarevná klávesa je klávesová zkratka pro programování. Nejprve
stisknutím tlačítek ▼ / ▲ zvýrazněte kanál, který chcete vybrat, pak:
Stisknutím červeného tlačítka odstraňte program v seznamu.
Stisknutím žlutého tlačítka přesunete kanál do seznamu
oblíbených. Stisknutím modrého tlačítka přeskočíte vybrán kanál.
Stiskněte tlačítko Fav na přidání nebo vzdálení kanálu do vašeho
oblíbeného seznamu. (Váš televizor při používání automaticky
vynechá kanál
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Main Menu Operation
Picture Menu
Picture in the main menu. Stlačením tlačidla MENU zobrazte hlavnú ponuku.
Stlačením tlačidla ► vyberte položku Picture v hlavnom menu.
诰

Q

Picture

Oa

Picture Mode
Contrast
Brightness
Color
Tint
Sharpness
ColourTemp
Noise Reduction
HDMI Mode

Personal
50
50
50
50
50
User

Middle
Auto

1. Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte možnost, kterou chcete upravit v nabídce Obraz.
2. Stiskněte tlačítko Enter na nastavení.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko MENU pro uložení a návrat do předchozí nabídky.
režim obrazu
Stisknutím tlačítka vyberte režim obrazu a stisknutím tlačítka Enter přejdete do podmenu.
Můžete změnit hodnotu kontrastu, jasu, barvy, ostrosti a odstínu, když je obraz v režimu
TIPSir Můžete stisknout tlačítko PMODE pro změnu režimu obrazu přímo.
Kontrast / Jas / Barva / Odstín / Ostrost
Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte možnost a stiskněte tlačítko ◄ / ► pro nastavení.
Kontrast Nastavte zvýrazňovač intenzitu obrazu, ale stín obrazu je nezměněn.
Jas Nastavení výstupu optického vlákna v celém obraze, který působí na tmavou oblast obrazu.
Odstín Použití v vyrovnávající barvě se změnilo s převodem v kódu NTSC.
Ostrost Nastavení maxima v detailu obrazu.
ColourTemp Změňte celkovou barevnou odstín obrázku.
Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ zvolte Teplota barvy a stisknutím tlačítka Enter vstoupíte do podmenu.
Stisknutím tlačítka ◄ / ► vyberte položku. (Dostupný režim obrázku: Uživatel, Cool. Medium, Teplý).
Redukce hluku Filtrování a snižování šumu obrazu zlepšuje kvalitu obrazu.
Stisknutím tlačítka T / A vyberte možnost Zmenšení šumu a stisknutím tlačítka Enter vstoupíte do podmenu.
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Stlačením tlačidla MENU zobrazte hlavnú ponuku.
Stlačením tlačidla ◄ / ► vyberte zvuk v hlavnom menu.
og

o A ::

Sound Mode Personal
Treble
Bass
Balance
Auto Volume
AD Switch
SPDIFMode

50
50

0
Off
Off
Auto

1. Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte možnost, kterou chcete upravit v nabídce Sound (Zvuk).
2. Stiskněte tlačítko Enter na nastavení.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko Enter pro uložení a návrat do předchozí nabídky.
režim zvuku
Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ zvolte režim zvuku,
poté stiskněte tlačítko Enter pro vstup do podnabídky.
Tlačítkem Pressv / A vyberte.
Hodnotu treble a basu můžete změnit, když je zvuk v osobním režimu.
TIPY: Můžete stisknout tlačítko SMODE na dálkovém ovladači a přímo změnit režim zvuku.
standardní, hudba, film, sportovní
osobní
Vytváří vyvážený zvuk ve všech prostředích.
Uchovává původní zvuk. Dobrý pro hudební programy.
Vylepšuje výšky a basy pro bohaté zvukové zážitky.
Vylepšuje vokály pro sport.
Vyberte, pokud chcete přizpůsobit nastavení zvuku.
Poznámka: Výšky a basy jsou k dispozici pouze v režimu Osobní, můžete je upravit podle vlastního uvážení.
zůstatek
Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte možnost, stisknutím tlačítka ► nastavte.
Automatická hlasitost
Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ zvolte úroveň automatického hlasitosti a stisknutím tlačítka ◄ / ► zvolte On nebo Off.
přepínač AD
Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte AD Switch (Přepínač AD) a stisknutím tlačítka ► vyberte položku On (Zapnuto) nebo Off
(Vypnuto).
Funkce Amblyopie pro nevidomé, skladby se smíchají popisují aktuální obrazovku.
Potřebuje Kordový proud na podporu.
SPDIFMode
Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte režim SPDIF a stisknutím tlačítka ► vyberte Off / PCM / Auto.
POZNÁMKA:
Vyvážení: Tato položka dokáže přizpůsobit výstup reproduktoru, což vám umožní poslouchat to nejlepší ve vaší pozici.
Automatická hlasitost: Tato položka slouží ke snížení rozdílu mezi kanálem a programem
hlasitosti automaticky.
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Stlačením tlačidla MENU zobrazte hlavnú ponuku.
Stlačením tlačidla ◄ / ► zvoľte čas v hlavnom menu.

o
Clock
Time Zone
Sleep Timer
Auto Standby
OSD Tinier
Summer Time

Time

F

SAIACI

14/Oct 13:01
GMT+1
Off
4Hours

15S
On

_f

1.Stlačením tlačítka ▼ / ▲ vyberte možnost, kterou chcete upravit v nabídce Čas.
2. Stiskněte tlačítko Enter pro nastavení.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko Enter pro uložení a návrat do předchozí nabídky.
Časové pásmo Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ zvolte časové pásmo a stiskněte tlačítko Enter pro vstup do podnabídky.
Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ / ◄ / ► vyberte časové pásmo.
časovač
Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte časovač vypnutí a stiskněte tlačítko Enter
pro vstup do menu.
Stiskněte tlačítko ▼ / ▲ pro volbu.
(Dostupné možnosti jsou: 0FF, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min
120min, 180min, 240min).
Aut. pohotovostní režim
Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte Auto Standby a stiskněte tlačítko Enter
entersub nabídky.
Stiskněte tlačítko ▼ / ▲ pro volbu.
Tipy: Dálkový ovladač nepracuje v hypotéze,
automaticky se vypne. Pokud provedete jakoukoliv operaci, vynuluje se čas.
časovač OSD
Stisknutím tlačítka T / A vyberte časovač OSD,
poté stiskněte tlačítko Enter pro vstup do podnabídky.
Stisknutím tlačítka T / A vyberte položku.
letní čas
Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ zvolte Letní čas a stisknutím tlačítka Enter zvolte On nebo Off.
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Stlačením tlačidla MENU zobrazte hlavnú ponuku.
Stlačením tlačidla ◄ / ► vyberte možnosť v hlavnom menu.

1. Stisknutím tlačítka T / A vyberte možnost, kterou chcete nastavit v nabídce Možnosti.
2. Stiskněte tlačítko Enter na nastavení.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko Enter pro uložení a návrat do předchozí nabídky.
jazyk
Můžete vybrat jazyk nabídky na obrazovce. V jazyce nabídky se vybere výchozí angličtina.
Stisknutím tlačítka zvolte jazyk nabídky a stisknutím tlačítka Enter vstoupíte do podmenu.
Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ / ◄ / ► vyberte jazyk nabídky.
jazyk TT
Stisknutím tlačítka ▼ / A vyberte jazyk TT a stisknutím tlačítka Enter vstoupíte do podmenu.
Stisknutím tlačítek ▼ / ▲ vyberte jazyk TT.
jazyky zvuku
Stisknutím tlačítka vyberte Jazyky zvuku a stisknutím tlačítka Enter vstoupíte do podmenu.
Stisknutím tlačítka ► zvolte primárně jazyky zvuku.
Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ / ► vyberte Jazyky zvuku.
jazyk titulků
Stisknutím tlačítka ▼ / A zvolte Jazyk titulků a stisknutím tlačítka Enter vstoupíte do podmenu.
Stisknutím tlačítka ► vyberte primární jazyk titulků.
Stisknutím tlačítka ▼ / A / ► vyberte jazyk titulků.
sluchově postižené
Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte Porucha sluchu a stisknutím tlačítka Enter vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
PVR súborový systém
Stlačením tlačidla ▼ / ▲ zvoľte PVR File System a stlačením tlačidla Enter vstúpite do podmenu.
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Stlačením tlačidla ▼ / ▲ zvoľte možnosť Kontrola súborového systému PVR,

Problém

Ak máte nejaký problém, skontrolujte opatrenia pre každý príznak uvedený nižšie. Nasledujúci
príznaky mohli byť spôsobené nesprávnou úpravou skôr ako skutočnou poruchou funkcie
jednotka. Ak problémy pretrvávajú, obráťte sa na Centrum starostlivosti o zákazníkov, kde nájdete podrobné
informácie o kontaktných údajoch na zadnej strane

Press ► button to select the option you want to adjust in the main Media menu,
then press Enter button to enter.

Príznaky
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Možné riešenia

Flaky na obrazovke

Obraz sa kazí

Zvýšte hlasitost. Zkontrolujte, zda je TV v režimu vypnutí zvuku,
stiskněte tlačítko MUTE na dálkový ovladač. Skontrolujte nastavení
zvuku Pokud se používají externí zařízení, zkontrolujte jejich objem
není nastavena příliš nízká nebo vypnutá.

Pokud používáte vstup AVI nebo Component, ujistěte se, že kabely
jsou správně připojeny a nejsou uvolněny. Pokud používáte kabel DVI
na HDMI, vyžaduje se samostatný zvukový kabel. Zkontrolujte, zda
není připojený konektor slúchadiel.

Problém
After Auto Tuning only
some channels are
available
Channel cannot be
selected

Zkontrolujte, zda vaše oblast je pokryta vysíláním digitálního
videa. Vyzkoušejte opětovné ladění nebo ruční ladění
chybějících kanálů. Zkontrolujte, zda používáte správný typ
antény.
Skontrolujte, či bol kanál v hlavnej ponuke zablokovaný

USB not playing

nastavenie. připojení kabelu USB a napájení je připojeno. Pevný disk nebyl
Zkontrolujte
naformátovaný. Ujistěte se, že je USB disk kompatibilních a multimediálních
formátů.

Picture is distorted,
macroblock, small block,
dots, pixelization, etc

Komprese obsahu videa může způsobit zkreslení rychle se pohybující
obrázky, jako jsou sportovní a akční filmy.

Noise from speaker

TV turns off automatically

TV turns on
automaticall
y

Zkontrolujte připojení kabelů a zkontrolujte, zda není připojen video kabel
na vstup zvuku.
Nízká úroveň signálu může způsobit zkreslení zvuku. Zkontrolujte, zda je
Časovač nastaven na hodnotu Zapnuto v nabídce Nastavení.
Časovač může být povolen. Pokud není signál od vstupu asi 10 minut,
televizor bude vypnout. Pokud je připojen k počítači, zkontrolujte
nastavení napájení počítače. Zkontrolujte, zda je síťový kabel zapojen
bezpečně do zdi zásuvky a televizoru.
Zkontrolujte, zda je Časovač je nastaven na Zapnuto v nabídce
Nastavení.

Čierne pruhy na kažtrane sa zobrazia na HD kanáloch. obrazenie obsahu SD (4: 3). Obrázok nie je
zobrazený v čiernych pruhoch v hornej a dolnej časti sa zobrazí pri filmoch, ktoré majú pomery strán

WARNING

Nikdy neumisťujte televizní přijímač do nestabilní polohy. Televizní přijímač může
spadnout a způsobit vážné problémy zranění nebo smrti. Mnoho úrazů, zejména
dětem, se lze vyhnout jednoduchým preventivní opatření, jako jsou:
-Používání skříněk nebo stojanů doporučených výrobcem televizního přijímače.
- Používejte pouze nábytek, který může bezpečně podpořit televizor.
- Zajistěte, aby televizní přijímač nepřekročil hranu podpůrného nábytku.
- Neumisťujte televizor na vysoký nábytek (například skříňky nebo skříňky) knihovny)
bez ukotvení nábytku a televizoru na vhodnou podporu.
- Neumísťujte televizor na látku nebo jiné materiály, které se mohou nachází mezi
televizorem a podpůrným nábytkem.
-Vzdelávanie dětí o nebezpečí vylézt na nábytek k dosažení televizního přijímače
nebo jeho

Ak sa váš existujúci televízny prijímač zachováva a premiestňuje rovnako, ako je
uvedené vyššie

