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Saugos perspėjimai
Perskaitykite šias instrukcijas iki galo
 prieš montuodami ar naudodami.

Paruošimas
Statykite įrenginį ant tvirto lygaus paviršiaus. Iš visų 
pusių aplink televizorių palikite bent 10 cm tarpą, kad 
sėkmingai vyktų ventiliacija. Kad išvengtumėte bet 
kokių trikdžių ir nesaugių situacijų, ant televizoriaus 
nieko nestatykite. Šį televizorių naudokite vidutinėje 
temperatūroje. Darbinė temperatūra ir drėgmė: nuo 5 
ºC iki 45 ºC, 85 proc. santykinės drėgmės (neuždenkite 
ventiliacijos angų).

Paskirtis
Šis prietaisas skirtas priimti televizijos signalus ir 
rodyti televizijos programas. Prie skirtingų jungčių 
galima prijungti atitinkamus papildomus išorinius 
šaltinius (tokius kaip imtuvas, DVD grotuvas, 
DVD įrašymo prietaisas, kasečių grotuvas, 
kompiuteris ir pan.). Prietaisas skirtas naudoti tik 
sausose patalpose. Šis prietaisas skirtas naudoti 
t ik namuose, j is neskirtas pramoniniams ar 
komerciniams tikslams. Jei prietaisas naudojamas 
ne pagal numatytąją jo paskirtį arba atliekamos jo 
neleistinos modifikacijos, dėl to mes atsakomybės 
nepr is i imame. Kai  LED televizor ius veik ia 
ekstremaliomis sąlygomis, jis gali būti pažeistas.

 DĖMESIO: Prietaisas neskirtas naudoti 
mažesnių fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, 
nepatyrusiems ar neturintiems reikiamų žinių 
žmonėms (įskaitant vaikus)!
Vaikai gali tinkamai neįvertinti pavojų! Baterijos 
prarijimas gali būti mirtinas. Baterijas visada 
laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje 
vietoje. Prarijus bateriją būtina iš karto kreiptis 
į medikus. Pakavimo juostas laikykite vaikams 
nepasiekiamoje vietoje. Pavojus uždusti.
Maitinimo šaltinis
• Imtuvas gali veikti tikrai iš 220-240 V kintamos 

srovės, 50 Hz išvesties lizdo. 

•  Dėmesio: nepalikite savo televizoriaus 
parengties režimu ar veikiančio, kai išeinate iš namų.

Televizoriaus pastatymas
• Iš visų pusių aplink televizorių palikite bent 10 cm 

tarpą, kad sėkmingai vyktų ventiliacija. 
• Neužblokuokite ventiliacijos angų. 
• Nestatykite televizoriaus ant nuožulnių ar nestabilių 

paviršių, nes jis gali nuvirsti.
• Kad išvengtumėte televizoriaus pažeidimų, 

nestatykite nieko ant jo viršaus.
• Televizorių naudokite tik vidutinėje temperatūroje.
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Maitinimo laidas ir kištukas
• Mait inimo laido kištukas tur i  būt i  lengvai 

pasiekiamas. Audros ir perkūnijos metu arba kai 
vykstate atostogauti, ar kai televizorius ilgą laiką 
nenaudojamas, išjunkite maitinimo laidą iš maitinimo 
lizdo.

• Elektros maitinimo laido kištukas naudojamas 
televizoriui atjungti nuo elektros maitinimo tinklo, 
todėl jis visada turi būti pasiekiamas.

• Nedėkite televizoriaus, baldų ir t. t. ant maitinimo 
laido ir jo nesuspauskite. 

• Maitinimo laidą ištraukite laikydami už kištuko, 
netraukite už maitinimo laido norėdami atjungti 
televizorių.

• Nelieskite maitinimo laido ar kištuko šlapiomis 
rankomis, nes taip gali įvykti trumpas jungimas arba 
elektros smūgis. 

• Niekada neužriškite laido ir neriškite prie kitų laidų.
• Maitinimo laidus reikia padėti taip, kad ant jų niekas 

negalėtų užlipti ar užvažiuoti. 
• Pažeistas elektros maitinimo laidas/kištukas gali 

sukelti gaisrą arba jus gali ištikti elektros smūgis. 
Jei reiktų pakeisti apgadintą maitinimo laidą, tai 
leidžiama daryti tik kvalifikuotiems asmenims.

Drėgmė ir vanduo
• Nenaudokite šio prietaiso drėgnoje ir šlapioje 

vietoje (venkite vonių, kriauklių virtuvėje ir šalia 
stovinčių skalbimo mašinų). 

• Saugokite televizorių nuo lietaus ar vandens, nes 
tai gali būti pavojinga. 

• Nestatykite ant televizoriaus viršaus indų su 
vandeniu, pvz., gėlių vazų. Saugokite nuo varvėjimų 
ir aptaškymų.

• Jei ant įrangos netyčia užkristų koks nors kietas 
daiktas ar ji būtų apipilta skysčiu, išjunkite televizorių 
iš maitinimo lizdo ir pasirūpinkite, kad prieš vėl 
jį naudojant televizorių patikrintų kvalifikuotas 
meistras.

Ventiliacija
• Angos ir plyšiai televizoriaus korpuse yra skirti 

ventiliacijai ir patikimam įrenginio veikimui užtikrinti. 
• Norėdami apsaugoti įrenginį nuo perkaitimo, 

neuždenkite ir neužkimškite šių angų.
Karščio šaltiniai ir liepsnos
• Saugokite televizorių nuo tiesioginių saulės 

spindulių ir kitų karščio šaltinių.
• Televizoriaus nestatykite netoli atviros ugnies ar 

intensyvios šilumos šaltinių, pvz., 
elektrinio šildytuvo. 

• Ant televizoriaus nestatykite atviros 
liepsnos šaltinių, pvz., degančių 
žvakių ir pan. 

Ausinių garsumas
• Atsargiai, per didelis garso slėgis iš ausinių gali 

sukelti klausos praradimą.

Montavimas prie sienos (pasirinktinai)
• Jei norite išvengti sužalojimų, televizorių 

reikia saugiai pritvirtinti prie sienos pagal 
montavimo instrukcijas (jei tokia parinktis 
yra).

Skystųjų kristalų ekranas
• Retkarčiais ekrane gali atsirasti keletas neaktyvių 

mėlynos, žalios ar raudonos spalvos taškelių. 
Turėkite galvoje, kad tai neturės įtakos jūsų įrenginio 
veikimo kokybei.

• Pasirūpinkite, kad nesubraižytumėte ekrano nagais 
ar kitais kietais objektais. 

Valymas
• Prieš valydami visada atjunkite televizorių nuo 

sieninio maitinimo lizdo. 
• Nenaudokite skystų ar aerozolinių valiklių. 

Naudokite tik minkštą, sausą audinį.
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Aplinkosaugos informacija 
Šis televizorius sukurtas taip, kad naudotų kuo mažiau 
energijos ir tausotų aplinką. Dėl šio televizoriaus 
energetinio efektyvumo ne tik prisidėsite tausojant 
aplinką, bet ir sutaupysite pinigų dėl mažesnių 
sąskaitų už elektros energiją. Norėdami sumažinti 
elektros sąnaudas, atlikite šiuos veiksmus:
Galite naudoti energijos taupymo režimo nuostatą, 
esančią vaizdo nuostatų meniu. Jei pasirinksite 
ekologinę energijos taupymo režimo nuostatą, 
televizorius persijungs į energijos taupymo režimą ir 
ekrano švytėjimo lygis bus sumažintas iki minimalaus. 
Atkreipkite dėmesį, kad televizoriui veikiant energijos 
taupymo režimu kai kurių vaizdo nuostatų nebus 
galima pasirinkti.

Jei pasirinksite nuostatą išjungtas vaizdas, ekrane 
pasirodys pranešimas „Ekranas išsijungs po 15 
sekundžių“. Pasirinkite TĘSTI ir spauskite mygtuką 
Gerai. Ekranas išsijungs po 15 sekundžių. Jei 
išjungsite energijos taupymo režimą, bus automatiškai 
nustatytas dinaminis režimas.
Kai televizorius nenaudojamas, išjunkite jį arba 
atjunkite nuo maitinimo lizdo. Tai taip pat sumažins 
energijos suvartojimą. 
Atjunkite televizorių nuo maitinimo lizdo, kai išvykstate 
ilgesniam laikui.
Primygtinai rekomenduojama suaktyvinti energijos 
taupymo režimą, kad sumažintumėte metinį energijos 
suvartojimą. Norint sutaupyti daugiau energijos 
taip pat rekomenduojama atjungti televizorių nuo 
maitinimo lizdo, jei jo nenaudojate.
Padėkite mums tausoti aplinką atlikdami šiuos 
veiksmus.
Informacija apie taisymą
Visus techninės priežiūros darbus patikėkite 
kvalifikuotiems specialistams. Taisyti televizorių 
gali tik kvalifikuotas specialistas. Prireikus daugiau 
informacijos kreipkitės į parduotuvę, kurioje pirkote 
šį televizorių.
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Televizoriaus savybės 
• Nuotoliniu valdymo pultu valdomas spalvotas 

LED TV.
• Pi lnai  integruotas skai tmeninis TV (DVB-

T/C).
• HDMI jungtis skaitmeniniam vaizdui ir garsui. Ši 

jungtis taip pat yra skirta priimti didelės raiškos 
(HD) signalus.

• USB įvadas.
• Programų įrašymas.
• Programos laiko poslinkis.
• 10000 programų.
• OSD meniu sistema.
• Scart lizdas išoriniams įrenginiams prijungti (pvz., vaizdo 

grotuvams, vaizdo žaidimams, garso įrenginiams ir 
pan.).

• Stereofoninė garso sistema.
• Teletekstas, spartusis tekstas , tekstas viršuje.
• Ausinių jungtis
• Automatinė programavimo sistema.
• Perėjimas pirmyn arba atgal rankinio nustatymo 

režimu.
• Automatinis maitinimo išjungimas po šešių valandų.
• Išsijungimo laikmatis.
• Užraktas nuo vaikų.
• Automatinis garso išjungimas, kai neperduodami 

duomenys.
• NTSC atkūrimas.
• AVL (automatinis garsumo ribojimas).
• PLL (dažnio ieška).
• Kompiuterio įvestis.
• „Plug&Play“ funkcija operacinėms sistemoms „Windows 

98“, ME, 2000, XP, „Vista“, „Windows 7“.
• Žaidimo režimas (pasirinktinis).
• Vaizdo išjungimo funkcija.

Televizoriaus apžvalga 

Pridedami priedai
Nuotolinio valdymo pultas
Baterijų: 2 X AAA
Instrukcija
Šoninis AV jungimo laidas

Televizorius mygtukai ir valdymas

1. Kryptis Aukštyn
2. Kryptis Žemyn
3. Pasirinkimo mygtukas Programa / Garsumas / AV 
/ Parengties režimas
Valdymo jungikliu galite reguliuoti televizoriaus 
Garsumo / Programos / Šaltinio ir Parengties režimo 
funkcijas.
Keisti garsumą: Padidinkite garsumą spausdami 
mygtuką Aukštyn.  Sumažinkite garsumą spausdami 
mygtuką Žemyn.
Keisti kanalą: Paspauskite vidurinį mygtuką, ekrane 
pasirodys kanalo informacinė juosta. Slinkite per 
kanalus spausdami mygtukus Aukštyn ar Žemyn.
Keisti šaltinį: Paspauskite vidurinį mygtuką du 
kartus, ekrane pasirodys šaltinių sąrašas.  Slinkite 
per prieinamus šaltinius spausdami mygtukus Aukštyn 
ar Žemyn.
Išjungti televizorių: Paspauskite mygtuko Žemyn 
vidurį ir palaikykite kelias sekundes, televizorius 
persijungs į budėjimo režimą.

PASTABA: Galite slinkdami jungiklį į viršų arba 
žemyn pakeisti garsumą. Jei norite pakeisti kanalą, 
vieną kartą paspauskite mygtuko vidurį (3 padėtis) ir 
tada pajudinkite jį aukštyn arba žemyn. Jei paspausite 
jungiklio vidurį dar vieną kartą, atsidarys šaltinio 
OSD. Norėdami pasirinkti pageidaujamą šaltinį, 
pajudinkite jungiklį aukštyn arba žemyn ir jį atleiskite. 
Jei paspausite jungiklio vidurį ir palaikysite kelias 
sekundes, televizorius persijungs į budėjimo režimą. 
Televizoriaus valdymo mygtukais negalima parodyti 
pagrindinio OSD meniu.
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Nuotolinio valdymo pultas

PASTABA: Nuotolinio valdymo diapazonas yra 
apytiksliai 7 m / 23 pėdos.

1. Budėjimo režimas
2. Vaizdo dydis
3. Išsijungimo laikmatis
4. Mono / Stereo – Dvigubas I-II / Garso kalba 

(DTV režimu)
5. Mėgstamiausi kanalai
6. Skaičių mygtukai
7. Elektroninis programų vadovas (DVB 

kanalams)
8. Nėra funkcijos
9. Medijos naršyklė
10. Naršymo mygtukai (Viršun / Žemyn / Kairėn / 

Dešinėn)
11. Nėra funkcijos
12. Įrašų biblioteka
13. Pareiti programa žemyn / Pereiti puslapiu 

aukštyn – Pereiti programa aukštyn / Pereiti 
puslapiu žemyn

14. Išjungti garsą
15. Programos įrašymas
16. Pauzė (medijos naršyklės režimu) / Įrašymas 

su laiko poslinkiu
17. Persukimas atgal (medijos naršyklės režimu)
18. Groti (medijos naršyklės režimu)
19. Raudonas mygtukas
20. Žalias mygtukas 
21. Vaizdo režimo pasirinkimas
22. Nėra funkcijos
23. Teletekstas / Mišrus (TXT režimu) 
24. Įjungti / išjungti subtitrus (DVB kanaluose)  
25. Ankstesnė programa
26. AV / šaltinio pasirinkimas
27. Meniu įjungimas ir išjungimas
28. Gerai (Patvirtinti) / Sulaikyti (TXT režimu) / 

kanalų sąrašą
29. Išeiti / Grįžti / Rodyklės puslapis (TXT režimu)
30. Nėra funkcijos
31. Informacija / rodyti (TXT režimu)
32. Pagarsinti / patylinti
33. Nėra funkcijos 
34. Nėra funkcijos
35. Persukimas pirmyn (medijos naršyklės režimu)
36. Stabdyti (medijos naršyklės režimu)
37. Mėlynas mygtukas
38. Geltonas mygtukas
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Jungčių apžvalga

PASTABA: Norėdami prijungti prietaisą išorine AV jungtimi, privalote naudoti pateiktą jungties kabelį. Žiūrėkite iliustracijas 
viršuje. | YPbPr režimą galima naudoti tik prijungus prietaisą su YPbPr išvadu per kompiuterio įvadą YPbPr - PC laidu (YPbPr 
kabelis kompiuteriui nepridedamas). Sujungę persijunkite į YPbPr šaltinį.  Norėdami prijungti kompiuterio garso laidą, privalote 
naudoti PC / YPBPR garso jungties kabelio RAUDONĄ ir BALTĄ įvesties lizdus. | Jeigu išorinis prietaisas bus įjungtas į SCART 
lizdą, televizorius automatiškai persijungs į AV režimą.| Priimant DTV kanalus (Mpeg4 H.264) arba dirbant medijos naršyklės 
režimu, nebus galima išvestis SCART lizdu. | Jei naudojate montavimo ant sienos komplektą (pasirinktinį), rekomenduojama 
prijungti visus laidus prie televizoriaus galinės pusės prieš sumontuojant jį ant sienos. CI modulį įstatykite arba išimkite tik 
tada, kai televizorius IŠJUNGTAS. Dėl nustatymų išsamios informacijos žr. modulio instrukcijų vadovą. Įstatykite CAM ir tada 
kliento kortelę į angą, kuri yra terminalo dangtyje, galinėje televizoriaus pusėje. Modulį reikia įstatyti teisingai, neįmanoma jo 
įstatyti iki galo, jeigu bandoma įstatyti apsuktą. CAM arba televizoriaus terminalas gali būti sugadinti, jeigu CAM yra kišama 
naudojant jėgą. Kiekviena jūsų televizoriaus USB įvestis palaiko įrenginius iki 500 mA. Prijungę įrenginius, kurių srovės stipris 
didesnis nei 500 mA, galite sugadinti televizorių.  

Jungtys Tipas Laidai Įrenginys

Scart
Jungtis
(gale)

VGA
Jungtis
(gale)

Šoninis AV 

YPbPr/PC 
Garso

Jungtis
(šone)

Šoninis vaizdo/
garso jungties laido 

(pridedamas)   

Kompiuterio 
garso laidas 

(nepridedamas)

HDMI
Jungtis
(gale)

SPDIFF
Jungtis
(gale)

Šoninis AV

Šoninis AV
Jungtis
(šone) Garso / vaizdo ryšio 

kabelis (pridedamas)

AUSINĖS

Ausinės
Jungtis
(šone)

USB
Jungtis
(šone)

CI
Jungtis
(šone)
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Sąlyginės prieigos modulio 
naudojimas

 ISVARBI INFORMACIJA: CI modulį įstatykite arba 
išimkite tik tada, kai televizorius yra IŠJUNGTAS.

Kai kuriems skaitmeniniams kanalams žiūrėti reikia 
sąlyginės prieigos modulio (CAM). Šį modulį reikia 
įstatyti į televizoriaus CI angą.
1. Užsiprenumeruodami mokamus kanalus įsigykite 
sąlyginės prieigos modulį (CAM) ir kliento kortelę, tada 
juos įstatykite į televizorių, naudodamiesi toliau aprašyta 
procedūra.
2. Įstatykite CAM ir tada kliento kortelę į angą, kuri 
yra terminalo dangtyje, galinėje televizoriaus pusėje.
3. CAM reikia įstatyti teisingai, neįmanoma jos iki 
galo įstatyti, jeigu ją bandoma įstatyti apsuktą. CAM 
arba televizoriaus terminalas gali būti sugadinti, 
jeigu CAM yra kišama naudojant jėgą.
4. Televizorių prijunkite prie maitinimo tinklo, 
įjunkite ir palaukite kelias sekundes, kol kortelė 
bus suaktyvinta.
5. Kai nėra įstatytas joks modulis, ekrane atsiranda 
pranešimas „Neaptiktas joks bendros sąsajos 
modulis“Dėl nustatymų išsamios informacijos žr. 
modulio instrukcijų vadovą.

Pranešimai apie budėjimo režimą
Jeigu televizorius negauta įeinančių signalų (pvz. 
iš antenos ar HDMI šaltinio) 5 minutes, televizorius 
persijungs į budėjimo režimą. Kitą kartą įjungus 
televizorių bus rodomas toks pranešimas:

 
Pasiekus automatinio televizoriaus išsijungimo laiką 
ekrane parodomas toks pranešimas: Pasirinkite 
TAIP, jei norite išjungti televizorių. Norėdami atšaukti, 
pasirinkite NE (NO). Televizorius taip pat išsijungs, jei 
šiame ekrane nepasirinksite nieko.

Jeigu televizorius bus paliktas įjungtas arba nebus 
valdomas 4 valandas, jis persijungs į budėjimo 
režimą. Kitą kartą įjungus televizorių bus rodomas 
toks pranešimas:
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Baterijų įtaisymas į nuotolinio 
valdymo pultą

1. Švelniai pakelkite dangtelį galinėje nuotolinio 
valdymo pulto pusėje į viršų,
2. Įdėkite du AAA dydžio elementus. Įsitikinkite, kad + 
ir – pažymėti baterijų galai atitinka žymėjimus baterijų 
skyriuje (paisykite reikiamo poliškumo).
3. Uždarykite dangtelį.

Maitinimo kabelis ir antenos
SVARBU: televizorius yra skirtas naudoti su 220-240 
V, 50 Hz kintamąja srove. Išpakavę televizorių leiskite 
jam pasiekti kambario temperatūrą, tik tada įkiškite 
kištuką į maitinimo lizdą. Įjunkite maitinimo laidą į 
maitinimo lizdą.

Įjungimas / išjungimas
Jei norite įjungti televizorių
Prijunkite maitinimo laidą prie 220–240 V 50 Hz 
kintamosios srovės šaltinio. 
Užsidegs parengties režimo indikatorius.
Norėdami įjungti televizorių iš parengties režimo, galite 
tai padaryti tokiais būdais:

Spustelėkite mygtuką „ “,CH ̂ / v  arba skaitinį mygtuką 
ant nuotolinio valdymo pulto.
Nuspauskite valdymo jungiklį kairėje televizoriaus 
pusėje. Televizorius įsijungs.

Kaip išjungti televizorių
Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką “ ” , 
mygtuką arba aikykite nuspaudę televizoriaus jungiklį, 
kol televizorius išsijungs
Norėdami visiškai atjungti televizoriaus maitinimą, 
iš elektros lizdo ištraukite maitinimo laido kištuką.

Pastaba: kai televizorius įjungtas parengties režimu, gali 
mirksėti parengties režimo indikatorius, rodantis, kad veikia 
tokios funkcijos kaip Paieška parengties režimu, Siuntimas 
oru arba Laikmatis. Perjungus televizorių iš parengties režimo 
taip pat gali mirksėti LED.

Pirminis įdiegimas
Pirmą kartą įjungus televizorių bus atidarytas „kalbos 
parinkimo“ meniu. Pranešimas „Sveiki, prašome 
pasirinkti kalbą!“  yra pateikiamas visų kalbų 
nuostatose abėcėlės tvarka. 

Paspauskite mygtuką „ ” ar „ ” išryškinti reikiamai 
kalbai ir norėdami ją pasirinkti spustelkite mygtuką 
GERAI. „Pirminis įdiegimas" Naudokite mygtukus “ ” 
arba “ ” reikiamai šaliai nustatyti ir paspauskite mygtuką 
“ ” žymėti parinkčiai Paieškos Tipas. Mygtuku „  “ arba 
„ “ pasirinkite norimą paieškos tipą. Galimi paieškos 
tipai yra skaitmeninis ir analoginis, tik skaitmeninis ir 
tik analoginis. Nustatę paspauskite mygtuką „ “ ir 
pasirinkite Teleteksto kalbą. Paspausdami mygtuką „ “ 
arba „ “ norėdami nustatyti teleteksto kalbą ir pasirinkite 
„Nuskaityti užkoduotus kanalus“ naudodami mygtuką  
„ “ arba „ “. Nustatykite Nuskaityti užkoduotus 
kanalus kaip Taip jeigu norite nuskaityti užkoduotus 
kanalus. 

Norėdami tęsti, paspauskite nuotolinio valdymo pulto 
mygtuką GERAI, ir ekrane bus parodytas toks 
pranešimas.
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Parduotuvės režimą galite suaktyvinti mygtuku  

„ “ arba “ ” Jei pasirinksite parduotuvės režimą, 
parduotuvės režimo nuostatos bus galimos ir 
kitų nustatymų meniu, televizoriaus funkcijos 
bus demonstruojamos ekrano v i ršu je.  Kai 
pasirinksite parduotuvės režimą, bus rodomas 
patv i r t in imo ekranas.  (papildoma funkcija). 
Pasirinkite TAIP, jei norite tęsti. 

Jei pasirinktas namų režimas, parduotuvės režimas po 
pirmojo įdiegimo bus nepasiekiamas. Norëdami tæsti, 
paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtukà GERAI 
(OK), ir ekrane bus parodytas toks pranešimas:

Turite parinkti paieškos tipą ieškai ir transliacijoms iš 
pasirinkto šaltinio. 

Naudojant anteną
Jei ekrane Paieškos tipas pasirinksite parinktį Lauko 
antena, televizorius ieškos skaitmeninių antžeminės 
TV transliacijų.

PASTABA: Norėdami atšaukti, spauskite mygtuką 
MENU.

Įrašius visus prieinamus kanalus, ekrane atidaromas 
kanalų sąrašas. Jei norite rūšiuoti kanalus pagal LCN 
(*), pasirinkite Taip ir spauskite mygtuką GERAI .

Norėdami išeiti iš kanalų sąrašo ir žiūrėti televizorių, 
spauskite mygtuką Gerai.
(*) LCN yra loginių kanalų numerių sistema, kuri 
tvarko gaunamas transliacijas lengvai atpažįstama 
kanalų seka.

Naudojant laidą
Jei pasirinksite parinktį KABELIS  ir tęsite, 
paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką 
GERAI, ir ekrane bus parodytas toks pranešimas:

Norėdami tęsti pasirinkite TAIP ir paspauskite 
GERAI. Norėdami atšaukti operaciją, pasirinkite NE  
ir paspauskite GERAI.
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Šiame ekrane galite pasirinkti dažnių diapazonus. 
Matomoms linijoms išryškinti naudokite mygtuką „

“ arba „ “. 
Dažnių diapazonus galite įvesti ir rankiniu būdu, 
nuotolinio valdymo pulto skaitiniais mygtukais. 
Nuotolinio valdymo pulto skaitiniais mygtukais įveskite 
norimą Pradžios dažnį ir Pabaigos dažnį. 
Po šios operacijos galite pasirinkti Paieškos žingsnį 
, lygų 8000 KHz arba 1000 KHz. 
Jei pasirinksite 1000 KHz, televizorius atliks išsamią 
paiešką. Dėl to atitinkamai padidės paieškos trukmė. 
Pabaigę, nuspauskite mygtuką GERAI, kad prasidėtų 
automatinė paieška. Televizorius ieškos ir išsaugos 
galimas transliacijas.
(*) Tinklo parinktis Jungtinėje Karalystėje neveiks.

Medijos atkūrimas naudojant USB 
įvestį

Prie televizoriaus galite prijungti USB kietąjį diską arba 
USB atmintinę, tam naudodami televizoriaus USB 
įvadus. Ši funkcija leidžia groti USB įrenginyje įrašytus 
failus. Palaikomi 2,5 colių ir 3,5 colių (kietasis diskas 
su išoriniu maitinimo šaltiniu) išoriniai kietieji diskai.
SVARBI INFORMACIJA! Kad apsisaugotumėte nuo 
galimų duomenų praradimo, rekomenduojame prie 
prijungiant prie televizoriaus, pasidaryti atsarginę 
failų kopiją. Gamintojas neprisiima atsakomybės už 
bet kokį failų pažeidimą arba duomenų praradimą. 
Gali būti, kad kai kurių tipų USB įrenginiai (pvz., MP3 
grotuvai) ar USB atmintinės bus nesuderinami su 
šiuo televizoriumi. Televizorius palaiko FAT32 ir NTFS 
diskų formatus, bet NTFS formato diskuose įrašyti 
negalima.. Pastaba: jei formatuojate 1 TB dydžio 
ar didesnį USB standųjį diską, gali būti problemų su 
formatavimu. 
Greitai prijungti ir atjungti USB įrenginius yra labai 
pavojinga. Nebandykite greitai prijungti ir atjungti 
nešiojamo disko pakartotinai. Tai gali fiziškai pažeisti 
USB grotuvą ir patį USB įrenginį. Neištraukite USB 
modulio iš lizdo, kol failas yra peržiūrimas.

Medijos naršyklės meniu
Galite atkurti USB diske saugomus nuotraukų, 
muzikos ir vaizdo įrašų failus, prijungdami USB diską 
prie televizoriaus ir naudodami medijos naršyklės 
ekraną. Norėdami tai padaryti, atlikite tokius veiksmus: 
Prijunkite USB diską prie vieno televizoriaus šone 
esančių USB įvesčių. 
Galite prijungti du USB įrenginius prie televizoriaus. 
Jei abiejuose USB įrenginiuose yra muzikos, 
nuotraukų ar vaizdo įrašų failų, ekrane bus atidarytas 
USB pasirinkimo ekranas. Pirmasis USB įrenginys, 
prijungtas prie televizoriaus, bus pavadintas USB 
Drive1. Pasirinkite įrenginį mygtukais “„ “ arba 
„ “ ir paspauskite mygtuką OK. 

Paspauskite mygtuką MENU ir pasirinkite medijos 
naršyklę mygtukais Kairėn / Dešinėn ir Gerai. 
Atsidarys pagrindinis medijos naršyklės langas. 
Galite peržiūrėti susijusį turinį pasirinkdami skirtuką 
„Vaizdo įrašai“, „Muzika“ arba „Nuotraukos“. Vykdykite 
kiekvieno lango meniu pateikiamus nurodymus, jei 
norite naudoti medijos atkūrimo funkcijas.
Galite nustatyti Medijos naršyklės parinktis dialogo 
lange Nustatymai. 

MENIU mygtuko naudojimas medijos 
naršyklės režimu
Paspauskite mygtuką MENU medijos naršyklės 
režime ir pasirodys šie meniu ekranai:

Galite įjungti meniu parinktisVaizdas, Garsas 
irNustatymai naudodami šį ekraną. Norėdami išeiti, 
spauskite mygtuką MENIU. 

Vaizdo dydžio keitimas: vaizdo 
formatai

Programas galima žiūrėti įvairiais vaizdo formatais, 
priklausomai nuo gaunamos transliacijos. Galite 
pakeisti televizoriaus santykį (vaizdo dydį) matyti 
vaizdą skirtingais masteliais. Norėdami pakeisti 
vaizdo dydį, kelis kartus paspauskite mygtuką 
SCREEN. Galite ekraną patraukti aukštyn arba 
žemyn, paspausdami mygtukus „ “ arba  
„ “ pasirinkę vaizdą 14:9 mastelio, kino arba 
subtitrus režimu. 
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Kanalų sąrašo naudojimas

Televizorius rūšiuoja visus kanalus Kanalų sąraše . 
Galite redaguoti šį kanalų sąrašą, nustatyti mėgstamus 
arba aktyvius kanalus, kuriuos norite įtraukti į sąrašą 
per „Kanalų sąrašo“ parinktis. Spauskite mygtuką 
MENU, jei norite atidaryti pagrindinį meniu. Pasirinkite 
Kanalų sąrašą mygtukais Kairėn arba Dešinėn. 
Norėdami peržiūrėti meniu turinį, spauskite Gerai. 
Norėdami tvarkyti visus įrašytus kanalus, pasirinkite 
Redaguoti kanalų sąrašą. Mygtukais Aukštyn, 
Žemyn ir Gerai pasirinkite „Redaguoti kanalų 
sąrašą“.. Norėdami pasirinkti kanalą, kurį norite 
tvarkyti, spauskite mygtuką aAukštyn arba Žemyn. 
Norėdami pasirinkti funkciją Kanalų sąrašo meniu, 
spauskite mygtuką Kairėn arba Dešinėn. Norėdami 
pereiti puslapiu aukštyn ar žemyn, naudokite 
mygtukus P+ / P-. Norėdami išeiti, spauskite mygtuką 
MENU.

Kanalų sąrašo rūšiavimas
Galite pasirinkti transliacijas, kurios turi būti 
išvardintos kanalų sąraše. Norėdami peržiūrėti 
konkretaus tipo transliacijas, naudokite nustatymą 
Aktyvių kanalų sąrašas. Iš Kanalų sąrašo meniu 
pasirinkite Aktyvių kanalų sąrašą mygtukais  
“ ” ir “ ” Norėdami tęsti, spauskite mygtuką 
Gerai.  Transl iaci jos t ipą gal i te pasir inkt i  iš 
sąrašo mygtukais „ “ ir „ “ ir Gerai.
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Meniu ypatybės ir funkcijos
Vaizdo meniu turinys

Režimas savo peržiūros reikalavimams patenkinti galite pasirinkti susijusio režimo parinktį. Vaizdo režimą 
galima nustatyti į vieną į šių variantų:kino, vartotojo , dinamikaiir natūralus. 

Kontrastingumas iestata ekrāna gaišuma un tumšuma vērtības.
Skaistis iestata ekrāna spilgtuma vērtību.
Ryškumas iestata ekrānā attēloto objektu asuma vērtību.
Spalvingumas iestata krāsu vērtību, pielāgojot krāsas.

Energijos taupymo 
režimas

Perjunkite Energijos taupymo reþimà á Ekonomiðkà, Iðjungtas vaizdas arba Išjungtas. Daugiau 
informacijos apie Energijos taupymo reþimà ieðkokite ðios instrukcijos skyriuje „Aplinkosaugos 
informacija”. 

Foninis 
apšvietimas 
(pasirinktinai)

Ði funkcija reguliuoja foninio apðvietimo lygá, kurá galima nustatyti kaip automatinis, 
maksimalø,minimalø (Minimalø) ir ekologiðko veikimo reþimà. Jei ájungtas energijos taupymo 
reþimas, foninio apšvietimo funkcija bus neaktyvi. Foninio apðvietimo negalima ájungti VGA ar 
medijos narðyklës reþimu, taip pat nustaèius vaizdo reþimà á Žaidimas. 

Triukšmo 
mažinimas

Ja translācijas signāls ir vājš un attēls ir skaļš, izmantojiet Noise Reduction iestatījumu, lai 
samazinātu trokšņa daudzumu. Trokðòa samazinâjumu var iestatît kâ: Zems, Vidējs, Augsts 
vai Izslēgts.

Uzlabotie iestatījumi
Dinaminis 
kontrastas

Jūs varat mainīt kontrastu, izmantojot dinamiskā kontrasta funkciju. Dinamisko kontrastu var iestatīt 
kā: Mažas, Vidutinis, Didelis arba Išjungtas.

Spalvinė 
temperatūra 
(Colour Temp)

iestata vēlamo krāsu toni.

Vaizdo mastelio 
keitimas (Picture 
Zoom)

Nustato vaizdo formatà Automatinis (Auto), 16:9, Subtitrai, 14:9, 14:9 mastelis, 4:3, ir Kinas..

HDMI True Black skatoties no HDMI avota, šī funkcija būs redzama Attēla iestatījumu izvēlnē. Jūs varat izmantot šo 
funkciju, lai pastiprinātu attēla tumšumu. 

Filmo režimas filmas tiek ierakstītas ar dažādu kadru skaitu sekundē līdz normālām TV programmām. Įjunkite šią 
funkciją, kai žiūrite filmus ir norite aiškiai matyti spartaus veiksmo scenas.

Skin Tone Pasirinkite norimà odos tonà.
Spalvø poslinkis 
(Colour Shift) pielāgo vēlamo krāsu toni.

RGB Gain Press OK button to edit RGB gain. naudodami RGB stiprinimo funkciją galite konfigūruoti spalvinės 
temperatūros vertes.

Atstata atiestata attēla iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
Autoposition   (in 
PC mode) automātiski optimizē displeju. Nospiediet OK, lai optimizētu.

H Position      (in PC 
mode) Šis punkts bīda attēlu horizontāli ekrāna labajā un kreisajā pusē.

V Position       (in 
PC mode) Šis punkts bīda attēlu vertikāli pa ekrānu uz augšu vai uz leju.

Dot Clock       (in PC 
mode)

punktu uzskaites noregulēšana izlabo traucējumus, kas parādās kā vertikālas strīpas, skatoties 
prezentācijas ar ļoti ielu punktu skaitu, piemēram, izklājlapas, vai paragrāfi vai teksts mazā fontā.

Phase (in PC mode)
atkarībā no izšķirtspējas un skenēšanas frekvences, ko esat ievadījis TV, jūs varat redzēt uz ekrāna 
neskaidru vai traucētu bildi. Šādā gadījumā jūs vara izmantot šo funkciju un iegūt skaidru bildi, 
pielietojot mēìinājumu un kļūdu metodi.

Atrodoties VGA (Datora) režīmā, dažas opcijas Attēla izvēlnē nebūs pieejamas. Tā vietā VGA režīma iestatījumi tiks 
pievienoti Attēla iestatījumiem Datora režīmā.
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Meniu ypatybės ir funkcijos
Garso meniu Turinys

Garsumas pielāgo skaļumu.

Equalizer:

Glodintuvo meniu galima pasirinkti išankstines nuostatas Muzika, Filmas, Kalba, 
Foninė muzika, Klasikinė muzika arba Vartotojo. Norėdami grįžti į ankstesnį 
meniu, spustelėkite mygtuką MENU. Izlīdzinātāja izvēlnes iestatījumus var mainīt 
manuāli tikai kad Equalizer Mode ir uzstādīts kā User.

Balansas šis iestatījums tiek izmantots, lai pastiprinātu labā vai kreisā skaļruņa balansu.

Ausinės iestata austiņu skaļumu. 

Garso režimas jūs varat izvēlēties Mono, Stereo, Dual I (Divkāršo I) vai Dual II (Divkāršo II) režīmu 
tikai tad, ja to atbalsta izvēlētais kanāls.

Automatinis garsumo 
ribojimas (AVL)

Automātiskā skaļuma ierobežošana (ASI) funkcija regulē skaņu, lai iegūtu fiksētu 
skaņas izejas līmeni starp programmām (piemēram, reklāmas mēdz būt skaļākas 
nekā programmas).

Ausinės / išėjimo 
linija
(pasirinktinai)

Kai prijungiate išorinį stiprintuvą prie televizoriaus per ausinių lizdą, galite pasirinkti 
šią parinktį kaip linijinį išėjimą. Jei prie televizoriaus prijungėte ausines, pasirinkite 
ausines.

Dinaminiai bosai 
(pasirinktinai) Ájungia arba iðjungia dinaminius bosus.

Erdvinis 
garsas(pasirinktinai) Erdvinio garso režimą galima įjungti arba išjungti.

Skaitmeninė išvestis iestata digitālās izvades audio veidu.

Meniu turinio diegimas ir pakartotinis derinimas

Automatinio 
kanalų skanavimo 
(pakartotinio 
derinimo) meniu 
veikimas

Rodo automatinio derinimo parinktis. 

Skaitmeninė antena: meklē un saglabā antenas DVB kanālus.

Skaitmeninis kabelis: meklē un saglabā kabeļa DVB kanālus.

Analoginė: meklē un saglabā analogos kanālus.

Skaitmeninė antena ir analoginiai: Searches and stores aerial DVB and 
analogue stations.

Skaitmeninis kabelis ir analoginiai: Searches and stores cable DVB and 
analogue stations.

Rankinis kanalo 
nustatymas Šo funkciju var izmantot tiešai translācijai.

Tinklo kanalų 
skenavimas Ieðko transliavimo sistemoje susietø kanalø. 

Analoga precīza 
noskaņošana

Galite naudoti ðià nuostatà norëdami tiksliai derinti analoginius kanalus. Ši funkcija 
negalima, jei analoginiai kanalai neprieinami.

Sākotnējā 
uzstādīšana

Ištrina visus išsaugotus kanalus ir nuostatas, nustato televizoriø á gamyklinæ 
konfigûracijà ir pradeda pirminá ádiegimà. Daugiau informacijos apie ðá procesà 
þr. skyriuje „Pirminis diegimas“. 

Valyti aptarnavimo 
sàraðà 

(*) Šis nustatymas matomas tik tada, kai kaip šalis yra pasirinkta Danija, Švedija, 
Norvegija arba Suomija. Izmantojiet šo iestatījumu, lai nodzēstu saglabātos kanālus. 
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Meniu ypatybės ir funkcijos
Nuostatų meniu turinys

Ribota prieiga kontrolē nosacījuma piekļuves moduļus, kad pieejami. 

Kalba konfigurē valodas iestatījumus.

Parental
konfigurē vecāku vadības iestatījumus.
Pastaba: kai „Užrakto nuo vaikų“ parinktis įjungta, televizorių galėsite valdyti tik nuotolinio 
valdymo pultu. Tokiu atveju televizoriaus skydelio mygtukas neveiks.

Taimeri iestata taimerus izvēlētajām programmām.
Ierakstu 
konfigurēšana Rodo áraðymo konfigûracijos meniu.

Datos / laiko

iestata datumu un laiku.
Pastaba: 
* Televizorius rodo laiko informaciją transliacijos metu. Jei transliacijoje yra nurodytas laikas, 
teisingas laikas buso rodomas Datos / laiko nustatymuose.
Jei televizorius veikia ne kanalų režimu, Datos / laiko nustatymus galima keisti. Bet jei yra iš anksto 
nustatytas kanalas, galima pakeisti tik Laiko nustatymų rimą ir nustačius jo parinktį Rankinis 
nustatymas, bus įjungta Laiko zona. 
* Jei televizorius perjungiamas į budėjimo režimą ir vėliau įjungiamas, ir nėra transliacijos, laiko 
informacija nebus atnaujinta. Jei yra transliacija, laiko informacija bus gaunama jos metu. Kitaip 
tariant, laiko informacija pateikiama pagal tokius prioritetus: pirmiausiai televizorius ieško laiko 
informacijos transliacijoje, po to vartotojo ypatybėse ir galiausiai teleteksto laiko informacijoje.

Šaltiniai iespējo vai atspējo izvēlētās avotu opcijas.
Kiti nustatymai Rodo kitas televizoriaus nuostatų parinktis: 

Meniu išsijungimas maina taimauta ilgumu izvēlņu ekrāniem.

Skanuoti 
užkoduotą 

kai šis nustatymas yra įjungtas, ieška taip pat ieškos ir užkoduotų kanalų. Jei nustatymas yra 
Išjungtas, uşkoduotø kanalø nei automatinë ieğka, nei rankinë ieğka neaptiks.

Mėlynas fonas aktivizē vai deaktivizē zilā fona sistēmu, kad signāls ir vājš vai tāda nav.

Programmatūras 
jaunināšana

lai nodrošinātu, ka jūsu TV vienmēr ir visjaunākā informācija, Jūs varat izmantot šo iestatījumu. 
Lai tā darbotos pareizi, pārliecinieties, ka TV ir ieslēgts gaidīšanas režīmā.

Application 
Version Rodo programos versijà.

Sunkiai girdisi ja raidītājs ļauj pārraidīt speciālus audio signālus, jūs varat ieslēgt šo iestatījumu, lai saņemtu 
šāda veida signālus. 

Garso aprašymas
audio apraksts attiecas uz papildu teksta celiņu, kas paredzēts akliem cilvēkiem un cilvēkiem 
ar redzes traucējumiem, kas vēlas skatīties televīziju un filmas. Jūs varat izmantot šo funkciju 
tikai tad, ja pārraidītājs atbalsta papildu teksta celiņš.

Auto TV Off Galite nustatyti, po kiek laiko televizorius išsijungs. Praėjus nustatytam laikui, televizorius 
išsijungs. 

Paieğka 
parengties reşimu 
(pasirinktinë)

Jei nustatote Paieğkos parengties reşimu parametrà Iğjungta (Off), ği funkcija neveiks. 
Norëdami naudoti ğià funkcijà, nepamirğkite pasirinkti Paieğkos parengties reşimu parametrà 
Ájungta (On). Jei Paieškos parengties režimas nustatytas parametru Įjungta, kai televizorius 
yra parengties režime, bus ieškoma galimų transliacijų. Jei televizorius nustato bet kokią 
naują ar trūkstamą transliaciją, pasirodo meniu ekranas, jūsų klausiantis, ar vykdyti šiuos 
pakeitimus. Po šio proceso kanalų sąrašas bus atnaujintas ir pasikeis. Suaktyvinkite „Paieškos 
parengties režimu“ nuostatas, kad televizorius galėtų automatiškai atnaujinti transliuotojo 
perdavimo dažnius, raišką ir panašius pakeitimus. 

Garso režimas 
(pasirinktinis)

Jei televizorių įjungiate parduotuvėje, galite naudoti šį režimą. Įjungus parduotuvės režimą, 
gali būti prieinami ne visi televizoriaus meniu elementai. 

Įjungimo režimas
Šiuo nustatymu sukonfigūruojamas maitinimo įjungimo režimas. Visada įjungta: paspaudus įjungimo 
/ išjungimo mygtuką, televizorius visada įsijungia. / Parengties režimas: televizorius visada įsijungia 
parengties režimu. / Last State: televizorius visada įsijungia į paskutinį pasirinktą kanalą / šaltinį.
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Elektroninio programavimo vadovas 
(EPG)

Kai kurie, bet ne visi kanalai perduoda informaciją 
apie esamus ir po to sekančius įvykius. Nuspauskite 
mygtuką GUIDE,  kad peržiūrėtumėte EPG 
(elektroninio programavimo vadovo) meniu.

Žemyn / aukštyn / į kairę / į dešinę: valdyti EPG.
GERAI: rodo programos parinktis.
INFORMACIJA (INFO): rodo detalią informaciją apie 
pasirinktą programą.
ŽALIAS: Pateikia programos sąrašą EPG.
GELTONAS: Pateikia Laiko skalės grafiką EPG.
MĖLYNAS: rodo filtravimo parinktis. 

 (PAIEŠKA): televizorius pradės įrašyti pasirinktą 
programą. Dar kartą paspaudus, į rašymas 
sustabdomas.
SVARBU: Kad galėtumėte įrašyti programą, iš pradžių turėsite 
prijungti USB diską prie televizoriaus. Televizorius tuo metu 
turi būti išjungtas. Tada įjunkite televizorių, kad galėtumėte 
įjungti įrašymo funkciją. Priešingu atveju įrašymo funkcija 
neveiks.
Pastaba: Įrašymo metu persijungti į kitą transliaciją ar šaltinį 
nebus galima.

Programos parinktys
EPG meniu norėdami įeiti į įvykio parinkčių meniu, 
spauskite mygtuką OK (Gerai).
Kanalo pasirinkimas
EPG meniu su šia parinktimi galima persijungti į 
pasirinktą kanalą.
Įrašyti / Ištrinti įrašo laikmatį
Pasirinkę programą EPG meniu, paspauskite mygtuką 
Gerai, atsidarys Parinkčių ekranas. Pasirinkite 
parinktį “Įrašymas” ir spauskite mygtuką Gerai. Po 
šios operacijos nustatomas įrašymo laikas pasirinktai 
programai. 

Norėdami atšaukti jau nustatytą įrašymą, išryškinkite 
tą programą ir spustelėkite mygtuką OK ir pasirinkite 
parinktį „Ištrinti įrašymo laikmatį“. Įrašymas bus 
atšauktas.
Nustatyti laikmatį / Ištrinti laikmatį
Pasirinkę programą EPG meniu, paspauskite mygtuką 
Gerai, atsidarys Parinkčių ekranas. Pasirinkite 
parinktį Nustatyti laikmatį Set Timer ir spauskite 
mygtuką GERAI. Galite nustatyti laikmatį ateities 
programai. Norėdami atšaukti jau nustatytą priminimą, 
išryškinkite šią programą ir spustelėkite mygtuką 
GERAI. Pasirinkite parinktį “Ištrinti laikmatį”. 
Laikmatis bus atšauktas.
Pastaba: negalima įrašyti arba nustatyti laikmačio dviem ar 
daugiau atskirų įvykių tam pačiam laiko intervalui.

Programos įrašymas
SVARBU: Jei naudojate naują USB standųjį diską, 
rekomenduojama prieš tai suformatuoti jį naudojant funkciją 
Disko formatavimas.

Kad galėtumėte įrašyti programą, iš pradžių turėsite 
prijungti USB diską prie televizoriaus. Televizorius tuo 
metu turi būti išjungtas. Tada įjunkite televizorių, kad 
galėtumėte įjungti įrašymo funkciją.
Kad galima būtų naudoti įrašymo funkciją, prie 
televizoriaus turėsite prijungti USB diską arba išorinį 
kietąjį diską, ir prijungto USB disko talpa turi būti 
mažiausiai 1 GB, jis turi būti suderinamas su 2.0 
spartos standartu. Jei prijungtas USB įrenginys 
nepalaiko 2.0 greičio, rodomas klaidos pranešimas.
Pastaba: Įrašytos programos įrašomos prijungtame USB 
diske. Jei norite, galite laikyti arba kopijuoti įrašus į kompiuterį, 
tačiau failų atkurti kompiuteriu negalėsite. Įrašus galėsite 
atkurti tik televizoriumi.
Pastaba: Įjungus laiko poslinkį gali delsti garso ir vaizdo 
sinchronizacija. Radijo įrašai nepalaikomi. Televizorius 
gali įrašyti programas iki dešimties valandų.
Įrašytos programos padalinamos į 4 GB skaidinius. 
Jei prijungto USB rašymo greitis nepakankamas, 
įrašymas gali būti nesėkmingas ir laiko poslinkio 
funkcija gali neveikti.
HD programoms įrašyti gali reikėti daugiau vietos 
USB diske, priklausomai nuo transliacijos skiriamosios 
gebos. Dėl šios priežasties rekomenduojama HD 
programoms įrašyti naudoti USB standžiuosius 
diskus.
Neišjunkite USB / HDD disko įrašymo metu. Taip 
prijungtą USB / HDD diską galite pažeisti.
Palaikomi keli skaidiniai. Daugiausiai gali būti 
palaikomi du skirtingi skaidiniai. Jei diske yra daugiau 
nei du skaidiniai, programa gali nustoti veikti.  Pirmasis 
USB disko skaidinys naudojamas PVR parengties 
funkcijoms. Jis taip pat turi būti suformatuotas kaip 
pagrindinis skaidinys, kad jį būtų galima naudoti 
parengties PVR funkcijoms.
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Dalis transliuojamo srauto gali būti neįrašyta dėl 
signalo problemų, todėl kai kada atkūrimo metu 
vaizdas gali užstrigti. 
Įrašyti, leisti, pauzė, rodyti (PlayListDialog) mygtukų 
naudoti negalima, kai įjungtas teletekstas. Jei įrašymas 
pradedamas iš laikmačio kai įjungtas teletekstas, 
tokiu atveju teletekstas automatiškai išjungiamas. 
Teleteksto naudojimas taip pat išjungiamas, jei vyksta 
įrašymas ar atkūrimas. 

Įrašymas su laiko poslinkiu 
Transliaci jos metu spustelėkite mygtuką  
(PRISTABDYTI), norėdami perjungti laiko poslinkio 
režimą. Laiko poslinkio režimu programa pristabdoma 
ir kartu įrašoma į prijungtą USB diską. Norėdami žiūrėti 
pristabdytą mygtuką nuo sustabdytos vietos toliau, 
spustelėkite mygtuką  (LEISTI) dar kartą. Laiko 
poslinkio intervalą tarp realiojo laiko ir programos su 
laiko poslinkiu matysite informacinėje juostoje. 

Tiesioginis įrašymas
Norėdami pradėti įrašymą iš karto, kai žiūrite 
programą, spauskite mygtuką  (PAIEŠKA). 
Norėdami įrašyti kitą įvykį EPG, galite spausti 
nuotolinio valdymo pulto mygtuką  (PAIEŠKA). 
Tokiu atveju įrašui bus rodomas programuojamų įvykių 
OSD ekranas. Norėdami atšaukti tiesioginį įrašymą, 
spauskite mygtuką (STOP). Įrašymo metu negalima 
persijungti į kitą transliaciją, kitą šaltinį ir matyti turinio 
naršyklės.

Įrašytų programų peržiūra 
Pagrindiniame meniu pasirinkite Turinio naršyklę  
mygtukais „ “ ir „ “. Išryškinkite elementą Įrašų 
biblioteka mygtuku „ “ arba „ “ ir norėdami 
įeiti spauskite GERAI. Atsidarys įrašų biblioteka. 
Pasirinkite iš sąrašo įrašą (jei jų yra) mygtuku “ ” /  
“ ” Norėdami atidaryti Peržiūros parinktis , 
spauskite mygtuką GERAI. Pasirinkite parinktį 
mygtuku “ ” / “ ”arba GERAI.

Galimos peržiūros parinktys:
• Groti nuo pradžios: groja įrašą nuo pradžių.
• Tęsti: Pratęsiamas įrašymas.
• Groti nuo nurodyti taško: Nurodomas grojimo taškas.

Pastaba: atkūrimo metu gali būti negalima peržiūrėti 
pagrindinio meniu ir jo elementų.

Norėdami sustabdyti atkūrimą ir grįžti į įrašų 
bibliotekos meniu, spauskite mygtuką  (STOP).
Lėtai persukti į priekį
Peržiūrint įrašytą programą, paspaudus mygtuką  

 (PRISTABDYTI) bus galima pasirinkti lėto 
persukimo į priekį funkciją. Norėdami lėtai persukti 
įrašą į priekį, naudokite mygtuką „ “. Spaudžiant 

mygtuką kelis kartus, keičiamas persukimo į priekį 
greitis.

Įrašų biblioteka
Norėdami peržiūrėti įrašų sąrašą, pasirinkite „Įrašų 
biblioteka“ ir spauskite mygtuką Gerai. Atsidarys 
Įrašų biblioteka su rodomais įrašais. Visi įrašai 
saugomi įrašų bibliotekos sąraše. 

  (tęsti): Pratęsiamas įrašymas.
RAUDONAS mygtukas (trinti): ištrinamas pasirinktas 
įrašas.
ŽALIAS mygtukas (redaguoti): keičiami įrašyti įrašai.
MĖLYNAS mygtukas (rūšiuoti): keičiama įrašų 
tvarka. Galite pasirinkti iš įvairių rūšiavimo parinkčių.
Mygtukas Gerai: Suaktyvina grojimo parinkčių meniu:
INFORMACIJA (duomenys): rodomos trumpos arba 
išplėstinės programų detalės.

Įrašymo konfigūracija
Norėdami konfigūruoti įrašymo nustatymus, pasirinkite 
elementą Įrašoma konfigūracija meniu Nustatymai . 
Disko formatavimas :  Gali te naudoti disko 
formatavimo funkciją norėdami formatuoti prijungtą 
USB diską. SVARBU: Turėkite omenyje, kad VISI 
USB diske esantys duomenys bus prarasti ir disko 
formatas bus pakeistas į FAT32. Jei sutrinka USB 
disko veikimas, galite pabandyti formatuoti USB diską. 
Daugeliu atveju USB disko suformatavimas atkuria 
normalų veikimą, tačiau VISI USB diske esantys 
duomenys bus prarasti. 
Pastaba: Jei pradėdami įrašymą ekrane matote pranešimą 
„USB veikia per lėtai“ (USB is too slow), pabandykite įrašymą 
pradėti dar kartą. Jei dar kartą gausite tą patį pranešimą, gali 
būti, kad jūsų USB diskas neatitinka spartos reikalavimų. 
Pabandykite prijungti kitą USB diską.
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Teletekstas 
 Teletekstas / maišyti: spustelėjus vieną kartą, įjungia 
teleteksto režimą. Norėdami matyti teleteksto ekraną 
virš programos (mišrų ekraną), spustelėkite dar kartą. 
Spustelėdami dar kartą, išeisite iš teleteksto režimo.
GRĮŽTI (RETURN) – rodyklė: pasirenka norimą 
teleteksto rodyklės puslapį.
"INFO" parodyti: parodoma paslėpta informacija 
(pvz., žaidimų sprendimai).
"GERAI" (OK) sulaikyti: sulaiko teksto puslapį 
norimoje vietoje. Jei norite tęsti, paspauskite dar kartą.

“ ”/“ ” Papildomo kodo puslapiai: pasirenka 
papildomo kodo puslapius, jeigu jų esama, kai yra 
įjungtas teleteksto puslapis. 
Mygtukai P+ / P- ir skaitiniai mygtukai (0-9): 
Spauskite, norėdami pasirinkti puslapį.
Pastaba: daugelis televizijos stočių savo rodyklės puslapiams 
naudoja kodą 100.

Jūsų televizorius palaiko sparčiojo teksto SPARTUSİS 
TEKSTAS ir TEKSTO VİRŠUJE sistemas. Kai yra 
galima panaudoti šias sistemas, puslapiai yra padalinti 
į grupes arba temas. Kai galima sparčiojo teksto 
sistema, sritys teleteksto puslapyje bus koduojamos 
spalvomis, ir jas bus galima pasirinkti spaudžiant 
spalvotus mygtukus. Spauskite savo poreikius 
atitinkantį spalvotą mygtuką. Atsiras spalvotas 
užrašas, nurodydamas jums, kurios spalvos mygtuką 
naudoti, kai yra transliuojamas tekstas viršuje. 
Spaudžiant “ ” arba “ ” komandas, atitinkamai 
atidarysite kitą arba ankstesnį puslapį.

Skaitmeninis teletekstas (tik Jungtinei 
Karalystei)
• Spauskite“TXT” mygtuką. Atidaroma skaitmeninė 

teleteksto informacija. Per ją galite pereiti spalviniais 
mygtukais, žymeklio mygtukais ir mygtuku GERAI 
(OK).

Priklausomai nuo skaitmeninio teleteksto, naudojimo 
metodas gali skirtis. Laikykitės instrukcijų, rodomų 
skaitmeninio teleteksto ekrane.
Paspaudus mygtuką “TXT, televizorius vėl persijungia 
į TV transliaciją.

Programinės įrangos 
atnaujinimas

Jūsų televizorius gali surasti ir atnaujinti naujos 
programinės įrangos atnaujinimus per transliacijų 
kanalus.  Ieškodamas transl iaci jos kanalų 
televizorius peržiūri galimus kanalus, išsaugotus 
jūsų nustatymuose. Todėl prieš programinės įrangos 
atnaujinimo paiešką, patariama automatiškai ieškoti 
ir atnaujinti visu galimus kanalus.

1) Programinės įrangos atnaujinimo 
paieška naudotojo sąsaja
• Įmanoma rankiniu būdu patikrinti, ar jūsų televizoriui 
yra programinės įrangos atnaujinimų.
• Paprasčiausiai naršykite savo pagrindinį meniu. 
Pasirinkite Nustatymai ir rinkitės Kitų nustatymų 
meniu. Kitų nustatymų meniu pereikite prie 
Programinės įrangos atnaujinimo elemento ir 
paspauskite Gerai, kad atidarytumėte Atnaujinimo 
pasirinkčių meniu.
• Meniu Atnaujinimo parinktys pasirinkite Ieškoti 
atnaujinimų  ir spauskite mygtuką Gerai.
• Jei bus rastas naujas atnaujinimas, jis bus 
pradedamas siųsti. Eigos juosta rodo siuntimo eigą. 
Kai siuntimas sėkmingai užbaigiamas, pasirodo 
žinutė, prašanti perkrauti, kad būtų suaktyvinta 
nauja programinė įranga. Norėdami tęsti perkrovimo 
operaciją, paspauskite OK.

2) 3.AM paieška ir atnaujinimo režimas
• Jei Atnaujinimo pasirinktyse  yra įjungtas 
Automatinis nuskaitymas, televizorius 03.00 
pabunda ir ieško transliacijos kanalų naujiems 
programinės įrangos atnaujinimams. Jie nauja 
programinė įranga rasta ir sėkmingai atsiųsta, kitą 
kartą įjungus televizorių, jame bus nauja programinės 
įrangos versija.
Pastaba apie perkrovimo operaciją: perkrovimas yra 
paskutinis žingsnis programinės įrangos atnaujinimo 
operacijoje, jei naujos programinės įrangos atsiuntimas yra 
sėkmingai užbaigtas. Perkraunant televizorių, atliekamas 
galutinis diegimas. Perkrovimo sekoje maitinimas yra 
išjungtas ir priekinė lemputė mirksėdama parodo apie 
veikimą. Po apytiksliai 5 minučių televizorius iš naujo įsijungia 
su nauja aktyvuota programine įranga.

• Jie jūsų televizorius nepasileidžia per 10 minučių, 
atjunkite elektros maitinimą 10 minučių ir tada vėl 
įjunkite. Televizorius turėtų saugiai įsijungti su nauja 
programine įranga. Jie jums vis tiek nepavyksta įjungti 
televizoriaus, keletą kartų pakartokite maitinimo 
atjungimo ir prijungimo seką. Jei televizorius vis 
tiek neveikia, kreipkitės į aptarnaujantį personalą 
problemai pašalinti.
Dėmesio: kol perkraunant mirksi lemputė, neatjunkite 
te lev izor iaus mai t in imo.  Dėl  to  te lev izor ius 
gali pakartotinai neįsijungti ir jį galės pataisyti tik 
aptarnaujantis personalas.
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Trikčių šalinimas ir patarimai
Besidubliuojantis vaizdas – šešėliai
Turėkite omenyje, kad kai rodomas stabilus vaizdas 
jis gali šiek tiek dubliuotis, atsirasti šešėlis (įprastame 
ar sustabdytame vaizde). LED televizoriaus vaizdo 
šešėlis gali išnykti po kurio laiko. Pabandykite kuriam 
laikui išjungti televizorių. Norėdami to išvengti, 
nepalikite sustabdyto vaizdo ekrane ilgą laiką.

Nėra maitinimo
Jeigu į televizorių netiekiamas maitinimas, patikrinkite, 
ar maitinimo laidas yra prijungtas prie maitinimo lizdo.

Prasta vaizdo kokybė
1. ar pasirinkote tinkamą televizijos sistemą? 
2. Ar jūsų televizorius ar naminė antena nėra per arti 
prie neįžemintos garso aparatūros, neoninių šviesų 
ar pan.?
3. Dėl kalnų arba aukštų pastatų vaizdas gali dvejintis 
arba atsirasti šešėliai. Kai kada vaizdo kokybę galima 
pagerinti pakeičiant antenos kryptį. Ar vaizdas arba 
teletekstas neaiškus? 
4. Patikrinkite, ar nustatėte tinkamą dažnį. 
5. Iš naujo nustatykite kanalus. 
6. Kai vienu metu prie televizoriaus yra prijungti 
du periferiniai įrenginiai, vaizdo kokybė gali būti 
prastesnė. Tokiu atveju vieną iš periferinių įrenginių 
atjunkite.

Vaizdo nėra
1. Jeigu vaizdo nėra, gali būti, kad televizorius nepriima 
programų transliacijos signalų. Ar pasirinkote tinkamą 
nuotolinio valdymo pulto mygtuką? Pabandykite dar 
kartą. Taip pat įsitikinkite, kad pasirinktas tinkamas 
įvesties šaltinis.
2. Ar tinkamai prijungėte anteną? 
3. Ar kištukai patikimai įkišti į antenos lizdą?
4. Ar nepažeistas antenos kabelis? 
5. ar prie antenos jungiamasi tinkamais kištukais? 
6. Jeigu nesate tikri, pasitarkite su pardavėju.

Garso nėra
1. Ar neišjungtas garsas? Norėdami atšaukti garso 
išjungimą, spustelkite mygtuką „ “ arba padidinti 
garsumą.
2. Garsas yra girdimas tik iš vieno garsiakalbio. Ar 
nustatytas naudoti tik vienas garsiakalbis? Žr. skyrių 
„Garso meniu“.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas
Jūsų televizorius pradėjo nereaguoti į nuotolinio 
valdymo pulto komandas. Gali būti, kad išsikrovė 
baterijos. Naudokite televizoriaus mygtukus jam 
perjungti. (* Tai įmanoma, jeigu mygtukai nėra 
užblokuoti tėvų kontrolės nustatymais)

Negalima parinkti signalo įvesties šaltinių
1. Jeigu negalite pasirinkti įvesties šaltinio, gali būti, 
kad joks prietaisas nėra prijungtas.
2. Patikrinkite AV laidus ir jungtis, jeigu prietaisą 
bandėte prijungti.

Įrašymas neprieinamas 
Kad galėtumėte įrašyti programą, iš pradžių turėsite 
prijungti USB diską prie televizoriaus. Televizorius 
tuo metu turi būti išjungtas. Tada įjunkite televizorių, 
kad galėtumėte įjungti įrašymo funkciją. Priešingu 
atveju įrašymo funkcija neveiks. Jei įrašyti programos 
negalima, pabandykite išjungti televizorių ir vėl įstatyti 
USB prietaisą, kol televizorius yra išjungtas.

USB veikia per lėtai 
Jei pradėdami įrašymą ekrane matote pranešimą 
„USB veikia per lėtai“ (USB is too slow), pabandykite 
įrašymą pradėti dar kartą. Jei dar kartą gausite tą patį 
pranešimą, gali būti, kad jūsų USB diskas neatitinka 
spartos reikalavimų. Pabandykite prijungti kitą USB 
diską.
Informacija vartotojams apie senos įrangos ir 
baterijų utilizavimą
(Tik Europos Sąjungai)
Šie simboliai reikia, kad jais pažymėtos įrangos 
negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis. Jei 
norite išmesti šį produktą ar baterijas, dėl jų tinkamo 
perdirbimo kreipkitės į vietines tokių atliekų perdirbimo 
įmones.
Pastaba:   Ženklas Pb po šiuo simboliu ant baterijų rodo, kad 

baterijose esama švino.

     
                    Produktai           Baterija
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Kompiuterio signalo tipiniai rodymo 
režimai 

Toliau esančioje lentelėje pateikiami kai kurie 
tipiniai vaizdo rodymo režimai. Jūsų televizorius gali 
nepalaikyti visų skiriamųjų gebų. Jūsų televizorius 
palaiko iki 1920x1080.

Rodyklė Skiriamoji 
geba Dažnis

1 640x400 70Hz
2 640x350 85Hz
3 640x400 85Hz
4 640x480 60Hz
5 640x480 66Hz
6 640x480 72Hz
7 640x480 75Hz
8 640x480 85Hz
9 800x600 56Hz

10 800x600 60Hz
11 800x600 70Hz
12 800x600 72Hz
13 800x600 75Hz
14 800x600 85Hz
15 832x624 75Hz
16 1024x768 60Hz
17 1024x768 66Hz
18 1024x768 70Hz
19 1024x768 72Hz
20 1024x768 75Hz
21 1024x768 85Hz
22 1152x864 60Hz
23 1152x864 70Hz
24 1152x864 75Hz
25 1152x864 85Hz
26 1152x870 75Hz
27 1280x768 60Hz
28 1360x768 60Hz
29 1280x768 75Hz
30 1280x768 85Hz
31 1280x960 60Hz
32 1280x960 75Hz
33 1280x960 85Hz
34 1280x1024 60Hz
35 1280x1024 75Hz
36 1280x1024 85Hz
37 1400x1050 60Hz
38 1400x1050 75Hz
39 1400x1050 85Hz
40 1440x900 60Hz
41 1440x900 75Hz
42 1600x1200 60Hz
43 1680x1050 60Hz
44 1920x1080 60Hz
45 1920x1200 60Hz

Techniniai duomenys
TV PROGRAMŲ TRANSLIACIJA
PAL/SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’
SKAITMENINIS PRIĖMIMAS
DVB-T MPEG2
DVB-T MPEG4 HD
DVB-T MHEG-5 Engine (tik Jungtinei Karalystei)
DVB-C MPEG2
DVB-C MPEG4 HD  
SIGNALUS PRIIMANTYS KANALAI
VHF (I/III JUOSTA)
UHF (U JUOSTA)
HIPERJUOSTA
IŠ ANKSTO NUSTATOMŲ KANALŲ SKAIČIUS
10000
KANALO INDIKATORIUS
Rodomas ekrane
RF ANTENOS ĮVESTIES LIZDAS
75 omų (nesubalansuotas)
VEIKIMO ĮTAMPA
220-240 V 50 Hz kintamoji srovė.
GARSAS
Vokiška ir Nicam Stereo
GARSO IŠVESTIES GALINGUMAS (SU RMS) (%10 
THD) 2 x 6
ENERGIJOS SUNAUDOJIMAS (W) 80 W (maks.)
EKRANAS 16:9

Pastaba apie licenciją
Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją.
PREKĖS ŽENKLO PRIPAŽINIMAS

 ir dvigubos raidės „D“ simbolis 
yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.  
„HDMI, HDMI logotipas ir „High-Definition Multimedia 
Interface“ yra prekės ženklai arba registruotieji prekės 
ženklai, priklausantys „HDMI Licensing LLC.“ 
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Palaikomi failų formatai USB medijos naršyklėje
Medija Plėtinys Formatas Pastabos

Vaizdo įrašas Garso įrašas

Filmas dat, mpg, 
mpeg

Mpeg1,2 1 / 2 / 3 sluoksnių 
MPEG1/2, AAC / HEAAC, 
AC3 / EAC3, LPCM / 
ADPCM

1080P@ 30 kadrų per sekundę 
50 Mbit/s

dat, mpg, 
mpeg

MPEG2, H.264, VC1, AVS, 
MVC

1 / 2 / 3 sluoksnių 
MPEG1/2, AAC / HEAAC, 
AC3 / EAC3, LPCM / 
ADPCM

H.264:1080Px2@25 kadrai per 
sekundę 1080P@ 50 kadrų per 
sekundę MVC: 1080P@ 24 kadrai 
per sekundę Kita: 1080P@ 30 
kadrų per sekundę“ 50 Mbit/s

.vob MPEG2 1 / 2 / 3 sluoksnių 
MPEG1/2, AC3, LPCM

1080P@ 30 kadrų per sekundę 
50 Mbit/s

.mkv MPEG1,2,4, XviD,
H.264,
VC1,WMV3,
JPEG eiga

1 / 2 / 3 sluoksnių 
MPEG1/2, AAC / HEAAC, 
AC3 / EAC3, LPCM, OGG

H.264:1080Px2@25 kadrai per 
sekundę 1080P@ 50 kadrų per 
sekundę Kita: 1080P@ 30 kadrų 
per sekundę 50 Mbit/s

.mp4 .mov 1 / 2 / 3 sluoksnių 
MPEG1/2, AAC / HEAAC, 
AC3 / EAC3, LPCM / 
ADPCM

H.264: 1080Px2@25 kadrai per 
sekundę1080P@ 50 kadrų per 
sekundę Kita: 1080P@ 30 kadrų 
per sekundę 50 Mbit/s

.avi MPEG1,2,4
Xvid 
H.264,
VC1,WMV3,
Sorenson H.263
JPEG eiga

1 / 2 / 3 sluoksnių 
MPEG1/2, AAC / HEAAC, 
AC3 / EAC3, LPCM / 
ADPCM, WMA

H.264: 1080Px2@25 kadrai 
per sekundę 1080P@ 50 kadrų 
per sekundę Kita: 1080P@ 30 
kadrų per sekundę“ 50 Mbit/s

flv H.264,
Sorenson H.263

1 / 2 / 3 sluoksnių 
MPEG1/2, AAC / HEAAC, 
LPCM / ADPCM

H.264: 1080Px2@25 kadrai per 
sekundę 1080P@ 50 kadrų per 
sekundę Kita: 1080P@ 30 kadrų 
per sekundę“ 50 Mbit/s

3gp,3g2 MPEG4, H.264 1920x1080 @ 30P 20 Mbit/s

asf, wmv MPEG2,4, XviD, H.264, 
VC1, WMV3

1 / 2 / 3 sluoksnių 
MPEG1/2, AAC / HEAAC, 
AC3 / EAC3, LPCM, WMA

1080P@ 30 kadrų per sekundę 
50 Mbit/s

Muzika .mp3

-

1/ 2/ 3 sluoksnis MPEG1 
(MP3)

OGG OGG

.wav LPCM

WMA / ASF WMA, WMA Pro

.m4a/ .aac AAC, HEAAC

Nuotraukos .jpg .jpeg Bazinis JPEG MAKS. PxA = 14592x12288
Iki 8 megabaitų.png Progresinis JPEG

.bmp nesuporuota

.png suporuota
Subtitrai sub - -

srt - -
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Palaikoma DVI vaizdo skiriamoji geba
Prijungiant prietaisus prie televizoriaus jungčių DVI konverterio laidais (nepridedami), galite naudotis šia 
informacija apie vaizdo skiriamąją gebą.

56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz

640x400 þ

640x480 þ þ þ þ

800x600 þ þ þ þ þ

832x624 þ

1024x768 þ þ þ þ þ

1152x864 þ þ þ

1152x870 þ

1280x768 þ

1360x768 þ þ

1280x960 þ þ

1280x1024 þ þ

1400x1050 þ þ

1440x900 þ þ

1600x1200 þ

1680x1050 þ

1920x1080 þ

1920x1200 þ
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Ohutusnõuded
Enne paigaldamist või kasutamist
 lugege hoolikalt toodud juhiseid.

Ettevalmistus
Asetage seade tasasele ühtlasele pinnale. Õhu 
juurdepääsuks jätke vähemalt 10 cm vaba ruumi ümber 
kogu komplekti. Rikete ja ohtlike olukordade vältimiseks 
ärge palun asetage ühtegi eset seadme peale. 
Kasutage seadet mõõdukas kliimas. Töötemperatuurid 
ja -niiskustasemed: 5ºC kuni 45ºC, 85% maksimaane 
relatiivneniiskus (mitte sulgeda ventilatsiooniavasid).

Kasutusala
Seade on mõeldud TV programmide vastuvõtmiseks 
ja kuvamiseks. Erinevad ühendusvõimalused 
laiendavad täiendavate vastuvõtmise ja kuvamise 
allikate võimalusi (erinevad välised seadmed). 
Seade sobib kasutamiseks kuivades siseruumides. 
Seade on mõeldud üksnes koduseks kasutamiseks ja 
teda ei tohi kasutada tööstuslikel võikaubanduslikel 
eesmärkidel. Me ei ole vastutavad, kui toodet 
kasutatakse selleks mitte ettenähtud eesmärkidel 
või tehakse lubamatuid modifikatsioone. LED TV 
kasutamine äärmuslikult muutuvates tingimustes 
võib seadet kahjustada.

 H O I AT U S :  Ä r g e  l u b a g e  f ü ü s i l i s e , 
sensoorse või vaimsete häiretega inimestel 
(kaasaarvatud lapsed) või piiratud kogemuste 
ja/või teadmistega inimestel elektrilisi seadmeid 
kasutada ilma järelevalveta!
Lapsed ei pruugi ohtu õigesti hinnata! Patareide 
allaneelamine võib põhjustada surma. Hoidke 
patareid väikelaste käeulatusest eemal. 
Patareide alla neelamise korral pöörduge 
koheselt arsti poole. Hoidke pakkekiled lastele 
kättesaamatus kohas. Lämbumise oht.
Toiteallikas
• Teler on mõeldud töötama vahelduvvooluga 220-240 

V, 50 Hz pistikus. 

•  Hoiatus: Ärge jätke kodust lahkudes telerit 
oote- või töörežiimile.

Telerile asukoha valimine
• Õhu juurdepääsuks jätke vähemalt 10cm vaba ruumi 

ümber kogu TV. 
•	Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. 
•	Ärgeasetage telerit ebatasasele või ebastabiilsele 

alusele, teler võib ümber minna.
• Vältimaks teleri kahjustumist, ärge asetage telerile 

mingeid esemeid.
• Kasutage telerit ainult mõõdukas kliimas.
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Voolujuhe ja pistik
• Voolupistikule peab olema lihtne juurde pääseda. 

Äikese korral, puhkuse ajal või kui telerit ei kasutata 
pikema ajaperioodi jooksul, tõmmake voolujuhe 
pistikust välja.

• Toitejuhe on mõeldud teleri eemaldamiseks 
vooluvõrgust ja seetõttu tuleb tagada, et see oleks 
alati kasutusvalmis.

•	Ärgeasetage toitejuhtmele telerikomplekti, 
mööblitükki ega mõnda muud eset ning ärge 
pigistage seda. 

• Käsitsege voolujuhet pistikust ärge tõmmake telerit 
juhtmest tõmmates pistikust välja.

• Ärge puudutage voolujuhet/pistikut märgade 
kätega, kuna see võib põhjustada elektrilööki või 
elektrishokki. 

• Ärge tehke juhtmesse sõlme ega siduge seda teiste 
juhtmetega. 

• Toitejuhtmed tuleks paigutada nii, et neile ei astutaks 
peale. 

• Vigane toitejuhe võib tekitada tulekahju või anda teile 
elektrilöögi. Kahjustuste korral tuleb see asendada 
ja seda tohib teha ainult kvalifitseeritud personal.

Niiskus ja vesi
•	Ärge kasutage seda seadet niiskes kohas (vältige 

kasutamist vannitoas, kraanikaussi lähedal köögis 
ja pesumasina läheduses). 

•	Ärgejätke telerit vihma või vee kätte, kuna see võib 
olla ohtlik. 

•	Ärge asetage teleri peale vedelikega täidetus 
esemeid nt lillevaasid. Vältige tilkumist ja pritsmeid.

• Kui mõni kõva ese või vedelik kukub korpuse peale, 
tõmmake pistik välja ja laske seda kvalifitseeritud 
isikul enne edasist kasutamist kontrollida.

Ventilatsioon
• Pilud ja avad tagakaanel on mõeldud teleri 

ventileerimiseks ja usaldusväärse töötamise 
tagamiseks. 

• Ülekuumenemise vältimiseks ei tohi neid avasid 
mingil moel blokeerida ega katta.

Kuumus ja leegid
•	Ärgejätke telerit otsese päikesevalguse või muude 

kuumusallikate lähedusse.
• TV ei tohiks asetada lahtise tule 

ega intensiivsete kuumuseallikate, 
nä i teks e lekt r i l i se  küt tekeha 
lähedusse. 

• Veenduge, et telerikomplekti peale 
ei oleks asetatud ühtegi lahtise tule 
allikat, näiteks põlevaid küünlaid. 

Helitugevus kõrvaklappides
• Ülemäärane helirõhk kõrvaklappides võib 

põhjustada kuulmiskahjustusi.

Monteerimine seinale (valikuline)
• Kui soovite telerit seinale paigaldada (juhul, 

kui see võimalus on olemas), tuleb vigastuste 
vältimiseks seade kinnitada kindlalt ja kooskõlas 
paigaldusjuhendiga.

LCD-ekraan
• Ajuti võivad mõned mitteaktiivsed pikslid ilmuda 

ekraanile kui liikumatute siniste, roheliste või 
punaste punktidena. See ei mõjuta teie toote 
töövõimet.

• Vaadake, et te ei kriimustaks ekraani küünte või 
muude teravate esemetega. 

Puhastamine
• Enne puhastamist tõmmake pistik seinakontaktist 

välja. 
•	Ärge kasutage puhastamiseks vedelikke või 

aerosoole. Kasuta pehmet, kuiva riiet.

Keskkonnaalane informatsioon 
K e s k k o n n a  s ä ä s t m i s e k s  o n  t e l e v i i s o r 
kavandatud tarbima vähem energiat. Täna teleri 
energiasäästureziimile te mitte ainult ei säästa 
loodust, vaid hoiate läbi vähenendu elektriarvete 
kokku ka raha. Energiatarbe vähendamiseks järgige 
alltoodud samme:
Saate kasutada Energiasäästureşiimi, mis asub Pildi 
seadete MENUs. Kui valite Energiasäästureşiimiks 
Eco,(Öko), lülitub teler reşiimile, kus energia kasutus 
ja heledus viiakse optimaalsele tasemele. Selles 
režiimis on mõningad pildi seaded kättesaamatud.

Kui valite pilt väljas kuvatakse ekraanile teade, 
“Ekraan lülitub välja 15 sekundi pärast.”  Valige 
JÄTKA ja vajutage OK jätkamiseks Ekraan lülitub 
15 sekundi pärast välja Kui keelate Energiasäästu 
režiimi, lülitub pildirežiim automaatselt Dünaamilisele.
Kui te telerit ei kasutage, lülitage seade välja või 
tõmmake pistik vooluvõrgust välja. Ka see vähendab 
energia tarvet. 
Pikemaks ajaks ära minnes tõmmake pistik 
vooluvõrgust välja.
Aastase energiatarbe vähendamiseks on väga 
soovitav aktiveerida Energiasäästureşiim. Samuti on 
soovitav tõmmata TV vooluvõrgust välja, kui seadet 
ei kasutata.
Palun aidake säästa loodust ja järgige neid juhiseid.
Remondiinfo
Palun jätke kogu hooldus kvalifitseeritud personali 
hooleks. Telerit võib parandada ainult kvaliftseeritud 
tööjõud. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust 
oma teleri edasimõõjaga.



Eesti   - 24 -

TV - omadused 
• Kaugjuhtimipuldiga värvi LCD TV.
• T ä i s i n t e g r e e r i t u d  d i g i t a a l n e / k a a b e l  T V 

(DVB-T/C)
• HDMI ühendused digitaalse video ja audio 

jaoks. See ühendus on mõeldud ka toetama 
kõrglahutussignaale.

• USB sisend.
• Programmi salvestus.
• Programmi ajalinenihe.
• 10000 programmi.
• OSD MENUsüsteem.
• Scart pesa väliste seadmete jaoks (näiteks video, 

videomängud, audioseadmed, jne.).
• Stereo helisüsteem.
• Teletekst, fastekst, TOP tekst.
• Kõrvaklappide ühendus.
• Automaatne programmeerimissüsteem.
• Käsitsi häälestus edasi- ja tagasisuunal.
• Automaatne väljalülitus kuni kuue tunni möödumisel.
• Unetaimer.
• Lapselukk.
• Signaali puudumisel automaatne helivaigistus.
• NTSC taasesitus.
• AVL (Automaatne Helitugevuse Piiramine).
• PLL (Sageduse otsing).
• Arvutisisend.
• Ühenda&Mängi Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, 

Windows 7 jaoks.
• Mängurežiim (valikuline).
• Pilt väljas funktsioon.

TV vaatamine 

Kaasasolevad tarvikud
Kaugjuhtimispult
Patareid: 2 x AAA
Kasutusjuhend
Külgmine AV ühenduskaabel

TV kontrollnupud & kasutamine

1. Ülesse suunda direction
2. Allapoole suund
3. Programm/Heli / AV / Ooterežiim –Sees valiku nupp
Kontrollnupp lubab teil muuta Helitaset/Programmi/
Allika ja Ooterežiimi funktsioone.
Helitaseme muutmiseks: Helitaseme tõstmiseks 
vajutage nuppu ülesse  Helitaseme vähendamiseks 
vajutage nuppu alla.
Kanalite muutmiseks: Vajutage nupu keskosale, 
ekraanile ilmub kanalite informatsiooni riba. Kerige 
läbi salvestatud kanalite vajutades nuppu kas ülesse 
või alla
Allika muutmiseks: Vajutage kaks korda nupu 
keskosale, ekraanile ilmub allikate nimekiri.  Kerige 
läbi saadaolevate allikate vajutades nuppu kas ülesse 
või alla.
Teleri väljalülitamine: Vajutage nupu keskosa alla 
ja hoidke paar sekundit, teler lülitub ooterežiimile.

MÄRKUS:Helitaseme muutmiseks saate liigutada 
nuppu ülesse ja alla. Kui soovite kanaleid vahetada, 
vajutage korra nupu keskele (Asend 3) ja seejärel 
liikuge kas ülesse või alla. Kui vajutate nupu keskele 
veel korra, kuvatakse allika ekraaniMENU. Soovitud 
allika valimiseks, liiguta lülitit ülesse või alla ja vabasta. 
Kui vajutate nupu keskele ja hoiate seda mõne 
sekundi, lülitub TV ootereŗiimile. PõhiMENU OSD 
ekraani ei saa kuvada kontrollnuppude abil.
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Kaugjuhtimispuldi ülevaade

MÄRKUS: Kaugjuhtimispuldi tööraadius on umbes 
7m/23ft.

1. Ootereşiim
2. Kuva suurus
3. Unetaimer
4. Mono/Stereo - Duaal I-II / Käesolev keel       

(DVB kanalitel)
5. Lemmik kanalid
6. Numbrilised nupud
7. Elektrooniline programmi juht (DVB kanalitel)
8. Funktsioon puudub
9. Meedialehitseja
10. Navigatsiooni nupud (Üles/Alla/Vasakule/

paremale)
11. Funktsioon puudub
12. Lindistuste Raamatukogu
13. Programm Alla / Lehekülg ülesse - Programm 

ülesse /Lehekülg alla
14. Vaigista
15. Programmi salvestus
16. Paus (Meedia Lehitseja reşiimil) / Salvestamine 

ajalisenihkega
17. Kiirkerimine tagasi (Media Lehitseja režiimil)
18. Taasesitus (Media Lehitseja režiimil)
19. Punane nupp
20. Roheline nupp: 
21. Pildirežiimi valik
22. Funktsioon puudub
23. Teletekst / Mix (TXT režiimil) 
24. Subtiiter sisse-välja (DVB kanalitel)  
25. Eelmine programm
26. AV/Allika valik 
27. MENU sisse-välja.
28. Okay (Kinnita) / Hoia (TXT režiimil) / Kanalite 

nimekiri
29. Välju / Tagasi / Lehekülje indeks (TXT režiimil)
30. Funktsioon puudub
31. Info / Näita (TXT režiimil)
32. Heli valjemaks/vaiksemaks
33. Funktsioon puudub 
34. Funktsioon puudub
35. Kiirkerimine tagasi (Media Lehitseja režiimil)
36. Stopp (Media Lehitseja režiimil)
37. Sinine nupp
38. Kollane nupp
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Ühenduste ülevaade

MÄRKUS: Kui ühendate seadme läbi külgmise AV sisendi, peate ühenduse loomiseks kasutama kaasas olevaid 
ühenduskaableid.   Vaadake ülaltoodud joonist. | YPbPr re˛iimi saab kasutada ainult seadmega, millel on YPbPr väljund läbi PC 
sisendi kasutades selleks YPbPr – PC-sse kaablit (YPbPr kaabel ei kuulu komplekti). Kui ühendus on loodud, lülitage ümber 
YPbPr allikale. PC audio lubamiseks, peate kasutama PC/YPBPR AUDIO ÜHENDUSE VALGET & PUNAST sisendit. |Kui 
väline seade ühendatakse läbi SCART pesa, lülitub TV automaatselt AV režiimile. |Väljund läbi SCART pesa ei ole võimalik, 
kui võetakse vastu DTV kanaleid (Mpeg4 H.264) või olles Meedialehitseja režiimil. | Kasutades seinale kinnitamise komplekti 
(valikuline) soovitame enne seinale paigaldamist viia kõik kaablid teleri taha. Sisestage või eemaldage CI moodul vaid juhul, kui 
teler on  VÄLJALÜLITATUD. Vaadake mooduli kasutusjuhendist seadistamise detailide kohta. Sisestage teleka terminalikatte 
tagaküljel asuvasse pilusse CAM ja seejärel vaatamiseks vajalik kaart. Tueb sisestada korrektselt, vales asendis pole teda 
võimalik täielikult sisestada. CAM või TV terminal võivad kahjustuda, kui CAM on jõuga sisestatud.Iga TV  USB sisend toetab 
seadmeid kuni 500mA. Suurema kui 500mA väärtusega seadmete ühendamine võib telerit kahjustada.  

Ühendus Tüüp Kaablid Seade

Scart
Ühendus
(tagasi)

VGA
Ühendus
(tagasi)

Külgmine AV 

PC/YPbPr 
Audio

Ühendus
(külgmine)

Külgmine AV video/
audio ühenduskaabli 

pesadesse   
PC Audio kaabel (Ei 

kuulu komplekti)

HDMI :
Ühendus
(tagasi)

SPDIFF
Ühendus
(tagasi)

Külgmine AV

Külgmine AV
Ühendus

(külgmine) AV ühenduskaabel 
(komplektis)

KÕRVAKLAPID

Kõrvaklapp
Ühendus

(külgmine)

USB
Ühendus

(külgmine)

CI
Ühendus

(külgmine)
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Tingliku juurdepääsu mooduli 
kasutamine

 OLULINE: Sisestage või eemaldage CI moodul vaid 
juhul, kui teler on  VÄLJALÜLITATUD.

Mõningate digitaalsete kanalite vaatamiseks on 
tingliku juurdepääsu mooduli  (CAM) kasutamine 
vajalik. Moodul tuleb sisestada telekas asuvasse CI 
pilusse.
1. Esitades tellimuse tasuliste kanalite firmale, saate 
Tingliku ligipääsumooduli (Conditional Access Module, 
CAM) ja kaardi, need tuleb telerisse sisestada, läbides 
järgneva protseduuri.
2. Sisestage teleka terminalikatte tagaküljel asuvasse 
pilusse CAM ja seejärel vaatamiseks vajalik kaart.
3. CAM tueb sisestada korrektselt, vales asendis 
pole teda võimalik täielikult sisestada. CAMi 
jõuga sisestamisel võite vigastada CAMi või teleri 
terminali.
4. Ühendage teler elektrivooluga, lülitage sisse 
ning seejärel oodake paar minutit, kuni kaart 
aktiveeritakse.
5. Kui ühtegi moodulit sisestatud pole, ilmub 
ekraanile teade “Ühist kasutajaliidese moodulit 
ei tuvastatud”.
Vaadake mooduli kasutusjuhendist seadistamise 
detailide kohta.

Ooterežiimi	hoiatus
Kui teler ei võta vastu ühtegi sisendsignaali (nt. 
antenni või HDMI allika oma) 5 minuti jooksul, läheb 
teler ooterežiimile. Kui te järgmisel korral teleri sisse 
lülitate ilmub ekraanile järgnev teade:

 
Kui TV automaatselt välja aeg saabub, kuvatakse 
ekraanile järgnev teade. TV välja lülitamiseks valige 
JAH. Tühistamiseks valige EI. TV lülitub välja ka siis, 
kui te sellel ekraanil valikut ei teosta.

Kui teler on sisse jäetud a seda pole 4 tundi kasutatud, 
lülitub teler ooterežiimile. Kui te järgmisel korral teleri 
sisse lülitate ilmub ekraanile järgnev teade:
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Patareide sisestamine 
kaugjuhtimispulti

1.Patareide sisestamine kaugjuhtimispulti
2. Paigaldage kaks AAA patareid. Veenduge, et + 
ja - otsad on patareide hoidikusse õigesti asetatud 
(jälgige polaarsust).
3. Asetage kate tagasi

Voolujuhtme & Antenni/Kaabli/Satelliidi 
ühendamine

TÄHTIS: Teler on mõeldud töötama vahelduvvooluga 
220-240 V, 50 Hz pistikus. Peale lahtipakkimist laske 
teleri temperatuuril enne vooluvõrku ühendamist 
ühtlustuda toatemperatuuriga. Ühendage toitekaabel 
seinakontakti.

Sisse/välja lülitamine
Teleri siselülitamiseks (On)
Ühendage toitejuhe vahelduvvooluvõrku  220-240V 
AC, 50 Hz. 
Seejärel süttib ooterežiimi indikaatortuli.
Teleri sisselülitamiseks ooterežiimist kas:

Vajutage nuppu “ ”CH ^ / v või numbrilisinuppe 
kaugjuhtimispuldil.
Vajutage teleri vasakul küljel asuvat kontrollnuppu. 
Teler lülitub sisse.

Teleri väljalülitamine
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu “ ”  või vajutage 
ja hoidke all TV kontrollnuppu, kuni välja lülitumiseni  
nii lülitub teler ootereziimile .

Teleri täielikuks väljalülitamiseks võtke toitekaabel 
seinakontaktist välja.
Märkus: Kui teler on ooterežiimile lülitatud, hakkab ooterežiimi 
LED-diood vilkuma viidates, et funktsioonid, nagu näiteks 
otsing ooterežiimil, Over Air allalaadimine või taimer on 
aktiivsed. LED tuli võib plinkida ka siis, kui lülitada teleri 
ooterežiimilt sisse.

Esmakordne paigaldus
Teleri esmakordsel sisse lülitamisel ilmub "keelevaliku" 
MENU. MENU aknas kuvatakse üksteise järel, 
tähestikulises järjekorras kõigis keelevalikutes teade 
“Teretulemast, palun valige oma keel”. 

Vajutage nuppu  “ ” või“ ”  et helendada soovitud 
keel, ja vajutage nuppu OK, et teha valik.  Kuvatakse 
"Esmakordne paigaldus". Kasutage nuppu “ ” või  
“ ” , et seada soovitud riik ja vajutage “ ” nuppu, et 
valida Otsingu tüüp. Soovitud otsingu tüübi seadmiseks 
kasutage “ ” või “ ” . Võimalikud valikud on Digitaalne 
ja Analoog, ainult digitaalne ja ainult analoog. Kui 
olete valinud, vajutage “ ” , et seada Teleteksti keel. 
Kasutage“  ” või “  ” nuppu, et seada “Teleteksti keel” 
ja valige “Krüptitud skaneering” kasutades “ ” või  
“ ” nuppu. Kui soovite otsida kodeeritud kanaleid 
seadke Krüptitud skaneering asendisse JAH. 

Jätkamiseks vajutage nuppu OK kaugjuhtimispuldil ja 
ekraanile kuvatakse järgnev teade.
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Saate aktiveerida Esitusrežiimi valiku kasutades nuppe 
“ ” või “ ”. Kui esitlusreziim (valikuline) on valitud, 
on muude seadete MENUs saadaval Esitlusrežiimi 
valikud ja TV funktsioonid kuvatakse illustratiivselt 
ekraani ülaosas. Kinnitusekraan kuvatakse peale 
esitlusrežiimi (valikuline) valimist. Valige JAH, 
et jätkata. 

Kui on valitud Kodurežiim, ei ole peale esmakordset 
installeerimist  Esitlusreşiim (valikuline)saadaval. 
Jätkamiseks vajutage nuppu OK kaugjuhtimispuldil 
ja ekraanile kuvatakse järgnev teade.

Soovitud al l ikast ülekannete otsimiseks ja 
salvestamiseks peate valima otsingu tüübi. 

Antenni paigaldus
Kui te valite OtsinguTüübi MENUst funktsiooni 
AERIAL otsib teler digitaalseid TV ülekandeid.

MÄRKUS: Tühistamiseks vajutage nuppu MENU.

Pärast kõikide saadaolevate kanalite salvestamist, 
kuvatakse ekraanil Kanalite nimekiri. Kui teile sobib 
LCN (*) poolt pakutud kanalite sorteering, valige JAH 
ja vajutage OK.

Kanalite nimekirjast väljumiseks ja teleri vaatamiseks 
vajutage nuppu OK.
on loogiline kanalite numbri süsteem, mis reastab 
saadaolevad ülekanded vastavalt kanalite sagedusele.

Kaabli paigaldus
Kui valite KAABEL ja vajutate kaugjuhtimispuldil 
nuppu OK kuvatakse ekraanile järgnev teade:

Jätkamiseks valige JAH ja vajutage OK. Käskluse 
tühistamiseks valige Ei ja vajutage OK.



Eesti   - 30 -

Sellelt pildilt võite valida sagedusvahemikud. Näha 
olevate ridade helendamiseks kasutage nuppu “
” või  “ ”. 
Sagedusvahemiku võite sisestada manuaalselt 
kasutades kaugjuhtimispuldi numbrinuppe. 
Algus- ja lõpusageduse seadmiseks kasutage 
kaugjuhtimispuldi numbrilisi nuppe. 
Selle toimingu järel saate seada Otsingu sammuks 
kas 8000 KHz või 1000 KHz.. 
Kui valite 1000 KHz, teostab Tv otsinguprotsessi 
detailselt. Vastavalt sellele suureneb otsingu 
kestus. Lõpetades, vajutage nuppu OK, et alustada 
automaatse otsinguga. TV otsib ja salvestab 
saadaolevad ülekanded.
(*) Võrgu valik ei ole saadav Ühend Kuningriikides.

Meedia taasesitamine läbi USB sisendi
Kasutades TV USB sisendeid saate oma teleriga 
ühendada USB kõvaketta või USB mälupulga. See 
võimaldab teil USB seadmele salvestatud faile 
esitada. Toetatud on 2.5” ja 3.5” tolline (välise toitega 
hdd) välised kõvakettad.
TÄHTIS ! Te võite oma failidest varukoopia teha, 
enne kui te teleriga ühendate, et vältida mis tahes 
andmete kaotust. Võtke teatavaks, et tootja ei vastuta 
mis tahes faili kahjustuse või andmete kaotuse 
eest. Võib juhtuda, et teatud tüüpi USB-seadmed 
(MP3-mängijad) või USB kõvakettad/mälupulgad 
ei sobi selle teleriga. TV toetab FAT32 ja NTFS 
ketta formaate, kuid salvestamine ei ole võimalik 
NTFS formaadile. Märkus: Kui te vormindate 
USB kõvaketast mis on mahuga 1TB (Tera Bait) 
või enam võib vormindamise käigus esineda 
probleeme. 
USB-seadme kiire pesaga ühendamine ja ühenduse 
katkestamine on väga ohtlik tegevus. Eriti korduvalt 
kiire draivi ühendamine ja ühenduse katkestamine 
pesaga. See võib kahjustada füüsiliselt USB-mängijat 
ja USB-seadet. Ärge tõmmage USB-moodulit välja, 
kui mängite faili.

Meedia veebilehitseja MENU
Saate esitada foto, muusika ja filmifaile mis on 
salvestatud USB kettale ühendades selle TV-ga ja 
kasutades Meedialehitseja ekraani. Selleks tehke 
järgmist: Ühendage USB ketas ühte USB sisendisse, 
mis asub TV küljel. 
Teleriga saate ühendada 2 USB seadet. Kui mõlemad 
USB seadmed sisaldavad muusika, pildi ja video 
faile, kuvatakse ekraanile USB valiku ekraaniMENU. 
Esimene telerisse ühendatud USB seade kannab 
nime USB Drive1. Valige seade kasutades nuppu 
“ ” või “ ” ja vajutage OK. 

Vajutage nuppu MENU ja valige Meedialehitseha kirje 
kasutades nuppu Vasak/Parem jaOK. Teile kuvatakse 
Meedia Lehitseja valikud. Saate kuvada seotud 
sisu valides Video, Muusika või Pildi kirje.  Meedia 
taasesitus funktsioonideks järgige nuppude juhiseid, 
mis ilmuvad iga ekraaniMENU alla.
Saate Meedia Lehitseja valikuid muuta kasutades 
Seadete akent. 

MENU nupu kasutamine Meedialehitseja 
režiimil
Vajutades nuppu MENU Meedialehitseja režiimil, 
ilmub järgnev MENUekraan:

Saate juurdepääsu Pildi ,  Heli  ja Seadete  
MENUvalikutele kasutades seda ekraani. Väljumiseks 
vajutage uuesti MENU 

Kuva suuruse muutmine: Pildi 
formaadid

Programme saab vaadata erinevate pildiformaatidega 
sõltuvalt vastuvõetavast saatest. Te saate teleri 
kuvasuhet (pildi suurust) muuta, et vaadata pilti 
erinevates suumirežiimides. Pildi suuruse muutmiseks 
vajutage korduvalt nuppu SCREEN. Saate muuta 
ekraani ülesse või alla kasutades nuppe  
“ ”või“ ”kui olete 14:9 suum, Kino, või 
Subtiitrite reziimil.  
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Kanalite Nimekirja kasutamine

TV paigutab kõik salvestatud kanalid Kanalite 
Nimekirja. Kanalite Nimekirja valikuid kasutades 
saabkanalite Nimekirja  muuta, seada lemmikuid 
või aktiivseid kanaleid. Põhi MENU vaatamiseks 
vajutage nuppu  MENU. Valige kanalitenimekirja kirje 
kasutades nuppu Vasak  või Parem. MENU sisukorra 
vaatamiseks vajutage nuppu OK. Kõikide salvestatud 
kanalite haldamiseks valige Muuda Kanalite 
Nimekirja. KasutageÜlesse võiAlla jaOK nuppe, et 
valida Muuda kanalite nimekirja. Vajutage nuppu 
ülesse või alla, et  valida kanal mida on töödeldud. 
Vajutage nuppu Vasakut või Paremat, et valida 
Kanalite Nimekirja MENUst funktsioon. Leheküljel 
ülesse ja alla liikumiseks kasutage nuppe P+/P-. 
Väljumiseks vajutage nuppu MENU.

Kanalite nimekirja sorteerimine
Võite valida kanalite nimekirja lisatavad ülekandeid. 
Kindlat tüüpi ülekannete kuvamiseks peate 
kasutama valikut Aktiivkanalite Nimekiri. Valige 
Aktiivkanalite Nimekiri kanalite nimekirja MENUst, 
kasutades sel leks nuppu  “ ”  võ i  “ ” . 
Jätkamiseks vajutage nuppu OK. Saate valida 
nimekirjast võrguühenduse tüübi kasutades 
nuppu “ ” või “ ” ja OK.
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Toote omadused ja funktsioonid
Pildimenüü sisukord

Režiim Olenevalt oma vaatlusnõuetest võite valida vastava režiimi. Pildirežiimi võib seada üheks 
järgnevatest: Kino, Kasutaja, Dünaamiline ja Naturaalne. 

Kontrast Seadistab ekraani heleduse ja tumeduse väärtused.
Eredus Seab ekraani eredusväärtused.
Teravus Seab ekraanil kuvatavate objektide teravusväärtused.
Värv Seab värvid, kohandab värve.

Energiasääs 
tureşiim

Et seada Energiasäästureşiim Öko, Pilt väljas või keelatud reşiimile Energiasäästu reşiimi kohta 
lisainformatsiooni saamiseks vaata käesolevas kasutusjuhendis peatükki  “Keskkonnasäästu 
informatsioon”.

Taustavalgus 
(valikuline)

See seade kontrollib taustavalguse taset ja seda saab seada Auto, Maksimumile, Miinimumile 
ja Ökonoomsele tasemele. Taustavalgustuse funktsioon on nähtav, kui Säästureşiim on 
sisse lülitatud. Taustavalgust ei saa aktiveerida VGA või Meedia Lehitseja reşiimil või kui 
pildireziimiks on valitud Game. 

Müra 
vähendamine

Kui ülekantav signaal on nõrk ja pildil on müra, kasutage Müra vähendamise sätet, et müra 
vähendada. Müra vähendus režiimi võib seada üheks järgnevatest: Madal, Keskmine, 
Kõrge ja Väljas.

Täpsemad seaded
Dünaamiline 
kontrast

Dünaamilise kontrasti funktsiooni kasutades saate muuta kontrasti taset. Saate valida ühe 
neist valikutest: Madal, Keskmine, Kõrge ja Väljas.

Värvi 
temperatuur Seab soovitud värvitooni.

Pildi suurendus Seab pildi suuruse Auto,16:9, Subtiiter,14:9, 14:9 Suum, 4:3 või Kino.
HDMI Tõeline 
must

Kui vaatate HDMI allikat, on see seade nähtav Pildi seadete menüüst. Seda funktsiooni 
võite kasutada pildi mustavärvi tugevdamiseks. 

Filmi	reşiim Filmid on lindistatud erineval hulgal kaadritega sekundites tavatelevisioonis. Lülitage see valik 
sisse, et näha filme vaadates kiireid stseene puhtalt.

Nahatoon Kohandab soovitud värvitooni.
Värvi 
kohandamine Kohandab soovitud värvitooni.

RGB saavutus Vajutage OK nuppu, et muuta RGB saavutust. RGB saavutusfunktsiooni kasutades saate 
muuta värvi temperatuuri väärtusi.

Lähtestamine Lähtestab pildi seaded tehase vaikeseadeteks.
Automaatasetus 
arvutirežiimis Optimeerib automaatselt ekraani. Optimeerimiseks vajutage OK.

H positsioon 
arvutirežiimis See funktsioon tõstab pildi horisontaalselt ekraani paremale või vasakule poolele.

V positsioon 
arvutirežiimis See funktsioon liigutab pilti vertikaalselt ekraani üla- või alaserva suunas.

Punktkell 
arvutirežiimi

Punktkella muudatused korrigeerivad interferentsi, mis ilmneb vertikaalse punktina intensiivsetel 
presentatsioonidel nagu näiteks arvutustabelitel või paragrahvidel või tekstil väiksemates fontides.

Faas 
arvutirežiimis

Olenevalt telerisse sisestatavast resolutsioonist ja skaneerimissagedusest võite näha ekraanil 
udust või häiritud pilti. Sellistel juhtudel võite te kasutada seda objekti, et saada selget pilti 
katse-eksitus meetodil.

VGA (PC) režiimis on mõned Pildi menüü valikud kättesaamatud. Selle eest lisatakse PC  režiimil olles  VGA 
režiimi seaded Pildi seadetele.
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Toote omadused ja funktsioonid
Helimenüü sisukord

Helitugevus Helitugevuse reguleerimine.

Ekvalaiser:

“Ekvalaiseri menüüs“ võib eelseadistust muuta Musici, Movie, Speechi, Flati, 
Classici või Useri peale. Vajutage MENÜÜ nuppu, et naasta eelmisesse 
menüüsse. Ekvalaiseri menüü (Equalizer menu) sätteid saab muuta käsitsi ainult 
juhul kui kasutaja on Ekvalaiseri reşiimis.

Balanss Seda seadistust saab kasutada vasaku või parema kõlari balansi rõhutamiseks.

Kõrvaklapp Kõrvaklappide helitugevuse reguleerimine. 

Heli	reşiim Valida on MONO, STEREO, DUAL-I või DUAL-II reşiimide vahel, eeldusel, et 
valitud kanal seda reşiimi toetab.

AVL
Funktsioon AVL ehk Automaatne helitugevuse piirang seab helitugevuse nii, et eri 
programmide väljastatav helitase oleks ühtlane (näiteks reklaamide heli on tihti 
valjem kui saadetel).

Kõrvaklapid/Lineout 
väljund (Valikuline)

Kui ühendate TV-ga välise võimendi kasutades kõrvaklappide pistikut, võite 
valida Lineout väljundi. Kui olete TV-ga ühendanud kõrvaklapid, seadke valik 
Kõrvaklappidele.

Dünaamiline 
Bass(valikuline) Lülitab Dünaamilise Bassi sisse või välja.

Kõrvaklappide heli 
(valikuline) Surround helirežiimi saab lülitada sisse või välja.

Digitaalne Väljund Seab digitaalse audioväljundi.

Paigalda ja taashäälesta menüü sisukord

Automaatne 
kanaliteotsing 
(Taashäälestamine)

Kuvab auotmaatsed häälestusfunktsiooid. 

Digitaalne Antenn: Otsib ja salvestab õhukaudsed DVB jaamad.

Digitaalne kaabel: Otsib ja salvestab kaable TV kanalid.

Analoog: Otsib ja salvestab analoogkanalid.

Digitaalne antenn ja analoog: Otsib ja salvestab õhukaudsed DVB ja analoog 
jaamad.

Digitaalne kaabel ja analoog: Otsib ja salvestab õhukaudsed DVB ja analoog 
jaamad.

Manuaalne kanalite 
skanneerimine Seda seadet saate kasutada ülekandesageduse otsesisestamiseks.

Võrgu kaudne 
kanalite otsing Otsib ülekandesüsteeni seotud kanaleid.

Analoog 
Peenhäälestus

Seda funktsiooni saate kasutada analoogkanalite peenhäälestuseks. Funktsioon 
ei ole saadaval, kui analoog kanaleid ei ole salvestatud.

Esmakordne 
paigaldus

Kustutab kõik salvestatud kanalid ja seaded, lähtestab TV tehasesätted ja alustab 
esmakordse paigaldusega. Võite järgida juhiseid paigalduspeatükist, et saada 
lisainformatsioon antud toimingu kohta. 

Kustuta Kanalite 
Nimekiri (*)

(*) Seda sätet näeb ainult juhul, kui Riigi valikuks on seatud Taani, Rootsi, Norra 
või Soome. Kasutage seda sätet, et kustutada salvestatud kanalid 
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Toote omadused ja funktsioonid
Seadete menüü sisukord

Tinglik juurdepääs Kontrollib võimalusel tingliku juurdepääsu mooduleid. 

Keel Seadistab keele valikud.

Vanemlik
Seadistab vanemlikud sätted.
Märkus: Kui lapseluku valik on seatud aktiivseks, saab telerit juhtida vaid kaugjuhtimispuldi 
abil. Sellisel juhul kontrollpaneelil asuvad nupud ei tööta.

Taimerid Seab valitud programmidele taimerid.

Salvestusseaded Kuvatakse salvestamise konfiguratsioonimenüü.

Kuupäev/Kellaaeg

Seab kuupäeva ja kellaaja.
Märkus: 
* TV saab kellaaja info läbi ülekannete Õige kellaaeg on saadaval Kuupäeva/Kellaaja seadetes, 
kui ülekanded sellist infot edastavad. 
Kui TV on mitte kanalite režiimil, saab Kellaaja/Kuupäeva seadeid muuta.  Kui aga kanalid on 
eelhäälestatud, saab muuta vaid “Kellaaja seadete režiimi” ja kui seal on valitud käsitsi seade, 
on lubatud Ajavööndi muutmine. 
* Kui TV on lülitatud ooterežiimile ja sisselülitatud hiljem ja ühtegi ülekannet ei ole saadaval, siis 
kellaaja infot ei uuendata Kui aga toimub ülekanne, võetakse kellaaeg läbi ülekande Teisisõnu 
on kellaajainfo saadaval järgmistel tingimustel: esmalt kontrollib TV kellaajainfot ülekannete 
kaudu, seejärel kasutaja eelistuste alusel ja viimasena tekstitelevisiooni info alusel.

Sources Lubab/keelab valitud allika valikud.
Muud seaded: Kuva TV teised võimalikud seaded: 

Menüü ajalõpp Muutke menüüakende kuvamise aega.

Krüptitud kanali 
skaneerimine

Kui see säte on sisse lülitatud, lokaliseerib otsingufunktsioon ka krüptitud kanalid. Kui see on 
väljalülitatud (OFF), siis krüptitud kanaleid ei lokaliseerita samal ajal kui toimub automaatne 
või manuaalne otsing.

Sinine taust Aktiveerib deaktiveerib sinise taustavalgussüsteemi kui signaal on nõrk või puudub.

Tarkvara 
uuendused

Tagamaks, et teie teleril on alati uusim informatsioon, kasutage seda funktsiooni. 
Korrektseks toimimiseks veenduge, et teler oleks ooterežiimis.

Rakenduse 
versioon Kuvab rakenduse versiooni

Kuulmisvaegus Kui ülekandja lubab mis tahes spetsiaalset signaali seoses heliga, võite selle sätte nende 
signaalide saamiseks sisse lülitada. 

Heli kirjeldus
Heli kirjeldus viitab lisa jutustusloole nägemis- ja kuulmisvaegusega visuaalse meedia 
vaatajatele, kaasa arvatud televisiooni ja filmide vaatajatele. Võite seda funktsiooni ainult 
siis kasutada, kui ülekanne toetab seda lisa jutustuslugu.

Auto TV Väljas Automaatse väljalülituse alt saate valida timeout väärtuse. Kui see aeg on saavutatud ning 
telerit pole teatud ajajooksul kasutatud, lülitub TV automaatselt välja. 

Otsing	ootereşiimil	
(valikuline)

Kui lülitate Otsingu Ooterežiimil välja, siis on see funktsioon kättesaadamatu. Ooterežiimil 
otsingu kasutamiseks veenduge, et Otsing ooterežiimil oleks aktiveeritud. Kui ooterežiimi 
otsing on seatud aktiivseks, otsitakse teleri ooterežiimil oleku ajal saadaolevaid ülekandeid. 
Kui TV avastab uusi või puuduvaid ülekandekanaleid, ilmub ekraanimenüü, mis küsib 
kas soovite muudatused salvestada või mitte. Kui TV avastab uusi või puuduvaid 
ülekandekanaleid, ilmub ekraanimenüü, mis küsib kas soovite muudatused salvestada 
või mitte. Peale seda toimingut uuendatakse ja muudetakse kanalite nimekiri, Aktiveerige 
Ooterežiimi otsing, et võimaldada TV-l ülekandesageduste, -definistioonide ja sarnaste 
muudatuste automaatne uuendamine. 

Helireşiim	
(valikuline)

Kui käivitate TV poes saate kasutada seda reziimi. Kui esitlusreziim on lubatud, ei ole 
mõned TV menüüpunktid muudetavad. 

Käivitamise	režiim
See seade konfigureerib käivitamisrežiimi eelistused. Alati sees: TV lülitub sisse alati kui vajutatakse 
sisse/välja pealülitit. / Ootereşiim TV lülitub sisse alati ooterežiimist. / Viimane olek:  TV lülitub sisse 
alati viimati vaadatud kanalile/allikale.
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Elektrooniline programmijuht (EPJ)
Mõned, kuid mit te kõik kanal id,  saadavad 
informatsiooni hetkel jooksva ja järgneva saate kohta. 
Vajutage nuppu GUIDE, nägemaks „EPJ MENUd“ .

Üles/Alla/Vasakule/paremale: EPG navigeerimine.
OK: Kuvab programmi valikud.
INFO: Kuvab detailse info valitud programmi kohta.
ROHELINE: Lülitub EPJ ajagraafiku nimekirja.
KOLLANE: Lülitub EPJ ajagraafiku nimekirja.
SININE: kuvab filtreerimise valikud. 

 (SALVESTA): TV alustab valitud programmi 
salvestamist. Salvestamise peatamiseks vajutage 
uuesti.
TÄHTIS: Programmi salvestamiseks peate esmalt, enne 
teleri sisse lülitamist, USB seadme teleriga ühendama. 
Salvestusrežiimi aktiveerimiseks peate teleri sisse lülitama. 
Vastasel juhul pole salvestus funktsioon kätte saadav.
Märkus: Salvestamise ajal ei saa lülituda teisele ülekandele 
või allikale.

Programmi Valikud
EPJ MENUs vajutage nuppu OK, et siseneda 
Sündmuse Valikute MENUsse.
Kanali valimine
EPG MENUs Seda funktsiooni kasutades, saate 
lülituda valitud kanalile.
Salvesta / Kustuta salvestustaimer
Pärast EPG MENUs programmi valimist, vajutage 
nuppu OK ja teile kuvatakse Valikute ekraan. 
Valige  “Salvesta” ja vajutage nuppu OK. Selle 
toimingu tulemusena seatakse valitud programmile 
salvestamine. 
Juba kehtiva salvestamise tühistamiseks helendage 
vastav programm ja vajutage nuppu OK ja valige 
“Kustuta Salv. Taimer”. Salvestamine tühistatakse.

Sea Taimer / Kustuta Taimer
Pärast EPG MENUs programmi valimist, vajutage 
nuppu OK ja teile kuvatakse Valikute ekraan. Valige  
“Sea Sündmusele taimer” ja vajutage nuppu OK. 
Taimerit saate seada ka tulevastele programmidele. 
Juba kehtiva taimeri tühistamiseks, helendage vastav 
programm ja vajutage nuppu OK. Seejärel valige 
“Kustuta taimer” . Taimer kustutatakse.
Märkus: Samale ajavahemikule ei saa seada taimerit kahele 
või enamale iseseisvale programmile.

Programmi salvestamine
TÄHTIS: Kui kasutate uut USB seadet, on soovitatav see 
esmalt vormindada, kasutades selleks teleri „Vorminda 
ketas“ funktsiooni.

Programmi salvestamiseks peate esmalt, enne teleri 
sisse lülitamist, USB seadme teleriga ühendama. 
Salvestusrežiimi aktiveerimiseks peate teleri sisse 
lülitama.
Salvestusfunktsiooni kasutamiseks peate teleriga 
ühendama USB ketta või välise kõvaketta ja 
ühendatud USB seadmel peab olema mahtuvus 
vähemalt 1 GB ja kiirusühilduvus 2.0. Kui ühendatud 
USB seade ei toeta 2.0 kiirust, kuvatakse ekraanile 
veateade.
Märkus: Salvestatud programmid salvestatakse ühendatud 
USB kettale. Soovikorral saate hoiustada/kopeerida 
salvestised arvutisse, kuigi neid faile ei saa arvutis esitada. 
Saate salvestisi esitada ainult läbi TV.
Märkus: Lip Sync viivitus võib ajalisenihke ajal ilmneda. 
Raadio salvestamist ei toetata. TV võib salvestada 
programme kuni 10 tunni jooksul.
Salvestatud programmid jagatakse 4GB osadeks. 
Kui ühendatud USB seadme kirjutamiskiirus pole 
piisav, võib salvestamine ebaõnnestuda ja ajalisenihke 
režiim ei pruugi olla kättesaadav.
Sõltuvalt ülekande resolutsioonist võib HD 
programmide salvestamine võtta enda alla suurema 
hulga USB seadme mahust. Sellisel juhul on HD 
programmide salvestamiseks soovitav kasutada USB 
kõvaketast.
Ärge tõmmake salvestamise ajal USB/HDD välja. See 
võib ühendatud USB/HDD seadet kahjustada.
Saadaval on multijagamise toetus. Toetatakse 
maksimaalselt kahte erinevat jagamist. Kui kettal 
on enam kui kaks jagamist võib see põhjustada 
vigu.  Esimest USB ketta jagamist kasutatakse 
PVR valmidusega funktsioonide jaoks. See tuleb 
vormindada ka esimeseks jagamiseks PVR 
valmidusega funktsioonide jaoks.
Mõned striimid võivad jääda salvestamata tulenevalt 
signaali probleemidest, selletõttu võib video 
taasesitamise käigus ajuti hanguda. 
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Salvesta, Esita, Paus, Kuva (Esitusnimekirja aken) 
nuppe ei saa teleteksti kuvamise ajal kasutada. Kui 
salvestamine algab taimeriga ajal mil teletekst on 
sisse lülitatud, lülitatakse teletekst automaatselt välja.. 
Teleteksti kasutamine on keelatud ka salvestamise 
taasesituse ajal. 

Salvestamine Ajalise nihkega 
Programmi vaatamise ajal vajutage nuppu  (PAUS), 
et lülituda ajalisenihke režiimile. Ajalisenihke režiimil 
programm lülitub pausile ja samal ajal salvestatakse 
ühendatud USB kettale. Vajuta nuppu  (ESITA) 
uuesti, et vaadata peatatud programmi stopp-
momendist alates. Inforibal kuvatakse ajalisenihke 
vahe reaalse ja ajalisenihkega programmi vahel. 

Kiirsalvestamine
Vajutage nuppu  (SALVESTA), et alusta programmi 
vaatamise käigus kohest salvestamist. Võite vajutada 
kaugjuhtimispuldil nuppu  (SALVESTA) uuesti, et 
salvestada EPJ järgmine saade. Sellisel juhul näitab 
OSD salvestamiseks programmeeritud saateid. 
Vajutage nuppu  (STOPP) kiirsalvestamise valiku 
tühistamiseks. Salvestamise ajal ei saa lülituda teisele 
programmile või väljundile, ega vaadata Meedia 
Lehitsejat.

Salvestatud programmide vaatamine 
PõhiMENUs kasutades nuppu “ ” või “ ” valige 
Meedia Lehitseja. Aktiveerige PõhiMENUs valik 
Salvestite Nimekiri kasutades nuppu “ ” või “ ” 
ja vajutage OK valikusse sisenemiseks. Kuvatakse 
Salvestite Nimekiri. Valige nimekirjast salvestatud 
saade (kui on eelnevaid salvestusi) kasutades 
nuppu “ ” / “ ” . Vajutage nuppu OK et vaadata 
mahamängimise seadeid. Valige seade kasutades 
nuppu “ ” / “ ” või OK .

Võimalikud mahamängimise seaded on:
• Esita alates algusest: Salvestis esitatakse algusest 

peale.
• Jätka: Alustab salvestise esitamist uuesti.
• Esita teatud hetkest: Täpsustatud esituse 

alguspunkt.
Märkus: Mahamängimise ajal ei saa vaadata PõhiMENUd 
ega teisi MENU seadeid.

Vajutage nuppu  (STOPP), et mahamängimine 
peatada ja naasta Salvestiste Nimekirja.
Aeglane Edasisuunas kerimine
Kui te vajutate salvestatud programmide vaatamise 
ajal nuppu  (PAUS) käivitub aeglase edasikerimise 
funktsioon. Aeglaseks edasikerimiseks võite kasutada 

 nuppu. Nupu  mitmekordsel vajutamisel 
muutub edasikerimise funktsiooni kiirus.

Lindistused Raamatukogu
Salvestiste nimekirja vaatamiseks, valige “Salvestiste 
Nimekiri” ja vajutage OK nuppu. Kuvatakse 
saadaolevate salvestistega Salvestite Nimekiri. Kõik 
salvestised hoitakse salvestiste nimekirjas. 

  (Jätka): Alustab salvestise esitamist uuesti.
PUNANE nupp (Kustuta):Kustutab valitud salvestise.
ROHELINE nupp (Muuda): Teeb muudatused valitud 
salvestises.
SININE nupp (Sorteeri): Muudab salvestiste 
järjekorda. Valida on suure hulga sorteerimisvalikute 
vahel.
OK nupp: Aktiveerib esitus MENU valikud:
INFO (Detailid): kuvab detailselt lühikesi/pikendatud 
programme.

Salvestusseaded
S a l v e s t u s s e a d e t e  m u u t m i s e k s  v a l i g e 
HäälestusMENUst võimalus Salvestused. 
Ketta vormindamine :  Ketta vormindamise 
funktsiooni saate kasutada ühendatud USB ketta 
vormindamiseksˇ. TÄHTIS: Pange tähele, et ketta 
vormindamise käigus kustutatakse kogu USB 
seadmele salvestatud teave ja ketta formaat 
muudetakse FAT32. USB ketta vormindamist võite 
proovida ka siis, kui teie seadme töös ilmneb tõrkeid. 
Enamasti USB ketta vormindamine taastab seadme 
normaalse töö, kuid KÕIK kettale salvestatud 
informatsioon kustutatakse. 
Märkus:  Kui salvestamise alguses kuvatakse ekraanile teade 
“USB on liiga aeglane”, püüdke salvestamist taasalustada. 
Kui sama veateade kuvatakse uuesti, on võimalik, et teie USB 
seade ei vasta nõutud kiiruse nõuetele. Proovige ühendada 
teine USB seade.
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Teletekst
“TXT” Teletekst / Mix: Ühekordsel vajutamisel 
aktiveerib teleteksti. Vajutage uuesti, et seada 
teleteksti ekraan programmi peale (mix). Kolmandat 
korda vajutades lülitab see teleteksti välja.
“RETURN” Indeks: Valib teleteksti registrilehe.
“INFO” Avaldamine: Näitab peidetud informatsiooni 
(näiteks mängude lahendusi).
“OK” Hoia: Hoiab sobivat tekstilehekülge. Vajutage 
veel, et uuesti alustada.

“ ”/“ ”Alamlehed: Valib alamlehed, kui teletekst on 
aktiveeritud. 
Nupud P+ / P- ja numbriklahvid (0-9): Valivad 
teleteksti lehe.
Märkus: Enamik telejaamu kasutab registrilehtede jaoks 
koodi 100.

Teie teler toetab Kiire teleteksti ja TOP-teksti  
süsteeme. Kui need süsteemid on saadaval, 
jagatakse leheküljed gruppidesse või teemade kaupa. 
Kui on olemas KIIRE TELETEKSTI süsteem, siis on 
teleteksti lehekülgedel värvikoodid ja neid saab valida, 
kui vajutada värvilisi nuppe. Vajutage värvilist nuppu, 
mis teile sobib. Ilmuvad värvilised kirjad, mis näitavad 
teile, mis värvi nuppe kasutada, kui toimub TOP-teksti 
ülekanne. Nupule  “ ” või“ ”vajutamine viib 
vastavalt eelmisele või järgmisele lehele.

Digitaalne teletekst (ainult 
Ühendkuningriigis)
• Vajutage“TXT”nuppu. Teile kuvatakse digitaalse 

teleteksti informatsioon. Opereerige siinkohal värviliste 
nuppudega, kursori ja OK nupuga.

Opereerimisviis võib erineda sõltuvalt digitaalse 
teleteksti sisust. Järgige juhiseid, mis kuvatakse 
digitaalse teleteksti ekraanile.
Kui nupp “TXT” on vajutatud, naaseb teler tagasi 
televisiooni.

Tarkvara uuendused
Teie teler on suuteline ülekandekanalite kaudu leidma 
ja alla laadima tarkvara uuendusi. Ülekandekanalite 
otsingus otsib TV salvestatud kanalite hulgast. 
Enne tarkvara uuenduste otsimist on mõistlik teha 
automaatne kanalite otsing ja uuendada kõik saada 
olevad kanalid.

1) Tarkvara uenduste otsing läbi 
kasutajaliidese
• Võimalik on ka käsitsi vaadata kas teie teleri jaoks 
on tarkvara uuendusi olemas .
Liikuge põhimenüüsse. Valige Seaded ja valige 
MENU Muud seaded. Muude seadete menüüs 
liikuge Tarkvara uuenduste ikoonile ja vajutage OK 
nuppu, et avada MENU Uuenduste seaded.
MENUs Uuenduste seaded valige Otsi uuendusi ja 
vajutage nuppu OK.
Kui uuendus leitakse, siis alustab teler uuenduse 
allalaadimist. Edenemisriba näitab allalaadimise 
lõpuni jäänud aega. Kui allalaadimine on edukalt lõpuni 
jõudnud, ilmub ekraani teade taaskäivitamiseks, et 
aktiveerida uus tarkvara. Taaskäivitamise jätkamiseks 
vajutage OK.

2)	3.AM	otsing	ja	uuenduste	režiim
Kui Automaatne otsing menüüst Uuenduste 
Valikud on aktiveeritud, siis ärkab teler kell 03:00 ja 
otsib ülekandekalaitest tarkvara uuendusi. Kui uus 
tarkvara on leitud ja allalaetud, käivitub teler järgmisel 
korral juba uue tarkvara versiooniga.
Märkus taaskävitamise kohta: Taaskäivitamine on 
viimane samm tarkvara uuenduste edukal allalaadimisel. 
Taashävitamise ajal teeb teler viimased installeerimise 
sammud. Taaskäivitamise ajal on sageduspaneel välja 
lülitatud  ja esipaneeli LED indikaator annab tegevusest 
vilkumisega märku. Umbes 5 minutit hiljem käivitub teler 
uuesti juba uue tarkvaraga.

Kui teleri kävitamine ebaõnnestub 10 minuti jooksul, 
võtke teler vooluvõrgust välja ja proovige 10 minuti 
pärast uuesti. TV peab käivituma turvaliselt uue 
tarkvaraga. Kui teleri käivitamine ikka ebaõnnestub, 
proovige veel paar korda telekat vooluvõrgust välja ja 
sisse lülitada. Kui teleka käivitamine siiski ei õnnestu, 
võtke ühendust  teenindusega ja laske neil probleem 
kõrvaldada.
Hoiatus: Seni kuni LED tuli taaskäivitamise ajal  plingib, 
ärge tõmmake telekat vooluvõrgust välja. See võib 
põhjustada selle, et teler ei taaskäivitu ja probleemi saab 
lahendada ainult tehnilinepersonal.
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Vead & vihjed
Kujutise püsivus - viirastus
Pange tähele, et püsiva kujutise kuvamisel võib 
esineda kummituspilti. LED-teleri kujutise püsivus 
võib mõne aja pärast kaduda. Proovige teler mõneks 
hetkeks välja lülitada. Selle vältimiseks ärge jätke 
telerile pikaks ajaks ette liikumatut pilti.

Vool puudub
Kui teleril puudub vool, kontrollige voolujuhtme 
pistikut, kas see on kontakti ühedatud.

Halb pilt
1. Kas te olete valinud õige telerisüsteemi? 
2. Ega teie telerikomplekt või antenn ei asu liiga ligidal 
maadandamata helisüsteemile, neoontuledele vms?
3. Mäed või kõrged majad võivad tekitada topelt- 
või viirastuspilte. Mõnikord saate pildi kvaliteeti 
parandada antenni suunda vahetades. Kas pilt või 
teletekst pole äratuntav? 
4. Kontrollige, kas te olete sisestanud õige sageduse. 
5. Palun taashäälestage kanalid. 
6. Pildikvaliteet võib halveneda, kui kaks välisseadet 
on ühendatud teleriga samaaegselt. Sellistel juhtudel 
ühendage üks seade lahti.

Pilt puudub
1. Pilt puudub tähendab, et teie teler ei võta vastu 
ülekannet. Kas te olete valinud juhtpuldil õige nupu? 
Proovige veelkord. Tehke kindlaks ka, et valitud on 
õige sisendi allikas.
2. Kas antenn on ühendatud õigesti? 
3. Kas pistikud on ühendatud tihedalt antennipessa??
4. Kas antennikaabel on vigastatud? 
5. Kas antenni ühendamiseks on kasutatud sobivaid 
pistikuid? 
6. Kui tekib kahtlus, kontakteeruge edasimüüjaga.

Heli puudub
1. Kas teler on lülitatud hääletule režiimile?  
Hääleturežiimi tühistamiseks vajutage “ ”nuppu või 
suurendage helitaset.
2.  Heli on kuulda ainult ühest kõlarist. Kas balanss 
on sätitud ühte serva? Vaadake heliMENU peatükki

Kaugjuhtimispult ei tööta
Teie teler ei vasta enam juhtpuldi käsklustele. Patareid 
võivad olla vanad, sellisel juhul saate kasutada teleril 
asuvaid kontrollnuppe.  (* Võimalik ainult siis, kui need 
ei ole vanemlikukontrolli poolt blokeeritud).

Sisend allikat ei saa valida
1. Kui te ei saa valida sisendi allikat, võib seade olla 
ühendamata.

2. Kontrollige AV-kaableid ja -ühendusi, kui te olete 
proovinud seadet ühendada

Salvestamine ei ole võimalik 
Programmi salvestamiseks peate esmalt, enne teleri 
sisse lülitamist, USB seadme teleriga ühendama. 
Salvestusrežiimi aktiveerimiseks peate teleri sisse 
lülitama. Vastasel juhul pole salvestus funktsioon 
kätte saadav. Kui te ei saa salvestada proovige TV 
uuesti välja lülitada ja taasühendage USB kui teler on 
väljalülitatud olekus

USB on liiga aeglane 
Kui salvestamise alguses kuvatakse ekraanile 
teade “USB on liiga aeglane”, püüdke salvestamist 
taasalustada. Kui sama veateade kuvatakse uuesti, 
on võimalik, et teie USB seade ei vasta nõutud kiiruse 
nõuetele. Proovige ühendada teine USB seade.
Kasutaja Informatsioon vananenud seadme ja 
kasutatud patareide hävitamiseks
[Ainult Euroopa Liidus]
Need sümbolid viitavad, et selliste sümbolitega 
varustust  e i  tohi  v isata ära koos taval ise 
majapidamisprügiga. Kui soovite need tooted või akud 
ära visata, võtke palun arvesse kogumissüsteeme või 
asutusi sobivaks jäätmekäitluseks.
Märkus:   Märk Pb aku sümboli all viitab, et see aku sisaldab 

pliid.

     
                       Tooted           Patarei
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Arvuti	tüüpilised	displeirežiimid	
Järgnev tabel illustreerig mõningaid tüüpilisi 
videorežiime. Teie teler ei pruugi kõiki resolutsioone 
toetada. Teler toetab kuni 1920x1200.

Register Resolutsioon Sagedus

1 640x400 70Hz
2 640x350 85Hz
3 640x400 85Hz
4 640x480 60Hz
5 640x480 66Hz
6 640x480 72Hz
7 640x480 75Hz
8 640x480 85Hz
9 800x600 56Hz

10 800x600 60Hz
11 800x600 70Hz
12 800x600 72Hz
13 800x600 75Hz
14 800x600 85Hz
15 832x624 75Hz
16 1024x768 60Hz
17 1024x768 66Hz
18 1024x768 70Hz
19 1024x768 72Hz
20 1024x768 75Hz
21 1024x768 85Hz
22 1152x864 60Hz
23 1152x864 70Hz
24 1152x864 75Hz
25 1152x864 85Hz
26 1152x870 75Hz
27 1280x768 60Hz
28 1360x768 60Hz
29 1280x768 75Hz
30 1280x768 85Hz
31 1280x960 60Hz
32 1280x960 75Hz
33 1280x960 85Hz
34 1280x1024 60Hz
35 1280x1024 75Hz
36 1280x1024 85Hz
37 1400x1050 60Hz
38 1400x1050 75Hz
39 1400x1050 85Hz
40 1440x900 60Hz
41 1440x900 75Hz
42 1600x1200 60Hz
43 1680x1050 60Hz
44 1920x1080 60Hz
45 1920x1200 60Hz

Spetsifikatsioonid
ÜLEKANNE
PAL/SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’
DIGITAALNE VASTUVÕTT
DVB-T MPEG2
DVB-T MPEG4 HD
DVB-T MHEG-5 mootor (ainult UK)
DVB-C MPEG2
DVB-C MPEG4 HD  
KANALITE VASTUVÕTT
VHF (BAND I/III)
UHF (BAND U)
HYPERBAND
EELSEADISTATUD KANALITE ARV
10000
KANALI INDIKAATOR
EkraaniMENU
RF-ANTENNI SISEND
75 oomi (tasakaalustamata)
TÖÖTAMISPINGE
220-240V AC, 50 Hz.
HELI
Saksa + Nicam stereo
VÄLJUNDI AUDIO OUTPUT TOIDE (WRMS.) (10% 
THD) 2 x 6
VOOLUTARVE (W) 80 W (max)
PANEEL  16:9

Litsentsi Teave
Valmistatud Dolby Laboratories litsentsiga.
KAUBAMÄRGI KINNITUS

 ja topelt-D sümbol on Dolby 
Laboratories kaubamärgid.  
“HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia 
Interface on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või 
registreeritud tootemärgid.” 
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USB Meedia lehitseja-lt toetatavad faili formaadid
Meedia Laiendused Formaat Märkused

Video Audio

Filmi dat, mpg, 
mpeg

Mpeg1,2 MPEG1/2 Kiht 1/2/3, AAC/
HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/
ADPCM

1080P@ 30fps 50Mbit/sek

dat, mpg, 
mpeg

MPEG2 ,H.264, VC1, AVS, 
MVC

MPEG1/2 Kiht 1/2/3, AAC/
HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/
ADPCM

H.264:1080Px2@25fps 
1080P@ 50fps MVC: 
1080P@ 24fps Muude: 
1080P@ 30fps” 50Mbit/
sek

.vob MPEG2 MPEG1/2 Kiht 1/2/3, AC3, 
LPCM

1080P@ 30fps 50Mbit/sek

.mkv MPEG1,2,4, XviD,
H.264,
VC1,WMV3,
Motion JPEG

MPEG1/2 Kiht 1/2/3, AAC/
HEAAC, 
AC3/EAC3, LPCM,OGG

H.264:1080Px2@25fps 
1080P@ 50fps 
Muude:1080P@ 30fps 
50Mbit/sek

.mp4 .mov MPEG1/2 Kiht 3, AAC/
HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/
ADPCM

H.264: 
1080Px2@25fps1080P@ 
50fps Muude: 1080P@ 
30fps 50Mbit/sek

.avi MPEG1,2,4
Xvid 
H.264,
VC1,WMV3,
Sorenson H.263
Motion JPEG

MPEG1/2 Kiht 1/2/3, AAC/
HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/
ADPCM, WMA

H.264: 1080Px2@25fps 
1080P@ 50fps Muude: 
1080P@ 30fps” 50Mbit/
sek

flv H.264,
Sorenson H.263

MPEG1/2 Kiht 3, AAC/
HEAAC, LPCM/ADPCM

H.264: 1080Px2@25fps 
1080P@ 50fps Muude: 
1080P@ 30fps” 50Mbit/
sek

3gp,3g2 MPEG4, H.264 1920x1080 @ 30P 
20Mbit/sek

asf, wmv MPEG2,4, XviD, H.264, 
VC1,WMV3

MPEG1/2 Kiht 1/2/3, AAC/
HEAAC, AC3/EAC3, LPCM, 
WMA

1080P@ 30fps 50Mbit/
sek

Muusika .mp3

-

MPEG1 Kiht 1/2/3 (MP3)

OGG OGG

.wav LPCM

WMA / ASF WMA, WMA Pro

.m4a/ .aac AAC, HEAAC

Pilt .jpg .jpeg Baas JPEG MAX WxH = 
14592x12288
Kuni 8 megabaiti

.png Progressiivne JPEG

.bmp mittekihiti

.png kihiti
Subtiiter sub - -

srt - -
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Toetatud DVI resolutsioonid
Kui ühendate seadmed oma teleri pistikutega kasutades DVI konverterkaableid (ei tarnita), võiksite lugeda 
järgnevat informatsiooni resolutsiooni kohta.

56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz

640x400 þ

640x480 þ þ þ þ

800x600 þ þ þ þ þ

832x624 þ

1024x768 þ þ þ þ þ

1152x864 þ þ þ

1152x870 þ

1280x768 þ

1360x768 þ þ

1280x960 þ þ

1280x1024 þ þ

1400x1050 þ þ

1440x900 þ þ

1600x1200 þ

1680x1050 þ

1920x1080 þ

1920x1200 þ
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Środki bezpieczeństwa
Proszę przeczytać całą instrukcję
 przed instalacją i użytkowaniem.

Przygotowanie
Umieść urządzenie na solidnej i równej powierzchni. 
Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji wokół 
urządzenia należy pozostawić przynajmniej 10 cm 
wolnej przestrzeni. Aby zapobiec awariom i potencjalnie 
niebezpiecznym sytuacjom, nie umieszczaj na 
urządzeniu żadnych przedmiotów. Używaj urządzenie 
w klimatach umiarkowanych. Temperatura i wilgotność 
pracy: 5ºC do 45ºC, maks. wilgotność rel. 85% 
(niezablokowane otwory wentylacyjne).

Zamierzone użytkowanie
To urządzenie służy do odbierania i wyświetlania 
programów TV. Różne połączenia umożliwiają 
rozszerzenie o dodatkowe źródła odbioru i 
w y ś w i e t l a n i a  o b r a z u  ( r ó ż n e  u r z ą d z e n i a 
zewnętrzne). Urządzenie jest przeznaczone do 
użytkowania wyłącznie w suchych wnętrzach. 
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku 
domowego i nie może być użytkowane w celach 
przemysłowych lub handlowych. Zrzekamy się 
wszelkiej odpowiedzialności, jeśli urządzenie było 
użytkowane w sposób do tego nieprzeznaczony, 
lub gdy zostało zmodyf ikowane w sposób 
bezprawny. Użytkowanie Państwa telewizora LED 
w ekstremalnych warunkach środowiskowych może 
spowodować jego uszkodzenie.

 OSTRZEŻENIE: Nigdy nie pozwalaj osobom 
(również dzieciom) z fizycznymi, sensorycznymi 
lub umysłowymi upośledzeniami lub brakiem 
doświadczenia i/lub wiedzy na korzystanie 
urządzeń elektrycznych bez nadzoru!
Dzieci mogą nie rozpoznać poprawnie zagrożeń! 
Połknięcie baterii może zakończyć się śmiercią. 
Zawsze przechowuj baterie poza zasięgiem 
małych dzieci. Jeśli bateria zostanie połknięta, 
natychmiast szukaj pomocy medycznej. Trzymaj 
folię użytą do opakowania z dala od dzieci. 
Ryzyko uduszenia.
Zasilanie
• Telewizor pracuje jedynie zasilany prądem o 

napięciu zmiennym 220-240 V ~ 50 Hz. 

•  Ostrzeżenie: Proszę nie zostawiać telewizora w 
trybie oczekiwania lub włączonego, gdy opuszczają 
Państwo dom.

Ustawienie TV
• Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji wokół 

urządzenia należy pozostawić przynajmniej 10cm 
wolnej przestrzeni. 
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• Nie blokuj otworów wentylacyjnych. 
• Nie umieszczaj TV na pochyłych lub niestabilnych 

powierzchniach, może się on przewrócić.
• Aby zapobiec uszkodzeniu TV, nie umieszczaj na 

nim żadnych przedmiotów.
• Używaj TV tylko w klimatach umiarkowanych.

Kabel zasilania i wtyczka
• Wtyczka kabla zasilania powinna być łatwo 

dostępna. W razie burz z piorunami, wyjeżdżając 
na wakacje lub gdy TV nie będzie używany przez 
dłuższy czas, wyciągnij wtyczkę kabla zasilania z 
gniazdka.

• Wtyczka zasilająca urządzenia służy do odcięcia 
TV od zasilania, powinna więc być łatwo dostępna.

• Nie kładź urządzenia ani innych elementów 
wyposażenia mieszkania na przewodzie zasilającym, 
ani nie zgniataj go. 

• Wyciągając wtyczkę z gniazdka trzymaj za wtyczkę, 
a nie  za kabel zasilania.

• Nigdy nie dotykaj kabla zasilania/wtyczki mokrymi 
rękami, jako że może to spowodować spięcie lub 
porażenie prądem. 

• Nigdy nie należy na przewodzie zawiązywać supłów 
ani wiązać go z innymi przewodami.

• Przewody zasilające należy poprowadzić w 
taki sposób, aby nie groziło im nadepnięcie ani 
przejechanie. 

• Uszkodzony przewód zasilania/wtyczka może 
spowodować pożar lub porażenie prądem 
elektrycznym. Jeśli się uszkodzi, musi zostać 
wymienione przez osobę wykwalifikowaną.

Wilgoć i woda
• Nie używaj tego TV w wilgotnym i parnym miejscu 

(unikaj łazienek, miejsc w pobliżu zlewozmywaka 
kuchennego oraz pralki). 

• Nie  wystawiaj TV na działanie deszczu lub wody, 
jako że może być to niebezpieczne.  

• Nie umieszczaj na telewizorze przedmiotów 
napełnionych płynem, takich jak wazony. Unikaj 
zalania lub zachlapania urządzenia wodą.

• W przypadku dostania się jakiegoś przedmiotu lub 
płynu do obudowy telewizora, należy go natychmiast 
odłączyć od zasilania i przekazać do sprawdzenia 
wykwalifikowanemu personelowi punktu naprawy 
przed ponownym użyciem.

Wentylacja
• Szczeliny i otwory umieszczone zostały na 

odbiorniku dla zapewnienia wentylacji niezbędnej 
do sprawnego funkcjonowania urządzenia. 

• Aby zapobiec przegrzaniu, te otwory nie mogą być 
w żaden sposób zablokowane lub zakryte.

Źródła ciepła i otwarty ogień
• Nie wystawiaj TV na bezpośrednie działanie światła 

słonecznego i innych źródeł gorąca.

• Telewizora nie należy umieszczać w pobliżu 
otwartego ognia, ani źródeł ciepła 
takich jak np. grzejnik elektryczny. 

• Proszę upewnić s ię ,  że na 
urządzeniu nie umieszczono 
żadnych nieosłoniętych źródeł 
ognia, np. palących się świec. 

Poziom głośności na 
słuchawkach
• Nadmierny poziom dźwięku ustawiony na 

słuchawkach może spowodować utratę 
słuchu, proszę zachować ostrożność.

Montaż na ścianie (opcja)
• Aby zapobiec obrażeniom, TV musi być solidnie 

przymocowany do ściany zgodnie z instrukcją 
instalacji (jeżeli taka opcja jest dostępna).

Ekran LCD
• Czasem na ekranie może się pojawić kilka 

nieaktywnych piksel i ,  k tóre mają wygląd 
nieruchomych punktów koloru niebieskiego, 
zielonego lub czerwonego. Proszę zauważyć, że 
nie wpływa to na sprawność i wydajność Państwa 
urządzenia.

• Proszę uważać, aby nie porysować ekranu 
paznokciami lub innymi twardymi przedmiotami. 

Czyszczenie
• Przed rozpoczęciem czyszczenia proszę wyjąć 

wtyczkę z gniazdka. 
• nie używać płynów lub aerozoli do czyszczenia. 

Proszę używać tylko miękkiej i suchej ściereczki.
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Informacje ekologiczne 
Telewizor ten jest skonstruowany tak, aby zużywać 
mniej energii i ratować środowisko. Dzięki funkcji 
oszczędzania energii nie tylko ratują Państwo 
to środowisko, ale także oszczędzają pieniądze 
poprzez zmniejszenie rachunków za prąd. Aby 
zmniejszyć zużycie energii, proszę postępować 
według następujących kroków:
Można włączyć ustawienie trybu oszczędzania 
energii, znajdujące się w menu ustawień obrazu. Jeśli 
ustawią Państwo tryb oszczędzania energii na Eco, 
telewizor przełączy się na tryb oszczędnościowy, a 
poziom jasności telewizora zostanie zredukowany 
do poziomu optymalnego. Proszę zauważyć, że 
niektórych ustawień obrazu nie będzie można 
zmienić, kiedy telewizor będzie pracował w trybie 
oszczędzania energii.

Jeśli wybierze się wyłączenie obrazu, na ekranie 
pojawi się wiadomość “Ekran wyłączy się za 15 
sekund”. Proszę wybrać KONTYNUUJ i nacisnąć 
OK. Ekran wyłączy się za 15 sekund. Jeśli tryb 
oszczędzania energii zostanie wyłączony, tryb obrazu 
automatycznie przestawi się na dynamiczny.
Kiedy telewizor nie jest używany, proszę wyłączyć go 
albo odłączyć wtyczkę zasilania z gniazdka. To także 
zredukuje zużycie energii. 
Wyłączaj telewizor z prądu jeśli wyjeżdżasz z domu 
na dłuższy czas.
Zalecana jest aktywacja ustawień trybu oszczędzania 
energii dla zredukowania rocznego zużycia energii. 
Zaleca się też wyłączenie telewizora z sieci kiedy nie 
jest on używany, aby zaoszczędzić więcej energii.
Proszę pomóc nam ratować środowisko poprzez 
postępowanie zgodne z powyższymi zasadami.
Informacja o naprawie
Wszystkie czynności konserwacyjne i naprawcze 
należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi. 
Tylko wykwalifikowany personel może naprawiać 
ten telewizor. Aby uzyskać szczegółowe informacje, 
proszę skontaktować się z lokalnym sprzedawcą, u 
którego zakupili Państwo ten telewizor.
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TV - funkcje 
• Telewizor kolorowy LED obsługiwany za pomocą 

pilota.
•  Całkowicie zintegrowana telewizja cyfrowa/

kablowa (DVB-T/C)
• Złącza HDMI do podłączania cyfrowych urządzeń 

video i audio. To złącze jest również przeznaczone 
do odbioru sygnałów o wysokiej rozdzielczości.

• Wejście USB.
• Nagrywanie programu.
• Przesunięcie czasu programu.
• 10000 programów.
• System menu OSD.
• Gniazdo Scart przeznaczone dla urządzeń zewnętrznych 

(takich jak magnetowid, gry telewizyjne, zestaw audio 
itd.)

• System dźwięku stereofonicznego.
• Teletekst, Fastext, TOP text
• Podłączenie słuchawek.
• Automatyczny System Programowania
• Ręczne dostrajanie w obu kierunkach (w przód i w tył)
• Automatyczna wyłączanie po maksimum sześciu 

godzinach.
• Wyłącznik czasowy
• Blokada klawiszy
• Automatyczne wyłączanie dźwięku, jeżeli nie jest 

odbierana żadna transmisja.
• Odtwarzanie w standardzie NTSC
• AVL (Funkcja automatycznego ograniczania 

głośności)
• PLL (Wyszukiwanie kanałów).
• Wejście PC
• Funkcja Plug&Play dla systemu Windows 98, ME, 2000, 

XP, Vista i Windows 7.
• Tryb Gry (opcja).
• Funkcja wyłączania obrazu.

Oglądanie TV 

Akcesoria
Pilot
Baterie: 2 x AAA
Instrukcja obsługi
Kabel AV

Przyciski kontrolne i obsługa TV

1. Kierunek góra
2. Kierunek dół
3.Przycisk wyboru programu/głośności/AV/trybu 
oczekiwania
Przycisk kontrolny pomaga kontrolować w telewizorze 
funkcje głośności/ programu/ źródła i stanu 
oczekiwania .
Aby zmienić poziom głośności: Podgłośnij przez 
naciśnięcie przycisku w górę.  Przycisz przez 
naciśnięcie przycisku w dół.
Aby zmienić kanał: Naciśnij środek przycisku, a na 
ekranie pojawi się pasek informacji o kanale. Przewijaj 
zapisane kanały przez naciskanie przycisku w górę 
lub w dół
aby zmienić poziom zasilania: Naciśnij środek 
przycisku, a na ekranie pojawi się pasek informacji o 
kanale.  Przewijaj zapisane kanały przez naciskanie 
przycisku w górę lub w dół
Aby wyłączyć telewizor Jeśli naciśniesz środek 
przycisku i przytrzymasz przez kilka sekund, TV 
przełączy się w tryb oczekiwania.

UWAGA:Aby zmienić głośność, możesz 
przesunąć przycisk w górę lub w dół. Jeśli chcesz 
zmienić kanał, naciśnij raz środek przycisku (pozycja 
3), a następnie przesuń w górę lub w dół. Jeśli 
naciśniesz ponownie środek przycisku, wyświetli się 
OSD źródła. Aby wybrać żądane źródło, przesuń 
przełącznik w górę lub w dół, a następnie go zwolnij. 
Jeśli naciśniesz środek przycisku i przytrzymasz przez 
kilka sekund, TV przełączy się w tryb oczekiwania. 
Menu główne nie może być wyświetlone przy użyciu 
przycisku kontrolnego.
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Widok pilota

UWAGA: Zakres działania pilota wynosi około 7 m/ 
23ft.

1. Tryb oczekiwania
2. Format obrazu
3. Wyłącznik czasowy
4. Mono-Stereo / Dual I-II / Bieżący język          

(dla kanałów DVB) 
5. Ulubione kanały
6. Przyciski numeryczne
7. Elektroniczny przewodnik po programach (dla 

kanałów DVB)
8. Brak funkcji
9. Przeglądarka mediów
10. Przyciski nawigacyjne (góra/dół/lewo/prawo)
11. Brak funkcji
12. Biblioteka nagrań
13. Poprzedni program / Następna strona-Następny 

program / Poprzednia strona
14. Wyłączanie dźwięku
15. Nagrywanie programu
16. Pauza (w trybie przeglądania mediów wideo) /

Nagrywanie z przesunięciem czasu
17. Przewija szybko do tyłu (w trybie przeglądania 

mediów wideo)
18. Odtwarzaj (w trybie przeglądania mediów 

wideo)
19. Czerwony przycisk
20. Zielony przycisk 
21. Wybór trybu obrazu.
22. Brak funkcji
23. Teletekst / Mix (w trybie tekstowym) 
24. Napisy włączone/wyłączone (dla kanałów DVB)  
25. Poprzedni program
26. AV/ Wybrać źródło
27. Menu wł/wył
28. Okay (Potwierdź) / Przytrzymaj (w trybie 

tekstowym) / listę kanałów
29. Wyjdź / Wróć / Strona indeksu (w trybie 

teletekstu)
30. Brak funkcji
31. Info / Odsłonięcie (w trybie tekstowym)
32. Przyciski zwiêkszania/zmniejszania g³oœnoœci
33. Brak funkcji 
34. Brak funkcji
35. Przewija szybko do przodu (w trybie 

przeglądania mediów wideo)
36. Stop (w trybie przeglądania mediów wideo)
37. Niebieski przycisk
38. Żółty przycisk
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Przegląd połączeń

UWAGA: Do podłączania urządzeń poprzez YPbPr lub boczne wejście AV należy użyć kabli dołączonych do zestawu. 
Spójrz na powyższą ilustrację. | Tryb YPbPr może być użyty wyłącznie wtedy, gdy urządzenie podłączone jest z wyjściem 
YPbPr do wejścia PC kablem YPbPr to PC (kabel YPbPr należy nabyć osobno) Po wykonaniu podłączenia proszę przełączyć 
odbiornik na źródło YPbPr. Aby włączyć PC audio, należy użyć wejścia PC/YPBPR ŁĄCZE AUDIO BIAŁE I CZERWONE. | 
Jeśli urządzenie zewnętrzne jest podłączone poprzez gniazdko SCART, TV automatycznie przełączy się na tryb AV.| Podczas 
oglądania kanałów DTV (Mpeg4 H.264) lub w trybie przeglądarki mediów, wyjście poprzez gniazdko scart nie będzie dostępne. 
| Przy korzystaniu z montażu naściennego (opcja), zalecamy podłączenie wszystkich kabli do tylnych wejść w TV przed 
zamontowaniem urządzenia na ścianie, | Moduł CI można wprowadzić lub wyjąć tylko wtedy, gdy TV jest WYŁĄCZONY. 
Szczegółowe informacje o ustawieniach znajdą Państwo w instrukcji obsługi modułu. Wsunąć moduł CAM i kartę do gniazda 
na pokrywie przyłączy z tyłu TV. Należy pamiętać o właściwym włożeniu modułu CAM, ponieważ w przypadku nieprawidłowego 
kierunku nie można go prawidłowo zainstalować. Jeżeli moduł CAM zostanie włożony na siłę, może ulec uszkodzeniu sam 
moduł lub przyłącze TV.Każde wejście USB w telewizorze obsługuje urządzenia do 500mA. Podłączanie urządzeń o wartości 
prądu powyżej 500mA może uszkodzić TV.  

Złącze Typ Kable Urządzenie

Scart
Podłączenie

(tył)

VGA
Podłączenie

(tył)

Boczne AV 

PC/YPbPr 
Audio

Podłączenie
(bok)

 

Kabel do podłączenia 
audio/wideo z boku 

(dołączono)  
Kabel PC RGB (nie 

załączony)

HDMI
Podłączenie

(tył)

SPDIFF
Podłączenie

(tył)
Boczne AV

Boczne AV
Podłączenie

(bok) Kabel AV (załączony)

SŁUCHAWKI

Słuchawki
Podłączenie

(bok)

USB
Podłączenie

(bok)

CI
Podłączenie

(bok)
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Korzystanie z modułu dostępu 
warunkowego

 WAŻNE: Moduł CI można wprowadzić lub wyjąć tylko 
wtedy, gdy TV jest wyłączony.

Moduł dostępu warunkowego (CAM) może być 
niezbędny do oglądania niektórych kanałów 
cyfrowych. Taki moduł musi być włożony do wejścia 
CI w Państwa telewizorze.
1. Wykupując abonament otrzymają Państwo moduł 
dostępu warunkowego (CAM) oraz kartę, które należy 
wprowadzić do telewizora przy pomocy opisanej poniżej 
procedury.
2. Wsunąć moduł CAM i kartę do gniazda na pokrywie 
przyłączy z tyłu TV.
3. Należy pamiętać o właściwym włożeniu modułu 
CAM, ponieważ w przypadku nieprawidłowego 
kierunku nie można go prawidłowo zainstalować. 
Jeżeli moduł CAM zostanie włożony na siłę, może 
ulec uszkodzeniu sam moduł lub przyłącze TV.
4. Podłączyć telewizor do zasilania, włączyć go i 
zaczekać kilka sekund na aktywację karty.
5. Jeżeli w odbiorniku nie znajduje się żaden moduł, 
na ekranie wyświetli się komunikat “Nie wykryto 
żadnego modułu interfejsu wspólnego”.
Szczegółowe informacje o ustawieniach znajdą Państwo 
w instrukcji obsługi modułu.

Komunikaty dotyczące 
oczekiwania

Jesli telewizor przez 5 minut nie otrzymuje żadnego 
sygnału (np. z anteny lub źródła HDMI), TV przejdzie 
w stan oczekiwania. Kiedy włączysz telewizor 
następnym razem, pojawi się następujący komunilat:

 
Kiedy odliczanie do momentu automatycznego 
wyłączania TV dobiegnie końca, na ekranie 
wyświetlona zostanie następująca wiadomość: 
Wybierz TAK, aby wyłączyć TV. Wybierz NIE, aby 
anulować. Jeśli nie wybierzesz żadnej z tych opcji, 
TV również wyłączy się.

Jeśli telewizor pozostał włączony, a nie był obsługiwany 
przez 4 godziny, przejdzie on w stan oczekiwania. 
Kiedy włączysz telewizor następnym razem, pojawi 
się następujący komunilat:
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Instalowanie baterii w pilocie
1. Proszę delikatnie podważyć klapkę z tyłu pilota.
2. Włóż dwie baterie AAA. Proszę się upewnić, 
że baterie umieszczone są właściwie w pilocie – 
odpowiednio skierowanymi biegunami, + i – .
3. Proszę zamknąć klapkę.

Podłączanie zasilania i anteny/kabla
WAŻNE:  Telewizor jest zaprojektowany do 
korzystania z prądu zmiennego 220-240V, 50 Hz. Po 
rozpakowaniu, należy pozwolić urządzeniu osiągnąć 
temperaturę otoczenia przed podłączeniem go do 
prądu. Proszę włożyć wtyczkę do kontaktu.

Włączanie/wyłączanie
Aby włączyć telewizor
Proszę podłączyć kabel zasilania do gniazdka, w którym 
płynie prąd zmienny o napięciu 220-240V, 50 Hz. 
Zapali się wtedy dioda oczekiwania.
Aby włączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie 
oczekiwania:
Proszę wcisnąć na pilocie przycisk “ ”,  CH ^/ v  lub 
przycisk numeryczny.
 Proszę nacisnąć przycisk kontrolny znajdujący się 
po lewej stronie TV. Telewizor się włączy.
Aby wyłączyć telewizor
Proszę nacisnąć przycisk „“ ” ” na pilocie, lub 
nacisnąć przycisk  lub przytrzymać  wyłącznik 
kontrolny na telewizorze tak, aby go wyłączyć, aby 
przełączyć telewizor w tryb oczekiwania.
Aby całkowicie wyłączyć TV, wyciągnij wtyczkę 
kabla z gniazdka.
Uwaga: Gdy telewizor przełącza się w tryb oczekiwania, dioda 
LED trybu oczekiwania może migać, wskazując, że funkcje 
takie jak wyszukiwanie, pobieranie danych OAD lub timer są 
aktywne. Dioda LED może także mrugać podczas włączania 
TV z trybu oczekiwania.

Pierwsza instalacja
Przy pierwszym włączeniu TV pojawi się menu 
wyboru języka. W menu OSD wyświetlany jest 
komunikat “Witaj! Wybierz swój język” we wszystkich 
dostępnych językach po kolei. 

Proszę wcisnąć przycisk “ ” lub“ ”, aby podświetlić 
wymagany język oraz przycisk OK, aby wybrać żądaną 
opcję. Pojawi się napis „pierwsza instalacja”. Użyj 
przycisku " " lub " ", aby ustawić żądany kraj i naciśnij 
przycisk “ ”, aby wybrać typ wyszukiwania. Użyj  
“ ” lub “ ”, aby ustawić żądany tryb wyszukiwania. 
Dostępne typy wyszukiwania to: cyfrowe i analogowe, 
tylko cyfrowe i tylko analogowe. Po ustawieniu, 
naciśnij “ ”, aby wybrać język teletekstu. Użyj “ ” lub  
“ ” aby ustawić "Język teletekstu" oraz wybierz "Skan 
zakodowany", używając “ ” lub “ ”. Możesz ustawić 
Skan kodowany jako Tak, jeśli chcesz przeskanować 
zakodowane akcje. 

Aby kontynuować, proszę wcisnąć przycisk OK na pilocie, 
a na ekranie wyświetli się następująca informacja:
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Tryb sklepu można włączyć używając “ ” lub " " 
przycisku . Jeśli wybrany jest tryb zapisu, opcja 
trybu przechowywania będzie dostępna w menu 
innych ustawień, a funkcje Twojego telewizora będą 
zilustrowane na górze ekranu. Po wybraniu 
Trybu sklepu, wyświetli się ekran konfirmacji. 
Proszę wybrać TAK, aby kontynuować. 

Jeśli wybrany jest tryb główny, tryb przechowywania 
nie będzie dostępny po początkowej instalacji. Aby 
kontynuować, naciśnij przycisk OK na pilocie, a na 
ekranie wyświetli się następująca informacja.

Musisz wybrać tryb wyszukiwania, aby wyszukać i 
zapisać audycje z żądanego źródła. 

Instalacja anteny
Jeśli wybrałeś opcję ANTENA przy wyborze typu 
wyszukiwania, telewizor wyszuka cyfrowe audycje 
telewizji naziemnej.

UWAGA: Można nacisnąć przycisk MENU, aby 
anulować.

Po zapisaniu wszystkich dostępnych stacji, ich lista 
zostanie wyświetlona na ekranie. Jeśli chcą Państwo 
posortować kanały wg LCN(*), proszę nacisnąć „tak”, 
a następnie OK.

Proszę nacisnąć OK, aby wyjść z listy kanałów i 
oglądać TV.
(*) LCN to system logicznego numerowania 
kanał? organizujący dostępne programy zgodnie z 
rozpoznawalną sekwencja kanał?.

Instalacja TV kablowej
Po wybraniu opcji TV KABLOWA i naciśnięciu OK na 
pilocie w celu kontynuacji, a na ekranie wyświetli się 
następująca informacja:

Aby kontynuować proszę wybrać TAK i nacisnąć 
OK. Aby anulować operację proszę wybrać NIE i 
nacisnąć OK.
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Można wtedy wybrać zakres częstotliwości. Aby 
podświetlić linię na którą się patrzy, użyj przycisków 
“ ” lub “ ”. 
Można również wprowadzić zakres manualnie, za 
pomocą przycisków numerycznych na pilocie. 
Proszę ustawić częstotliwość startową i końcową 
jako żądane, używając przycisków numerycznych 
na pilocie. 
Następnie można ustawić krok wyszukiwania na 
8 000 KHz lub 1 000 KHz. 
Jeśli wybiorą Państwo 1000 KHz, telewizor dokona 
wyszukiwania w bardzo dokładny sposób. Dlatego 
też, czas wyszukiwania odpowiednio wzrośnie. Po 
zakończeniu naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć 
automatyczne wyszukiwanie. TV wyszuka i zapisze 
dostępne stacje.
(*) Wybór godziny nie jest dostępny dla UK.

Odtwarzanie mediów poprzez wejście 
USB

Używając wejść USB można podłączyć do telewizora 
dysk twardy lub pendrive. Funkcja ta pozwala na 
odtwarzane plików przechowywanych na dysku USB. 
Obsługiwane są zarówno 2,5 jak i 3,5 calowe dyski 
zewnętrzne (hdd z zewnętrznym zasilaniem).
WAŻNE! Przed podłączeniem jakichkolwiek urządzeń 
do telewizora zaleca się wykonanie kopii zapasowej 
plików, aby uniknąć ewentualnej utraty danych. 
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
za uszkodzenie plików lub utratę danych. Istnieje 
ryzyko, iż pewne typy urządzeń USB (np. odtwarzacze 
MP3), lub dyski twarde/pendrivy mogą nie być 
kompatybilne z tym odbiornikiem TV. TV obsługuje 
formatowanie dysku w systemie plików FAT32 i NTFS, 
ale nagrywanie nie będzie dostępne na dyskach 
sformatowanych w systemie plików NTFS. Uwaga: 
Podczas formatowania dysku USB o pojemności 
1TB (Tera Byte) lub większej, mogą wystąpić pewne 
problemy. 
Szybkie podłączanie i odłączanie urządzeń USB jest 
bardzo niebezpieczne. Należy unikać powtarzanego 
szybkiego podłączania i odłączania urządzenia. Może 
to spowodować uszkodzenie fizyczne odtwarzacza 
USB, oraz samego urządzenia USB. Nie wyjmować 
pamięci USB podczas odtwarzania pliku.

Menu przeglądarki mediów
Używając przeglądarki mediów można wyświetlać 
zdjęcia, odtwarzać muzykę i filmy przechowywane na 
dysku USB po jego podłączeniu do TV. Aby to zrobić, 
proszę wykonać następujące czynności: Podłącz 
dysk USB do jednego z wejść USB znajdujących się 
z boku TV. 

Do telewizora można podłączyć dwa urządzenia USB. 
Jeśli oba urządzenia zawierają muzykę, obrazki lub 
pliki wideo, menu wyboru USB pojawi się na ekranie. 
Pierwsze urządzenie USB podłączone do TV zostanie 
nazwane USB Drive 1. Proszę wybrać urządzenie, 
używając przycisku „ ” lub „ ”, a następnie 
proszę nacisnąć OK. 
Naciśnij przycisk MENU i  wybierz zakładkę 
przeglądarki mediów, korzystając z lewego/prawego 
klawisza kierunkowego i przycisku OK. Wyświetli 
się przeglądarka multimedialna. Można odtworzyć 
określoną zawartość po wybraniu zakładki Wideo, 
Muzyka lub Zdjęcia. Proszę postępować zgodnie ze 
wskazówkami pod każdym menu, aby uzyskać dostęp 
do funkcji odtwarzania.
Mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki 
mediów przy pomocy okienka dialogowego ustawień. 

Używanie przycisku MENU w trybie 
przeglądarki mediów
Naciskając przycisk MENU w trybie wyszukiwarki 
mediów powoduje wyświetlenie następującego 
ekranu menu:

Możesz wejść do opcji menu Obraz, Dźwięk i 
Ustawienia, używając tego ekranu. Naciśnij ponownie 
przycisk MENU, aby wyjść z tego ekranu. 

Zmiana rozmiaru obrazu: Formaty 
obrazu

Programy mogą być oglądane w różnych formatach, 
w zależności od odbieranej transmisji. Można zmienić 
rozmiar obrazu na telewizorze, aby był on wyświetlany 
w różnych trybach powiększenia. Naciskaj przycisk 
SCREEN , aby zmieniać rozmiar obrazu. Istnieje 
możliwość przesunięcia ekranu w górę lub w 
dół poprzez wciśnięcie przycisków “ ” lub  
“ ” , podczas gdy powiększenie obrazu 
zostało ustawione na format 14:9 zoom, kinowy 
lub napisy. 
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Korzystanie z listy kanałów

Telewizor sortuje wszystkie stacje zapisane na 
liście kanałów. Listę tę możesz edytować, ustawiać 
ulubione kanały lub aktywne stacje, przy użyciu opcji 
listy kanałów. Aby wejść do menu głównego,  naciśnij 
przycisk MENU . Wybierz listę kanałów za pomocą 
przycisków kierunkowych w lewo lub w prawo. 
Naciśnij OK, żeby obejrzeć zawartość menu. Wybierz 
Edytuj listę kanałów, aby zarządzać zapisanymi 
kanałami. Użyj przycisków w górę lub w dół i OK, aby 
wybrać Edytowanie listy kanałów. Naciśnij przycisk 
w górę lub w dół, aby wybrać kanał, który chcesz 
zmienić. Naciśnij przycisk w lewo lub w prawo, aby 
wybrać opcję z menu listy kanałów. Użyj przycisków 
P+/P-, aby poruszać się w górę lub dół strony. Proszę 
nacisnąć przycisk MENU, aby wyjść z tej funkcji.

Sortowanie listy kanałów
Można wybrać transmisje, które będą wyświetlane 
na liście kanałów. Aby wyświetlić konkretny typ 
transmisji, powinno się użyć ustawienia aktywne 
kanały. Wybierz listę aktywnych kanałów z menu 
listy kanałów, używając przycisków  “ ” lub “
”. Proszę nacisnąć OK, aby kontynuować. Mogą 
Państwo wybrać typ transmisji z listy, używając 
przycisków „ ” lub „ ” oraz OK.
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Opcje i funkcje menu
Zawartość menu obrazu

Tryb Zgodnie z wymogami można ustawić odpowiedni tryb. Tryb obrazu może zostać ustawiony wg 
jednej z tych opcji: Kinowy, gra, sport, dynamiczny i naturalny. 

Kontrast Ustawia wartości jasności i ciemności ekranu.
Jasnoœæ Ustawia wartoœci jasnoœci ekranu.
Ostroœæ Ustawia wartoœci ostroœci dla obiektów wyœwietlanych na ekranie.
Kolor Ustawia wartości kolorów, dopasowując je.
Tryb 
oszczêdzania 
energii

Można stawić tryb oszczędzania energii, jako Eco, obraz wyłączony lub nieaktywny. W celu uzyskania 
dalszych informacji na temat trybu oszczędzania energii, proszę przeczytać część instrukcji obsługi 
zatytułowaną „Informacje ekologiczne”.

Podœwietlenie 
(opcja)

To ustawienie kontroluje podświetlenie i może być ustawione na auto, maksymalne, minimalne 
lub Eko. Funkcja podświetlenia będzie nieaktywna podczas włączonego trybu oszczędzania 
energii. Podświetlenie nie może zostać włączone w trybie VGA lub przeglądania mediów, lub 
gdy tryb obrazu ustawiony jest na grę.

Redukcja 
szumów

Jeżeli transmitowany sygnał jest słaby i występują zakłócenia obrazu, proszę użyć ustawienia 
redukcji szumu, aby zredukować takie zakłócenia. Tryb redukcji szumów może zostać ustawiony 
wg jednej z tych opcji: Niska, średnia, wysoka lub wyłączona.

Ustawienia zaawansowane

Kontrast 
dynamiczny

Możesz zmienić wartość kontrastu używając funkcji kontrastu dynamicznego. Wartość kontrastu 
dynamicznego może zostać ustawiona wg jednej z tych opcji: Niska, średnia, wysoka lub 
wyłączona.

Temperatura 
koloru Ustawia pożądany ton koloru.

Powiększenie 
obrazu Ustawia rozmiar obrazu na auto, 16:9, z napisami, 14:9, 14:9 powiększony, 4:3, lub kino.

HDMI True 
Black

Podczas oglądania ze źródła HDMI, funkcja ta będzie widoczna w menu ustawień obrazu. Można 
użyć tej funkcji, aby poprawić czerń w obrazie.

Tryb filmu
Filmy są nagrywane z różną ilością ramek wyświetlanych na sekundę, która jest inna niż w przypadku 
normalnych programów telewizyjnych. Proszę przełączyć tę funkcję w trakcie oglądania filmów, aby 
lepiej widzieć sceny z szybkim ruchem.

Odcień skóry Ustawia pożądany odcień skóry.
Zmiana koloru Ustawia pożądany ton koloru.
Wzmocnienie 
RGB

Proszę nacisnąć przycisk OK, aby zmienić wzmocnienie RGB. Korzystając z tego elementu 
można ustawić wartości temperatury koloru.

Reset Resetuje ustawienia obrazu do ustawień fabrycznych.
Autopozycja (w 
trybie PC) Automatycznie optymalizuje wyświetlanie. Proszę wcisnąć OK, aby zoptymalizować.

Pozycja H (w 
trybie PC) Ten element przesuwa obraz poziomo w praw¹ lub lew¹ stronê na ekranie.

Pozycja V (w 
trybie PC) Ten element przesuwa obraz poziomo w praw¹ lub lew¹ stronê na ekranie.

Częstotliwość 
zegara (w trybie 
PC)

Zegar punktów pozwala na wyregulowanie zakłóceń, które pojawiają się jako pasma pionowe przy 
intensywnym wyświetlaniu punktów np. na arkuszu kalkulacyjnym lub w paragrafach lub tekście z 
mniejszą czcionką.

Faza (w trybie 
PC)

W zależności od rozdzielczości i od częstotliwości skanowania ustawionej na wejściu TV, na 
ekranie może się pojawiać zamglony obraz lub szum. W takim przypadku można użyć tej opcji, 
aby uzyskać czysty obraz metodą prób i błędów.

W trybie VGA (PC), niektóre opcje w menu obrazu bêd¹ niedostêpne. Zamiast tego, ustawienia trybu VGA zostaną 
dodane do ustawień obrazu podczas trybu PC.
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Opcje i funkcje menu
Zawartość menu dźwięku

Głośność Ustawia głośność.

Korektor

W menu korektora można zmienić tryb na: Muzykę, Film, Mowę, Płaski, Klasyczny 
oraz Użytkownika. Proszę wcisnąć przycisk MENU, aby wrócić do poprzedniego menu. 
Ustawienia w menu korektora mogą być zmienione manualnie tylko wtedy, gdy tryb 
dźwięku został wybrany jako Użytkownika..

Balans To ustawienie służy do ustawienia balansu głośnika lewego lub prawego..

słuchawek Ustawia głośność słuchawek. 

Tryb dÿwiêku Przy pomocy przycisku w lewo lub w prawo można wybrać tryby Mono, Stereo, Dual I 
lub Dual II, pod warunkiem, że wybrany kanał obsługuje ten tryb.

AVL

Funkcja automatycznego ograniczania głośności (AVL) reguluje dźwięk, aby uzyskać 
stały poziom wyjściowy pomiędzy programami, w których istnieją różnice poziomu 
dźwięku (na przykład podczas reklam poziom głośności jest z reguły wyższy, niż podczas 
nadawania programów).

Słuchawki/Wyjście 
audio:
(Opcja)

Podłączając zewnętrzny wzmacniacz do TV, korzystając z wyjścia słuchawkowego, 
możesz wybrać opcję wyjście audio. Jeśli podłączyłeś słuchawki do TV, ustaw te opcję 
jako słuchawki.

Dynamic Bass 
(Optional) Włącza lub wyłącza basy dynamiczne.

Dźwięk na 
słuchawkach 
(opcjonalnie)

Dźwięk przestrzenny może włączony lub wyłączony.

Wyjœcie cyfrowe Ustawia tryb audio wyjścia cyfrowego.

Zawartość menu instalacji i dostrajania

Automatyczne 
skanowanie kanałów

Wyświetla opcje automatycznego strojenia. 

Antena cyfrowa: Wyszukuje i zapisuje stacje DVB.

Kabel cyfrowy: Wyszukuje i zapisuje kablowe stacje DVB.

Analogowy: Wyszukuje i zapisuje stacje analogowe.

Antena cyfrowa i analogowa: Wyszukuje i zapisuje stacje DVB.

Kabel cyfrowy i analogowy: Wyszukuje i zapisuje stacje DVB.

Ręczne skanowanie 
kanałów Funkcja ta może być użyta wyłącznie dla przekazu bezpośredniego.

Wyszukiwanie 
kanałów sieciowych Wyszukuje kanały połączone ze stacjami. 

Dostrajanie 
analogowe

Funkcja może być używana do dostrajania kanałów analogowych. Funkcja ta jest 
niedostępna jeśli nie są zapisane żadne kanały analogowe.

Pierwsza instalacja
Usuwa wszystkie zachowane kanały i ustawienia, resetuje TV do ustawień fabrycznych 
i rozpoczyna pierwszą instalację. Więcej informacji o tym procesie możesz znaleźć we 
wskazówkach dotyczących pierwszej instalacji. 

Czyszczenie listy 
serwisowej (*)

(*) To ustawienie jest widoczne tylko wtedy, gdy opcja kraju ustawiona jest na Danię, 
Szwecję, Norwegię lub Finlandię. Tego ustawienia używa się do usuwania zapisanych 
kanałów. 
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Opcje i funkcje menu
Zawartość menu ustawień

Dostęp 
warunkowy Kontroluje moduły dostępu warunkowego, jeśli są dostępne. 

Język Konfiguruje ustawienia języka.

Kontrola 
rodzicielska

Konfiguruje ustawienia kontroli rodzicielskiej.
Uwaga: Kiedy blokada dziecięca zostanie włączona, telewizor będzie mógł być sterowany jedynie 
za pomocą pilota. W tym przypadku przycisk na panelu kontrolnym nie będzie działał.

Timery Ustawia timery dla wybranych programów.
Konfiguracja 
nagrywania Wyświetla menu ustawień nagrywania.

Data/Godzina

Ustawia datę i godzinę.
Uwaga: 
* TV pobiera informacje dotyczące godziny z nadawanych audycji. Dokładna godzina będzie dostępna 
w ustawieniach daty/godziny, jeśli te dane są dostarczane przez nadawany program.
Jeśli TV jest w trybie bez kanałów, ustawienia daty/godziny mogą zostać zmienione. Jeśli jednak jest 
włączony program, mogą zostać zmienione tylko ustawienia trybu godziny, i jeśli jest on ustawiony na 
manualny, dostępna będzie strefa czasowa. 
* Jeśli TV zostanie przełączony w tryb oczekiwania, a następnie włączony ponownie, lecz żadna audycja 
nie będzie dostępna, godzina nie zostanie uaktualniona. Jeśli jednak audycja będzie dostępna, godzina 
zostanie uaktualniona. Innymi słowy, informacje dotyczące godziny będą dostępne według następującego 
porządku: TV najpierw szuka informacji dotyczących godziny w audycjach, następnie w ustawieniach 
użytkownika i wreszcie w teletekście.

Źródła Włącza lub wyłącza wybrane opcje źródeł.
Inne ustawienia: Wyświetla inne opcje ustawień telewizora: 

Limit czasu menu Zmienia limit dla czasu wyświetlania menu.
Skanowanie 
kanałów 
kodowanych

Gdy ustawienie to jest aktywne, podczas wyszukiwania znajdowane będą także kanały kodowane. 
Jeżeli ustawienie to jest nieaktywne, kanały kodowane nie będą znajdowane podczas wyszukiwania 
automatycznego lub ręcznego.

Niebieskie tło Aktywuje lub dezaktywuje niebieskie tło podczas, gdy sygnał jest słaby lub go w ogóle nie ma. 

Uaktualnienie 
oprogramowania

Aby mieć pewność, że odbiornik TV jest na bieżąco aktualizowany, można skorzystać z tego 
ustawienia. Aby operacja przebiegła pomyślnie, proszę się upewnić, że telewizor jest w trybie 
oczekiwania.

Wersja aplikacji Wyświetla wersję aplikacji.

Osoby 
niedosłyszące

Jeżeli nadawca audycji przewidział specjalny sygnał audio, można ustawić tę opcję jako aktywną, 
aby móc go odbierać. 

Opis Audio
Opis audio odnosi się do dodatkowej narracji dla osób niewidzących i niedowidzących dla mediów 
wizualnych, włącznie z telewizją i kinem. Tej funkcji można używać tylko wtedy, gdy nadawca 
obsługuje dodatkową ścieżkę narracji.

Automatyczne 
wyłączanie 
telewizora

Możesz ustawić czas automatycznego wyłączania. Po jego upłynięciu, jeśli TV nie jest oglądany, 
wyłączy się on samoczynnie. 

Wyszukiwanie w 
trybie oczekiwania 
(opcja)

Jeśli wyłączą Państwo funkcję wyszukiwania w trybie oczekiwania, będzie ona niedostępna. 
Aby korzystać z tej funkcji, proszę się upewnić, że jest ona włączona. Jeśli wyszukiwanie w 
trybie oczekiwania jest włączone, gdy TV znajduje się w trybie oczekiwania, wyszukane zostaną 
dostępne kanały. Jeśli TV odnajdzie jakieś nowe lub brakujące kanały, wyświetli się menu pytające, 
czy wprowadzić zmiany. Po tej operacji lista kanałów zostanie uaktualniona i zmieniona. Proszę 
włączyć wyszukiwanie w trybie oczekiwania, aby TV mógł automatycznie aktualizować częstotliwość 
nadawanej audycji, definicję i tym podobne zmiany. 

Tryb gry (opcja) Jeśli wystawiasz TV w sklepie, możesz włączyć ten tryb.  Gdy ten tryb jest włączony, niektóre 
elementy menu TV mogą być niedostępne. 

Tryb uruchamiania
Ustawienie to konfiguruje preferencje trybu uruchamiania. Zawsze włączony:  TV zawsze włącza się po 
naciśnięciu przycisku włączania/wyłączania.  Tryb oczekiwania TV zawsze włącza się w trybie oczekiwania.  
/ Ostatni stan: TV zawsze włącza się na ostatni wybrany kanał/źródło.
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Elektroniczny przewodnik po 
programach {EPG})

Niektóre kanały, ale nie wszystkie, podają informacje 
o aktualnym i następnym programie. Proszę wcisnąć 
przycisk EPG, aby wyświetlić menu EPG.

W górę/dół/lewo/prawo: Poruszanie się po EPG.
OK: Wyświetla opcje programu.
INFO: Wyświetla szczegółowe informacje o wybranym 
programie.
ZIELONY: Przełącza na EPG w formacie listy.
ŻÓŁTY:  P rze łącza  na  EPG w po rządku 
chronologicznym.
NIEBIESKI:Wyświetla opcje filtrowania. 

(NAGRYWANIE): telewizor nagra wybrany 
program. Można nacisnąć ponownie, aby zatrzymać 
nagrywanie.
WAŻNE: Aby nagrać program, należy najpierw podłączyć 
dysk USB do wyłączonego telewizora. Następnie należy 
odbiornik włączyć i uaktywnić funkcję nagrywania. W innym 
przypadku, funkcja będzie niedostępna.
Uwaga: Przełączanie pomiędzy różnymi audycjami lub 
źródłami nie jest dostępne w czasie nagrywania.

Opcje Programów
W menu EPG, naciśnij przycisk OK, żeby wejść do 
menu Opcje programów.
Wybór kanału
Używając tej opcji w menu EPG, możesz przełączyć 
na wybrany kanał.
Zapisz/usuń timer nagrywania
Po wybraniu programu w menu EPG, proszę 
nacisnąć OK, aby wyświetlić dostępne Opcje. Proszę 
wybrać “Nagranie” i nacisnąć OK. Po tej czynności 
nagrywanie wybranego programu zostanie ustawione. 
Aby anulować ustawione nagrywanie należy ten 
program podświetlić, nacisnąć OK i wybrać opcję 
„Usuń timer nagrywania”. Nagrywanie zostanie 
anulowane.

Ustaw / Usuń timer
Po wybraniu programu w menu EPG, proszę nacisnąć 
OK, aby wyświetlić dostępne Opcje. Proszę wybrać 
opcję “Ustaw timer dla programu” i nacisnąć 
OK. Mogą Państwo ustawić timer dla przyszłych 
programów. Aby usunąć ustawiony timer, proszę 
podświetlić dany program i nacisnąć OK. Następnie, 
proszę wybrać opcję “Usuń timer”. Timer zostanie 
usunięty.
Uwaga: Nie można nagrywać lub ustawić timera dla dwóch 
lub więcej programów wyświetlanych w tym samym przedziale 
czasowym.

Nagrywanie programu
WAŻNE: Używając nowego dysku USB, zaleca się go 
najpierw sformatować, używając funkcji telewizora „formatuj 
dysk”.

Aby nagrać program, należy najpierw podłączyć dysk 
USB do wyłączonego telewizora. Następnie należy 
odbiornik włączyć i uaktywnić funkcję nagrywania.
Dla celów nagrywania, podłączony dysk USB lub dysk 
zewnętrzny powinien mieć pojemność co najmniej 
1GB i powinien być kompatybilny z USB 2.0. Jeśli 
podłączone urządzenie USB nie obsługuje prędkości 
przesyłu danych 2.0, pojawi się wiadomość o błędzie.
Uwaga: Nagrane programy są zapisywane na podłączony 
dysk USB. Jeśli chcesz, możesz zapisać/skopiować nagrania 
na swój komputer; niemniej jednak, nie będzie można 
odtwarzać tych nagrań na komputerze. Nagrania można 
odtwarzać wyłącznie na telewizorze.
Uwaga: Podczas korzystania z timeshifting, mogą wystąpić 
zakłócenia synchronizacji obrazu z dźwiękiem. Nagrywanie 
radia nie jest obsługiwane.. TV może nagrać do 
dziesięciu godzin programów.
Nagrane programy są dzielone na partycje 4GB. 
Jeśli prędkość zapisu podłączonego dysku USB jest 
niewystarczająca, nagrywanie może nie powieść się, 
i opcja przesunięcia czasu może być niedostępna.
Nagrywanie programów HD może zajmować więcej 
miejsca na dysku USB, w zależności od rozdzielczości 
programu. Z tego powodu, zaleca się stosowanie 
dysków twardych USB do nagrywania programów HD.
Proszę nie odłączać USB/HDD podczas nagrywania. 
Może to uszkodzić podłączony USB/HDD.
Dostępna jest obsługa wielu partycji. Obsługiwane są 
maksymalnie dwie różne partycje. Jeśli dysk posiada 
więcej niż dwie partycje, może wystąpić awaria.  
Pierwsza partycja dysku USB wykorzystywana jest 
do funkcji PVR. Aby ją móc wykorzystać do funkcji 
PVR, musi zostać ona sformatowana jako partycja 
podstawowa.
Niektóre pakiety strumieniowe mogą nie zostać 
nagrane z powodu problemów z sygnałem, co może 
czasem spowodować zamrażanie obrazu podczas 
odtwarzania. 
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Przyciski  Nagrywanıe,odtwarzanie, Pauza, 
wyświetlania (dla listy odtwarzania) nie mogą być 
używane podczas włączonego teletekstu. Jeśli 
nagrywanie jest rozpoczęte przez timer, teletekst 
jest wyłączany automatycznie.  Również korzystanie 
z teletekstu podczas trwającego nagrywania lub 
odtwarzania jest niemożliwe. 

Nagrywanie z przesunięciem czasu 
(timeshifting) 

Naciśnij przycisk  (PAUZA) podczas oglądania 
audycji, aby przełączyć na tryb przesunięcia czasu. 
W trybie przesunięcia czasu, program jest zatrzymany 
i jednocześnie nagrywany na podłączony dysk USB. 
Proszę nacisnąć  (ODTWARZANİE) ponownie, aby 
kontynuować oglądanie programu od momentu jego 
zatrzymania. Różnicę w przesunięciu czasu pomiędzy 
rzeczywistym programem a nagranym można 
zaobserwować na paku informacyjnym. 

Natychmiastowe nagrywanie
Proszę nacisnąć przycisk  (NAGRYWANIE), aby 
rozpocząć natychmiastowe nagrywanie oglądanego 
właśnie programu. Można nacisnąć przycisk  

 (NAGRYWANIE) na pilocie ponownie, aby nagrać 
następną audycję w programie. W takim przypadku, 
pojawi się na ekranie krótki komunikat na ten temat. 
Proszę nacisnąć  (STOP), aby anulować 
natychmiastowe nagrywanie. Przełączanie pomiędzy 
różnymi audycjami lub źródłami oraz przeglądarka 
mediów nie są dostępne w czasie nagrywania.

Oglądanie nagranych programów 
W głównym menu, proszę użyć przycisków “ ” lub 
“ ”, aby wybrać przeglądarkę mediów. W menu 
głównym, proszę podświetlić pozycję w bibliotece 
nagrań przyciskiem „ ” lub „ ”, a następnie nacisnąć 
OK. Pojawi się biblioteka nagrań. Proszę wybrać 
nagrany program z listy (jeśli uprzednio nagrany), 
używając przycisku „ ” / „ ”. Aby sprawdzić opcje 
odtwarzania, proszę wcisnąć OK. Proszę wybrać 
właściwą opcję, używając przycisków “ ” / “ ” lub 
OK.

Dostępne opcje odtwarzania:

• Odtwarzaj od początku: Nagranie odtwarzane jest 
od początku.

• Ponów: Ponawia odtwarzanie nagrania.
• Odtwarzaj od momentu: Określa konkretny moment 

odtwarzania.
Uwaga: Dostęp do menu głównego i elementów menu nie 
będzie możliwy podczas odtwarzania.

Proszę nacisnąć (STOP), aby zatrzymać 
odtwarzanie i powrócić do biblioteki nagrań.
Powolne odtwarzanie do przodu
Naciskając (PAUSE) podczas odtwarzanie 
nagranego programu, uaktywni się opcję powolnego 
odtwarzania do przodu. Można użyć przycisku , 
aby włączyć powolne odtwarzanie do przodu. 
Naciskając przycisk  ponownie, zmieni się 
prędkość odtwarzania.

Biblioteka nagrań
Aby wyświetlić listę nagrań, proszę wybrać „bibliotekę 
nagrań” i nacisnąć przycisk OK. Pojawi się biblioteka 
nagrań z dostępnymi nagraniami. Wszystkie nagrania 
są przechowywane na liście w bibliotece nagrań. 

 Ponów: Ponawia odtwarzanie nagrania.
CZERWONY przycisk (Usuń): Usuwa wybrane 
nagranie.
ZIELONY przycisk (edytuj): Wprowadza zmiany w 
wybranym nagraniu.
NIEBIESKI przycisk (sortuj): Zmienia kolejność 
nagrań. Dostępny jest szeroki wybór opcji sortowania.
Przycisk OK: Uaktywnia menu opcji odtwarzania:
INFO (szczegóły): Wyświetla krótki i długi opis 
programów.

Konfiguracja nagrywania
Proszę wybrać element konfiguracji nagrania w menu 
instalacji, aby skonfigurować ustawienia nagrywania. 
Formatuj dysk: Funkcji formatowania dysku można 
wykorzystać do sformatowania podłączonego dysku 
USB. WAŻNE: Proszę pamiętać, że wszystkie dane 
przechowywane na dysku USB zostaną utracone 
podczas jego formatowania i konwersji na FAT32, 
gdy opcja ta zostanie aktywowana. Można również 
spróbować sformatować dysk USB, gdy nie działa on 
poprawnie. W większości przypadków sformatowany 
dysk USB zacznie działać poprawnie; niemniej jednak 
WSZYSTKIE dane na nim przechowywane zostaną 
utracone. 
Uwaga: Jeśli komunikat “USB jest zbyt wolne” pojawi 
się na ekranie podczas rozpoczęcia nagrywania, spróbuj 
zrestartować nagrywanie. Jeśli nadal występuje ten sam błąd, 
możliwe, że Państwa urządzenie USB nie spełnia wymogów 
technicznych dotyczących prędkości. Proszę spróbować 
podłączyć inny dysk USB.
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Teletekst
“TXT” Teletekst / Mix: Jednorazowe wciśnięcie 
przycisku powoduje włączenie trybu teletekstu. 
Ponowne naciśnięcie umieszcza ekran teletekstu na 
programie (mix). Ponowne naciśnięcie spowoduje 
wyjście z trybu teletekstu.
“RETURN” Indeks: Służy do wybierania strony 
indeksu w trybie teletekstu.
“INFO” Odsłoń: Pokazuje ukryte informacje (np. 
rozwiązania gier).
Przytrzymanie "OK": Zatrzymuje stronę teletekstu 
w dogodnym miejscu. Proszę wcisnąć przycisk 
ponownie, aby wznowić odtwarzanie.

“ ”/“ ” Strony podkodowania: Wybiera strony 
podkodowania, jeżeli są dostępne, gdy funkcja 
teletekstu jest aktywna. 
P+ / P- i cyfry (0-9): Proszę wcisnąć przycisk , aby 
wybrać stronę.
Uwaga: Większość stacji używa strony nr 100 jako strony 
indeksu.

Państwa telewizor obsługuje zarówno system 
FASTEXT, jak i TOP text. Gdy te systemy są 
dostępne, strony są podzielone na grupy lub tematy. 
Gdy dostępny jest system FASTEXT, sekcje na stronie 
teletekstu są kodowane kolorami i można je wybrać 
poprzez wciśnięcie przycisku o odpowiednim kolorze. 
Proszę wcisnąć kolorowy przycisk odpowiadający 
danej stronie. Gdy dostępna jest funkcja TOP 
text, na ekranie pojawiają się kolorowe napisy ze 
wskazówkami dotyczącymi kolorów przycisków, jakich 
należy użyć. Polecenia “ ”lub  “ ” powodują 
przejście do odpowiednio następnej lub poprzedniej 
strony.

Teletekst cyfrowy (** tylko dla 
Zjednoczonego Królestwa)
• Nacisnąć przycisk “TXT” Pojawi się informacja o 

teletekście cyfrowym. Do jego obsługi służą kolorowe 
przyciski, przyciski kursora i przycisk OK.

Metoda obsługi może się różnić w zależności od 
zawartości teletekstu cyfrowego. Postępuj zgodnie z 
instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.
Po ponownym wciśnięciu przycisku “TXT”telewizor 
powraca do trybu transmisji telewizyjnej.

Uaktualnienie oprogramowania
Państwa telewizor jest w stanie odnaleźć i 
zainstalować aktualizacje poprzez odbierane kanały.  
Dla wyszukiwania poprzez kanały telewizyjne, 
odbiornik sprawdza kanały zapisane w ustawieniach. 
Tak więc, przed wyszukaniem aktualizacji, zaleca 
się automatyczne wyszukanie i zaktualizowanie listy 
dostępnych kanałów.

1) Wyszukiwanie aktualizacji 
oprogramowania poprzez interfejs.
• Możliwe jest manualne sprawdzenie, czy dostępna 
jest aktualizacja oprogramowania telewizora.
• Należy po prostu wyświetlić menu główne. Wybierz 
ustawienia i menu inne ustawienia. W innych 
ustawieniach należy przejść do aktualizacji 
oprogramowania i nacisnąć OK, aby otworzyć menu 
opcji aktualizacji.
W menu opcji aktualizacji proszę wybrać wyszukaj 
aktualizacje i nacisnąć przycisk OK.
• Jeśli aktualizacja zostanie odnaleziona, telewizor 
rozpocznie jej pobieranie. Wyświetlony zostanie pasek 
postępu pobierania. O ile pobieranie zakończy się 
pomyślnie, zostanie wyświetlony komunikat proszący 
o zrestartowanie odbiornika w celu aktywowania 
nowego oprogramowania. Proszę nacisnąć OK, aby 
kontynuować restartowanie.

2) Tryb wyszukiwania i aktualizacji o 3 nad 
ranem
• Jeśli włączone jest automatyczne wyszukiwanie 
w menu opcji aktualizacji, telewizor włącza 
się o 3 nad ranem i przeszukuje kanały w celu 
odnalezienia nowych aktualizacji. Jeśli aktualizacja 
jest odnaleziona i pobrana pomyślnie, przy następnym 
włączeniu telewizora jest ona aktywowana.
Uwagi dotyczące operacji restartowania: Restart 
jest ostatnim etapem operacji aktualizacji po pomyślnie 
zakończonym jej pobraniem. Podczas restartu telewizor 
dokonuje końcowych inicjalizacji. W tym czasie panel 
włączania jest zamknięty a dioda przednia miga sygnalizując 
wykonywane czynności. Po około 5 minutach telewizor włącza 
się z aktywowanym nowym oprogramowaniem.

• Jeśli telewizor nie włączy się po 10 minutach, 
należy go wyłączyć z gniazdka i włączyć ponownie 
po 10 minutach. Telewizor powinien się bezpiecznie 
uruchomić z nowym oprogramowaniem. Jeśli jednak 
nie można go nadal włączyć, proszę kilkakrotnie 
powtórzyć wyłączanie i włączanie go z kontaktu. 
Jeśli odbiornika nadal nie działa, proszę zadzwonić 
po serwis aby rozwiązali ten problem za Państwa.
Uwaga: While led is blinking during reboot do not unplug 
your TV’s power. Doing this may cause your TV not to 
re-open again and can only be fixed by service personnel.
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Rozwiązywanie Problemów & 
Wskazówki

Ghosting
Proszę zauważyć, że ghosting może wystąpić 
podczas wyświetlania tego samego obrazu przez 
dłuższy czas (obraz nieruchomy lub zatrzymany). 
Zjawisko to na ekranie LED może zniknąć po krótkim 
czasie. Proszę wyłączyć na chwilę TV. Aby uniknąć 
tego problemu, proszę nie pozostawiać ekranu w 
trybie nieruchomego obrazu przez dłuższy okres 
czasu.

Brak zasilania
Jeśli TV nie ma zasilania, proszę sprawdzić, czy 
wtyczka jest włożona do gniazdka.

Słaba jakość obrazu
1. Czy wybrany został prawidłowy system TV? 
2. Czy antena TV lub domowa sa ustawione zbyt 
blisko nieuziemionego sprzętu audio lub świateł 
neonowych, itp.?
3. Góry lub wysokie budynki mogą być przyczyną 
podwójnego obrazu lub odbicia. Czasem można 
poprawić jakość obrazu, zmieniając kierunek anteny. 
Czy obraz lub tekst są nierozpoznawalne? 
4. Proszę sprawdzić, czy ustawiona została 
prawidłowa częstotliwość. 
5. Proszę ponownie dostroić kanały. 
6. Jakość obrazu może się pogorszyć, gdy dwa 
urządzenia są podłączone do telewizora w tym samym 
czasie. W takim przypadku proszę odłączyć jedno z 
urządzeń.

Brak obrazu
1. Brak obrazu może oznaczać, że telewizor nie 
otrzymuje sygnału transmisji. Czy zostały naciśnięte  
prawidłowe przyciski na pilocie? Spróbuj ponownie. 
Proszę się również upewnić, że zostało wybrane 
prawidłowe źródło wejścia.
2. Czy antena jest podłączona prawidłowo? 
3. Czy wtyczki są solidnie podłączone do gniazda 
anteny?
4. Czy kabel antenowy nie jest uszkodzony? 
5. Czy do podłączenia anteny użyto odpowiednich 
wtyczek? 
6. W przypadku wątpliwości proszę się skonsultować 
ze sprzedawcą.

Brak dźwięku
1. Czy dźwięk TV został wyłączony? Aby włączyć 
ponownie dźwięk, naciśnij przycisk „ ”, lub zwiększ 
poziom głośności.

2. Dźwięk dochodzi tylko z jednego głośnika. Czy 
balans nie został ustawiony tylko w jednym kierunku? 
Proszę odnieść się do menu dźwięku.

Pilot nie działa
Telewizor nie reaguje dłużej na polecenia pilota. 
Baterie mogły się wyczerpać, jeśli tak, możesz dalej 
korzystać z przycisków kontrolnych na TV. (* Jest 
to tylko możliwe, jeśli blokada rodzicielska nie jest 
włączona).

Nie można wybrać źródła
1. Jeżeli nie można wybrać źródła wejścia, być może 
nie zostało podłączone żadne urządzenie.
2. Proszę sprawdzic kable AV i podłączenia 
urządzenia.

Nagrywanie niedostępne 
Aby nagrać program, należy najpierw podłączyć dysk 
USB do wyłączonego telewizora. Następnie należy 
odbiornik włączyć i uaktywnić funkcję nagrywania. W 
innym przypadku, funkcja będzie niedostępna. Jeśli 
nie można nic nagrać, proszę spróbować wyłączyć 
telewizor i ponownie podłączyć urządzenie USB, 
podczas, gdy jest on wyłączony.

USB jest zbyt wolny 
Jeśli komunikat “USB jest zbyt wolne” pojawi się na 
ekranie podczas rozpoczęcia nagrywania, spróbuj 
zrestartować nagrywanie. Jeśli nadal występuje ten 
sam błąd, możliwe, że Państwa urządzenie USB 
nie spełnia wymogów technicznych dotyczących 
prędkości. Proszę spróbować podłączyć inny dysk 
USB.
Informacje dla użytkowników odnośnie utylizacji 
zużytych urządzeń i baterii
(Tylko dla krajów UE)
Ten symbol oznacza, że opatrzonych nim urządzeń 
nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami 
komunalnymi. Po zakończeniu eksploatacji urządzenie 
należy odnieść na wyznaczone składowisko odpadów 
lub do punktu zbiórki celem zapewnienia jego 
prawidłowego recyklingu.
Uwaga:   Litery Pb pod symbolem baterii oznaczają, że bateria 

zawiera ołów.

     
                    Produkty           Bateria
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Typowe tryby wyœwietlania dla 
wejœcia PC 

Poniższa tabela przedstawia niektóre podstawowe 
tryby obrazu. Telewizor może nie obsługiwać 
wszystkich rozdzielczości. Twój TV obsługuje do 
1920x1200.

Indeks Rozdzielczość Częstotliwość

1 640x400 70Hz
2 640x350 85Hz
3 640x400 85Hz
4 640x480 60Hz
5 640x480 66Hz
6 640x480 72Hz
7 640x480 75Hz
8 640x480 85Hz
9 800x600 56Hz

10 800x600 60Hz
11 800x600 70Hz
12 800x600 72Hz
13 800x600 75Hz
14 800x600 85Hz
15 832x624 75Hz
16 1024x768 60Hz
17 1024x768 66Hz
18 1024x768 70Hz
19 1024x768 72Hz
20 1024x768 75Hz
21 1024x768 85Hz
22 1152x864 60Hz
23 1152x864 70Hz
24 1152x864 75Hz
25 1152x864 85Hz
26 1152x870 75Hz
27 1280x768 60Hz
28 1360x768 60Hz
29 1280x768 75Hz
30 1280x768 85Hz
31 1280x960 60Hz
32 1280x960 75Hz
33 1280x960 85Hz
34 1280x1024 60Hz
35 1280x1024 75Hz
36 1280x1024 85Hz
37 1400x1050 60Hz
38 1400x1050 75Hz
39 1400x1050 85Hz
40 1440x900 60Hz
41 1440x900 75Hz
42 1600x1200 60Hz
43 1680x1050 60Hz
44 1920x1080 60Hz
45 1920x1200 60Hz

Specyfikacje 
TRANSMISJE TELEWIZYJNE
PAL/SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’
ODBIÓR CYFROWY
DVB-T MPEG2
DVB-T MPEG4 HD
DVB-T MHEG-5 Engine (tylko w Wielkiej Brytanii)
DVB-C MPEG2
DVB-C MPEG4 HD  
ODBIERANE KANAŁY
VHF (Zakres I/III)
UHF (Zakres U)
Zakres HYPERBAND
LICZBA USTAWIONYCH FABRYCZNIE KANAŁÓW
10000
WSKAŹNIK KANAŁU
OSD
WEJŚCIE ANTENY RF
75 Ohm (niezbalansowane)
NAPIĘCIE ROBOCZE
220-240V AC, 50 Hz.
AUDIO
Niemieckie + Nicam Stereo
WYJŚCIE AUDIO MOC (WRMS.) (10% THD) 2 x 6
ZU¯YCIE ENERGII (W) 80 W(maks)
PANEL 16:9

Informacje dotyczące licencji
Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories.
ZASTRZEŻENIE ZNAKÓW TOWAROWYCH

 i  podwójne-D są znakiem 
towarowym Dolby Laboratories.  
“HDMI, logo HDMI oraz interfejs HDMI są znakami 
towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi 
firmy HDMI Licensing LLC.” 
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Obsługiwane formaty plików dla USB
Multimedia Rozszerzenie Format Uwagi

Obraz Dźwięk

Film dat, mpg, 
mpeg

Mpeg1,2 MPEG1/2 warstwa 
1/2/3, AAC/HEAAC, 
AC3/EAC3, LPCM/
ADPCM

1080P@ 30fps 50Mbit/sec

dat, mpg, 
mpeg

MPEG2 ,H.264, VC1, AVS, 
MVC

MPEG1/2 warstwa 
1/2/3, AAC/HEAAC, 
AC3/EAC3, LPCM/
ADPCM

H.264:1080Px2@25fps 
1080P@ 50fps MVC: 
1080P@ 24fps Inne: 
1080P@ 30fps” 50Mbit/sec

.vob MPEG2 MPEG1/2 warstwa 
1/2/3, AC3, LPCM

1080P@ 30fps 50Mbit/sec

.mkv MPEG1,2,4, XviD,
H.264,
VC1,WMV3,
Napęd JPEG

MPEG1/2 warstwa 
1/2/3, AC3, LPCM 
AC3/EAC3, LPCM,OGG

H.264:1080Px2@25fps 
1080P@ 50fps 
Inne:1080P@ 30fps 50Mbit/
sec

.mp4 .mov MPEG1/2 warstwa 3, 
AAC/HEAAC, AC3/
EAC3, LPCM/ADPCM

H.264: 
1080Px2@25fps1080P@ 
50fps Inne: 1080P@ 30fps 
50Mbit/sec

.avi MPEG1,2,4
Xvid 
H.264,
VC1,WMV3,
Sorenson H.263
Napęd JPEG

MPEG1/2 warstwa 
1/2/3, AAC/HEAAC, 
AC3/EAC3, LPCM/
ADPCM, WMA

H.264: 
1080Px2@25fps1080P@ 
50fps Inne: 1080P@ 
30fps” 50Mbit/sec

flv H.264,
Sorenson H.263

MPEG1/2 warstwa 3, 
AAC/HEAAC, LPCM/
ADPCM

H.264: 
1080Px2@25fps1080P@ 
50fps Inne: 1080P@ 30fps” 
50Mbit/sec

3gp,3g2 MPEG4, H.264 1920x1080 @ 30P 20Mbit/
sec

asf, wmv MPEG2,4, XviD, H.264, 
VC1,WMV3

MPEG1/2 warstwa 
1/2/3, AAC/HEAAC, 
AC3/EAC3, LPCM, 
WMA

1080P@ 30fps 50Mbit/sec

Muzyka .mp3

-

MPEG1 warstwa 1/2/3 
(MP3)

OGG OGG

.wav LPCM

WMA/ASF WMA, WMA Pro

.m4a/ .aac AAC, HEAAC

Zdjęcie .jpg .jpeg Podst. JPEG MAX WxH = 14592x12288
Do 8 megabajtów.png Progresywny JPEG

.bmp bez przeplotu

.png przeplot
Napisy .sub - -

srt - -
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Rozdzielczość DVI
Podłączając urządzenia do telewizora używając kabli typu DVI (do kupienia osobno), możesz sprawdzić 
ustawienia rozdzielczości poniżej

56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz

640x400 þ

640x480 þ þ þ þ

800x600 þ þ þ þ þ

832x624 þ

1024x768 þ þ þ þ þ

1152x864 þ þ þ

1152x870 þ

1280x768 þ

1360x768 þ þ

1280x960 þ þ

1280x1024 þ þ

1400x1050 þ þ

1440x900 þ þ

1600x1200 þ

1680x1050 þ

1920x1080 þ

1920x1200 þ
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