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DivX®
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This 
is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools 
to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased 
DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your 
device setup menu. Go to vod.divx. com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. Patents:

7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

• YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google Inc.

SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K.
The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 13A fuse. Should 
the fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362 fuse marked  or ���  and of the same 
rating as above, which is also indicated on the pin face of the plug, must be used.
Always refit the fuse cover after replacing the fuse. Never use the plug without the fuse cover fitted.
In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, cut off the 
mains plug and fit an appropriate type.

DANGER:
The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of 
in a safe manner. 
Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious 
electric shock may occur.
To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below:

IMPORTANT:
The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

Blue: Neutral
Brown: Live

As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings 
identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

• The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or 
coloured black.
• The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or 
coloured red.

Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug.
Before replacing the plug cover make sure that:

• If the new fitted plug contains a fuse, its value is the same as that removed from the cut-off plug.
• The cord grip is clamped over the sheath of the mains lead, and not simply over the lead wires.

IF YOU HAVE ANY DOUBT, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.
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• Rysunki i obrazy menu OSD przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą wyjaśnieniu i mogą się nieznacznie różnić od 
stanu rzeczywistego.

• Przykłady zastosowane w tej instrukcji zostały przygotowane na podstawie modelu LC-39LE650E.
• Modele LC-39LE650E, LC-39LE651E/K, LC-39LE652E, LC-39LE654E, LC-50LE650E, LC-50LE651E/K, LC-50LE652E,

LC-50LE654E, LC-60LE650E, LC-60LE651E/K, LC-60LE652E i LC-60LE654E są zgodne z standardami emisji w wysokiej 
rozdzielczości z kompresją w formacie H.264 (MPEG4 H.264, MPEG4 AVC, MPEG4 AVC/H.264).



• Czyszczenie — Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu należy wyjąć kabel zasilający z gniazdka elektrycznego. Do czyszczenia 
produktu powinno się używać wilgotnej szmatki. Nie wolno używać środków czyszczących w płynie ani w aerozolu.

• Jeśli panel jest brudny, należy go delikatnie wytrzeć miękką, wilgotną szmatką. W celu ochrony panelu nie należy go czyścić szmatką z 
dodatkiem środka chemicznego. Substancje chemiczne mogą być przyczyną uszkodzenia lub pęknięcia obudowy telewizora.

• Woda i wilgoć — Nie należy używać produktu w pobliżu wody, na przykład wanny, umywalki, zlewu 
kuchennego, balii, basenu, ani w wilgotnej piwnicy.

• Na produkcie nie wolno stawiać wazonów ani innych napełnionych wodą pojemników. Woda może się wylać na 
produkt, powodując pożar lub porażenie prądem.

• Podstawa — Nie wolno umieszczać produktu na chwiejnej podstawie, np. niestabilnym stoliku na kółkach, 
statywie lub stole. Takie ustawienie może spowodować upadek produktu, powodując poważne obrażenia ludzi 
oraz uszkodzenie produktu. Można używać tylko stolika na kółkach, podstawy, stojaka, wspornika lub stołu, które 
są zalecane przez producenta lub sprzedawane wraz z produktem. W razie montowania produktu na ścianie 
należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Można używać tylko zalecanego przez producenta sprzętu 
montażowego.

• Podczas przesuwania produktu umieszczonego na stoliku na kółkach należy zachować szczególną ostrożność. 
Nagłe zatrzymanie, nadmierna siła lub nierówna podłoga mogą spowodować upadek produktu ze stolika na 
kółkach.

• Wentylacja — Otwory wentylacyjne i inne otwory w obudowie są przeznaczone do wentylacji. Nie wolno 
zakrywać ani blokować tych otworów wentylacyjnych, ponieważ niewystarczająca wentylacja może 
spowodować przegrzanie i/lub skrócenie czasu użytkowania produktu. Nie należy umieszczać produktu na 
łóżku, sofie, dywanie ani innej podobnej powierzchni, ponieważ mogłaby ona blokować otwory wentylacyjne. 
Ten produkt nie jest przeznaczony do wbudowania; nie wolno umieszczać produktu w zamkniętym miejscu, np. szafce na książki, 
o ile nie zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja, zgodna z instrukcjami producenta.

• Panel LCD zastosowany w tym produkcie jest wykonany ze szkła. W związku z tym w razie upuszczenia lub uderzenia może się 
on stłuc. Jeżeli panel LCD się stłucze, należy uważać, aby nie poranić się szkłem.

• Źródła ciepła — Produkt należy trzymać z dala od takich źródeł ciepła, jak kaloryfery, grzejniki, kuchenki i inne 
urządzenia wytwarzające ciepło (łącznie ze wzmacniaczami).

• Słuchawki — Nie należy ustawiać wysokich poziomów głośności. Specjaliści w dziedzinie słuchu zalecają, aby 
ograniczyć słuchanie przy wysokim poziomie głośności.

• Aby uniknąć pożaru, nigdy nie wolno umieszczać żadnych świec ani otwartego ognia na wierzchu lub w pobliżu 
telewizora.

• Aby uniknąć zagrożenia pożarem lub porażeniem, nie wolno umieszczać kabla zasilającego pod telewizorem ani 
innymi ciężkimi przedmiotami.

• Nie wolno wyświetlać przez długi czas stop-klatki, ponieważ może to spowodować utrzymywanie się powidoku.

• Zużycie energii występuje zawsze, gdy kabel zasilający jest podłączony. Należy pamiętać, że jedynym 
sposobem na odłączenie zasilania telewizora jest wyjęcie kabla zasilającego z gniazdka, dlatego też podczas 
użytkowania produktu należy zapewnić swobodny dostęp do niego.

• Serwisowanie — Nie wolno samemu serwisować produktu. Zdjęcie osłon może powodować narażenie na wysokie 
napięcie i inne niebezpieczeństwa. Serwisowanie może przeprowadzać tylko wykwalifikowany pracownik.

Panel LCD jest produktem zaawansowanej technologii, zapewniającym dokładne odwzorowanie obrazu.
Ze względu na bardzo dużą liczbę pikseli czasami na ekranie może się pojawić kilka nieaktywnych pikseli, widocznych jako 
stałe punkty w kolorze niebieskim, zielonym lub czerwonym. Jest to zgodne z danymi technicznymi produktu i nie stanowi 
defektu.

Środki ostrożności podczas transportu telewizora
Telewizora nie wolno przenosić, trzymając go za głośniki. Telewizor powinny przenosić dwie osoby, trzymając go obiema 
rękami — jedną ręką za każdy bok telewizora.

Wprowadzenie

Drogi Kliencie firmy SHARP
Dziękujemy za kupienie kolorowego telewizora LCD firmy SHARP. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i długie lata bezawaryjnej 
pracy produktu, przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa.

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Środki ostrożności dotyczące eksploatacji w niskich i wysokich temperaturach
• Jeśli telewizor jest używany w miejscach o niskiej temperaturze (np. pokój, biuro), na obrazie mogą się pojawiać smugi lub obraz może się 

wydawać nieco opóźniony. Nie jest to wadą i telewizor będzie działać poprawnie, kiedy temperatura powróci do normalnej wysokości.
• Nie pozostawiaj telewizora w gorącym lub zimnym miejscu. Nie należy też pozostawiać telewizora w miejscach narażonych na bezpośrednie 

działanie promieni słonecznych ani w pobliżu grzejnika, ponieważ może to spowodować odkształcenie się obudowy i niepoprawne działanie 
panelu LCD.
Temperatura przechowywania: -20°C do e60°C.

  
Uwaga: URZĄDZENIE POD NAPIĘCIEM!

ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY URZĄDZENIA. 
WEWNĄTRZ NIE MA CZĘŚCI NADAJĄCYCH SIĘ DO SERWISOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA. 
SERWISOWANIE MOŻE WYKONAĆ WYŁĄCZNIE WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
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Wprowadzenie

Pilot zdalnego sterowania
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1

2

3
4

5

6

7

23

22

19
18

20

17
16

21

8

13

15
9

10

12

14
11

1 NET (str. 37)
Przechodzenie do trybu 
AQUOS NET+.

 2 Przyciski alfanumeryczne 0_9
Wybór kanału. Wprowadzanie 
numerów. Wybór strony w trybie 
teletekstu.
• Jeśli podczas początkowej 

instalacji automatycznej (str. 9) 
w ustawieniach kraju zostanie 
wybrany jeden z pięciu krajów 
skandynawskich (Szwecja, 
Norwegia, Finlandia, Dania lub 
Islandia), numery usług DTV będą 
4-cyfrowe. W przypadku wyboru 
innego kraju numery usług DTV 
będą się składały z 3 cyfr.

3 A (Powrót)
Powrót do poprzednio wybranego 
kanału lub źródła zewnętrznego

4 7 (Tryb dźwięku) (str. 17)
Wybór trybu dźwięku.

f Format obrazu (str. 31)
Zmiana pomiędzy różnymi formatami 
obrazu.

5 i+/- (Głośność)
Zwiększanie/zmniejszanie głośności 
telewizora.

6 e(Wyciszenie)
Wł./wył. dźwięku telewizora

7 a/b/c/d  (kursor)
Wybór żądanej pozycji.

;
Wykonywanie polecenia.
ATV/DTV/SAT: wyświetlanie listy 
kanałów, jeśli jest nieaktywny inny 
ekran menu.
T/S/V/U

Nieużywane.

8 @
Wyświetlanie ekranu menu głównego.
Przechodzenie wstecz do ostatnio 
wybranej opcji na ekranie menu.

 9 Kolorowe przyciski R/G/Y/B
Kolorowe przyciski umożliwiają 
wybór odpowiadających im 
kolorowych opcji na ekranie 
(np. EPG, MHEG-5, teletekst).

10 m Teletekst (str. 20)
ATV: wyświetlanie teletekstu 
analogowego.
DTV/SAT: Wybór MHEG-5 lub 
teletekstu dla DTV/SAT.

a SOURCE (str. 44)
Obsługa urządzenia HDMI CEC.

13 USB REC (str. 49)
Nagrywanie oglądanego programu.

14 ATV/DTV
Przechodzenie do trybu telewizji 
cyfrowej.

RADIO
DTV/SAT: przełączanie między 
trybem radiowym a trybem danych.
• Podczas emisji przez DVB 

wyłącznie danych (bez sygnału 
radiowego) sygnał radiowy 
zostanie pominięty.

15 6  Powrót
ATV/DTV/SAT: powrót do 
poprzedniego ekranu menu.
NET: powrót do poprzedniej strony 
(W przypadku niektórych usług 
funkcja ta może nie działać).

 Y Ustawienia obrazu (str. 21)
Wybór ustawień obrazu.

ECO (str. 21)
Włączanie/wyłączanie trybu niskiego 
zużycia energii (ECO).

17 >
ATV/DTV/SAT: zamykanie ekranu 
menu.

18 EPG  (str. 18)
DTV/SAT: wyświetlanie ekranu EPG 
(elektronicznego przewodnika po 
programach).

19 :r/s
ATV/DTV/SAT: wybór kanału TV.
NET: przewijanie stron w górę/dół.

20 3D(str. 54)
Wybór trybu wyświetlania obrazu 3D 
lub 2D.

21 p Informacje o kanale (str. 15)
Wyświetlanie na ekranie informacji 
o stacji (numer kanału, sygnał itp.).
Na ekranie menu — wyświetlanie 
wskazówki dotyczącej wybranej 
pozycji.

FAV
Ustawianie aktywnej stacji jako 
ulubionej.

22 b  (Wybór AV) (str. 17)
Wybór źródła sygnału.

23 a  (Tryb czuwania/Wł.) (str. 17)

11 [  Napisy (str. 17 i 20)
Wł./wył. języków napisów.

12 S/I/J/E/H(str. 49 i 53)
Przyciski odtwarzania filmów wideo/
utworów muzycznych/plików REC z 
urządzeń USB

Ważne informacje:
Usługi satelitarne są dostępne 
wyłącznie dla modeli z serii 
LE652/654.



Telewizor (widok od przodu)

Telewizor (widok z boku i z tyłu)

Wprowadzenie

OSTRZEŻENIE
• Nadmierne ciśnienie akustyczne ze słuchawek dousznych i nagłownych może być przyczyną utraty słuchu.
• Nie należy ustawiać wysokich poziomów głośności. Specjaliści w dziedzinie słuchu odradzają długiego słuchania przy 

wysokich poziomach głośności.

1 Złącze wejściowe AUDIO dla DVI i PC 
 (złącze jack 3,5 mm)
2 Wejście PC
3 Złącza COMPONENTS/AV
4 Złącze SERVICE (jack 3,5 mm)
5 Złącze Scart (AV/RGB, wejście Y/C)
6 HDMI 1 (HDMI/DVI/ARC)
7 HDMI 2 (HDMI/DVI)

PLAYER / OPROGRAMOWANIE 
/ HDD READY / BATERIA 
OKULARÓW 3D)

14 HDMI 4 (HDMI/DVI)
15 Gniazdo słuchawkowe
16 Gniazdo COMMON INTERFACE 
17 Złącze LAN
18 Złącze AC INPUT

Podświetlająca 
dioda LED Przycisk 

zasilania
Przycisk 
menu

Przycisk 
źródła 
sygnału

Przyciski siły 
głosu Przyciski kanałów

Czujnik 
zdalnego 
sterowania

Nadajnik 
sygnału 3D IR

*Stan wskaźnika telewizora (str. 17)
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SAT

HDMI/PC
ANALOG
AUDIO
INPUT

SERVICE

PC IN

SCART (AV / RGB / S-VIDEO)

ANT

11 12

18

17

16

15

14

13

2

3 54

1

6 7 8 9 10

8 HDMI 3 (HDMI/DVI)
9 Złącze wejściowe anteny
10 SAT (złącze wejściowe anteny 

satelitarnej) (wyłącznie modele z serii 
652)

11 Cyfrowe wyjście audio (SPDIF)
12 Złącze USB (wyłącznie dla Wi-Fi
13 Złącze USB (USB REC / MEDIA 



Wkładanie podstawy
Wsuń podstawę w otwory w spodzie telewizora (przytrzymaj podstawę, aby 

nie spadła poza krawędź podłoża).

Włóż cztery śruby do czterech otworów z tyłu telewizora i dokręć je.

UWAGA
 • Aby zdemontować podstawę, wykonaj powyższe czynności w 

odwrotnej kolejności.

• Pilot zdalnego 
sterowania (g1)

• Instrukcja obsługi (niniejszy dokument)• Bateria typu AAA (g2) 

Przygotowanie

Dostarczane wyposażenie

Montaż podstawy
• Przed podłączaniem (lub odłączaniem) podstawy odłącz kabel zasilający.

• Przed przystąpieniem do pracy rozłóż osłonę na podłożu, na którym zostanie ułożony telewizor. Zapobiegnie to 

jego uszkodzeniu.
OSTRZEŻENIE
• Zamontuj podstawę w odpowiedniej pozycji.
•  Należy stosować się do instrukcji. Nieprawidłowy montaż podstawy może spowodować 

przewrócenie się telewizora.

Akcesoria dodatkowe 
Do tego kolorowego telewizora LCD dostępne są 
następujące dodatkowe akcesoria. Można je kupić 
w najbliższym sklepie.

• Kolejne dodatkowe akcesoria mogą być dostępne 
w niedalekiej przyszłości. Przy zakupie należy zapoznać 
się z najnowszym katalogiem, zwracając uwagę na 
kompatybilność i dostępność.

• Podstawa (g1) 

• Telewizor powinien być montowany na ścianie tylko za pomocą wspornika do montażu i akcesoriów firmy SHARP 
(powyższa tabela). Korzystanie z innych wsporników może spowodować niestabilność telewizora i doprowadzić 
do poważnych obrażeń ciała.

• Mocowanie kolorowego telewizora LCD wymaga specjalnych umiejętności i powinno zostać wykonane przez 
wykwalifikowanego pracownika serwisu. Klienci nie powinni próbować robić tego samodzielnie. Firma SHARP 
nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż ani za montaż, który spowoduje wypadek lub obrażenia.

• Informacje o wykorzystaniu dodatkowego wspornika i akcesoriów do montażu telewizora na ścianie można uzyskać od 
wykwalifikowanego pracownika serwisu.

• Aby zamontować telewizor na ścianie, usuń taśmę samoprzylepną znajdującą się w dwóch miejscach w tylnej części telewizora, 
a następnie przymocuj tylną część telewizora do wspornika do montażu na ścianie za pomocą śrub dołączonych do wspornika.

• W przypadku montażu telewizora na ścianie należy zamocować wspornik podstawy.

Mocowanie telewizora na ścianie

Miękka osłona

• Opaska przewodów (g1)) 
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Lp. Nazwa części Numer części

1 Wspornik do montażu na ścianie AN-52AG4

2 Adapter Wi-Fi AN-WUD630

3 Okulary 3D AN-3DG35

4 Okulary 3D AN-3DG20-B



Przygotowanie

Wkładanie baterii
Przed rozpoczęciem korzystania z telewizora po raz pierwszy należy włożyć dwie dołączone baterie o rozmiarze „AAA”. 
Gdy baterie się rozładują i pilot zdalnego sterowania nie będzie działał, wymień je na nowe baterie „AAA”.

1 Otwórz pokrywę komory baterii.

2 Włóż dwie dołączone baterie „AAA”.
•  Włóż baterie tak, aby znajdujące się na nich oznaczenia 

(+) i (-) odpowiadały oznaczeniom w komorze baterii.

3 Zamknij pokrywę komory baterii.

OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowe korzystanie z baterii może spowodować wyciek chemikaliów lub wybuch. Należy stosować się do 
poniższych instrukcji.
• Nie należy jednocześnie używać baterii różnych typów. Różne typy baterii mają różne charakterystyki.
• Nie należy jednocześnie używać starych i nowych baterii. Jednoczesne używanie starych i nowych baterii może 

skrócić czas eksploatacji nowych baterii lub spowodować wyciek substancji chemicznych ze starych baterii.
• Należy wyjąć baterie natychmiast po ich wyczerpaniu. Substancje chemiczne wyciekające z baterii mogą powodować 

uszkodzenia. W przypadku wycieku substancji chemicznych usuń je dokładnie szmatką.
• Baterie dostarczane wraz z tym produktem mogą mieć krótszy czas eksploatacji ze względu na warunki 

przechowywania.
• Jeżeli pilot zdalnego sterowania nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
• Baterie należy wymieniać na cynkowo-węglowe, a nie alkaliczne.

Uwaga dotycząca utylizacji baterii:
Dołączone baterie nie zawierają substancji szkodliwych, takich jak kadm, ołów lub rtęć.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zużytych baterii nie wolno już wyrzucać wraz z odpadami domowymi. 
Zużyte baterie należy wyrzucać bezpłatnie do specjalnych pojemników, które są ustawione w różnych punktach 
usługowych.

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania
Pilota zdalnego sterowania należy kierować w stronę okienka czujnika zdalnego sterowania. Przedmioty znajdujące 
się pomiędzy pilotem zdalnego sterowania a czujnikiem mogą zakłócać pracę pilota.

Uwagi dotyczące pilota zdalnego sterowania
 • Nie wolno narażać pilota zdalnego sterowania na wstrząsy. Ponadto nie należy 
narażać pilota zdalnego sterowania na działanie płynów ani umieszczać go w 
miejscach o dużej wilgotności.

 • Nie należy kłaść pilota zdalnego sterowania w miejscu narażonym na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Ciepło może spowodować jego 
deformację.

 • Pilot zdalnego sterowania może nie działać prawidłowo, jeżeli czujnik zdalnego 
sterowania telewizora jest narażony na bezpośrednie działanie słońca lub 
silnego oświetlenia. W takim przypadku należy zmienić kąt padania światła 
lub kąt ustawienia telewizora bądź przybliżyć pilota zdalnego sterowania do 
czujnika zdalnego sterowania.
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Krótki przewodnik

1 2 3

Omówienie instalacji początkowej
Przy korzystaniu z telewizora po raz pierwszy wykonaj kolejno poniższe czynności. Wykonanie niektórych 
czynności może nie być konieczne w zależności od rodzaju instalacji i podłączenia telewizora.

  Podłącz kabel antenowy do 
złącza antenowego (str. 8).

  W razie potrzeby włóż kartę 
CA do gniazda CI, aby oglądać 
zakodowane kanały (str. 8).

  Podłącz kabel zasilający (str. 8).

Kształt produktu może być różny 
w różnych krajach.

  Włącz zasilanie za pomocą 
przycisku a w telewizorze 
(str. 17).

  Uruchom początkową 
instalację automatyczną (str. 9).

Ustawienia języka, 
poziomu energooszczędności, 
kraju, typu anteny itd. 

 

Przejdź dalej.

  Gratulacje!
Możesz teraz oglądać 
telewizję.
  W razie potrzeby ustaw antenę, 
aby uzyskać maksymalny 
poziom sygnału (str. 14).
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Przygotowanie

Włączenie 
zasilania i 

uruchomienie 
instalacji 

automatycznej

Oglądanie 
telewizji

Podłącz 
urządzenia 
zewnętrzne
  Postępując zgodnie 
z instrukcjami, 
podłącz urządzenia 
zewnętrzne, takie 
jak nagrywarka/
odtwarzacz DVD 
(str. 41, 42 i 43).

  Postępując zgodnie 
z instrukcjami, podłącz 
urządzenia zewnętrzne 
audio, takie jak 
głośniki/wzmacniacz 
(str. 41, 42 i 43).

Rozpocznij 
wyszukiwanie 

kanałów



Wkładanie karty CA

UWAGA
 • Upewnij się, że moduł CI jest właściwie włożony.
 • To menu jest dostępne jedynie dla kanałów cyfrowych.
 • Zatwierdzenie klucza licencji po włożeniu po raz pierwszy karty CA do modułu CI zgodnego ze standardem CI+ zajmuje 
około 30 sekund. Proces ten może się nie powieść w przypadku braku wejściowego sygnału antenowego lub jeśli procedura 
instalacji automatycznej nie została nigdy wykonana. 

 • Moduł CI zgodny ze standardem CI+ uaktualnia czasem własne oprogramowanie układowe. Przed uaktualnieniem mogą nie 
być wyświetlane żadne obrazy telewizyjne. Podczas uaktualniania można korzystać tylko z przycisku zasilania.

 • Moduł CI zgodny ze standardem CI+ nie zezwala na wyświetlanie na monitorze żadnych zabezpieczonych przed 
kopiowaniem programów. 

 • Jeśli na ekranie telewizora wyświetlony zostanie komunikat z potwierdzeniem aktualizacji karty CA podczas odbioru transmisji 
zgodnych ze standardem CI+, należy postępować zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie.

Przed włączeniem zasilania

Standardowa 
wtyczka DIN45325 
(IEC 169-2), kabel 
koncentryczny 
75q.

Umieść telewizor blisko 
gniazdka elektrycznego 
i pozostaw wtyczkę 
w zasięgu ręki.

Kształt produktu może 
być różny w różnych 

krajach.

Kabel 
zasilający

1 Ostrożnie włóż 

moduł CI do gniazda 

CI stroną ze stykami 

do przodu.

2 Znak na module 

CI musi być 

skierowany na 

zewnątrz, patrząc 

od tyłu telewizora.

Aby uzyskać dostęp do kodowanych kanałów 
cyfrowych, do gniazda CI telewizora musi być włożony 
moduł dostępu warunkowego (moduł CI) oraz karta 
dostępu warunkowego (karta CA). 
Moduł CI ani karta CA nie są akcesoriami 
dostarczanymi razem z telewizorem. Zazwyczaj 
dostępne są u lokalnego sprzedawcy.

Wkładanie karty CA do modułu CI
 1 Ustaw kartę CA złotymi stykami skierowanymi 

w kierunku modułu CI, 
oznaczonego znakiem 
dostawcy, a następnie 
naciśnij do oporu 
kartę CA do modułu 
CI. Zwróć uwagę na 
kierunek strzałki nadrukowanej na karcie CA.

Wkładanie modułu CI do gniazda CI
 2 Ostrożnie włóż moduł CI do 

gniazda CI stroną ze stykami do 
przodu. Znak na module CI musi 
być skierowany na zewnątrz, 
patrząc od tyłu telewizora. Nie 
wolno używać nadmiernej siły. 
Należy się upewnić, że w trakcie 
operacji moduł nie jest zgięty.

Sprawdzanie informacji o module CI
 1 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu 

„MENU”.

 2 Naciśnij przycisk ◄/►, aby wybrać menu 
„Dodatki”.

 3 Naciśnij przycisk ◄/►, aby wybrać „CI 
informacje”, a następnie naciśnij przycisk OK.
• Zawartość tego menu różni się w zależności od 

dostawcy modułu CI.

● ● Moduł
Zostaną wyświetlone ogólne informacje o module CI.

● ● Menu
Wyświetlane są parametry każdej karty CA, które 
można ustawić.

● ● Zapytanie
Można tu wprowadzić wartości numeryczne, np. hasła.

UWAGA
Zawartość każdego ekranu różni się w zależności od 
dostawcy modułu CI.
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Początkowa instalacja automatyczna
Po pierwszym włączeniu zakupionego telewizora pojawi 
się kreator początkowej instalacji automatycznej. Należy 
przejść przez wszystkie ekrany menu, konfigurując 
kolejno niezbędne ustawienia.

1 Naciśnij przycisk a w telewizorze.
• Pojawi się kreator początkowej instalacji automatycznej.
• Instalację automatyczną można również wywołać 

z menu telewizora. Patrz Powtarzanie początkowej 
instalacji str. 40.

• Procedura kreatora pierwszej instalacji zależy od 
wybranych ustawień.

2 Ustawienia języka menu.
Naciśnij przycisk a/b/c/d, aby wybrać 
żądany język.

 Przejdź dalej za pomocą przycisku J.
3 Ustawienia poziomu energooszczędności.

Określ żądany poziom energooszczędności 
telewizora.

• Tryb domowy 
Przy użytku w domu bardzo ważne jest niskie zużycie 
energii.
• Tryb Sklep
Ustawienia obrazu są dostosowane do warunków 
w pomieszczeniu z ekspozycją. Wraz ze zmniejszaniem 
się jasności otoczenia zużycie energii się nie obniża.
To ustawienie można później zmienić w sekcji MENU 
Dodatki → Efektywność energetyczna.

Przejdź dalej za pomocą przycisku J.
4 Wybór lokalizacji TV.

Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► wybierz kraj lub 
region.
• Ten ekran ustawień jest wyświetlany wyłącznie podczas 

początkowej instalacji automatycznej.
Przejdź dalej za pomocą przycisku J.

Krótki przewodnik
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Przed włączeniem zasilania sprawdź 
następujące elementy

 E Czy został podłączony kabel antenowy?
 E Czy został podłączony kabel zasilający?

Ustawianie opcji dotyczących sygnału DVB-T

5 Wybierz ustawienia sygnału.
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz określony typ 
strojenia.
Naciśnij przycisk OK, aby wybrać żądaną antenę.

 Kabel  sygnał analogowy odbierany za 
 analog.: pośrednictwem kabla/anteny
 DVB-T: sygnał cyfrowy
 DVB-C: kablowy sygnał cyfrowy
 DVB-S: sygnał satelitarny (tylko 652/654)

Przejdź dalej za pomocą przycisku J.
6 Wybierz język napisów i audio.

Za pomocą przycisków a/b/c/d i OK wybierz 
żądane języki i alternatywne języki napisów oraz 
audio dla programów DVB.

  

Przejdź dalej za pomocą przycisku J.
•  Informacje dotyczące ustawiania głosu lektora dla osób 

niedowidzących znajdują się w sekcji Lektor na str. 25.

Jeśli podczas wyboru anteny nie wybrano opcji DVB-T, 
przejdź do sekcji Ustawianie opcji dotyczących 
sygnału DVB-C na str. 10.
7 Wybór ustawień tunera.

 ● ● Nadawcy kodowani
Można określić, czy podczas wyszukiwania/
aktualizacji mają być uwzględniane stacje kodowane.
Wybierz opcję Tak, aby zapisać wszystkie stacje 
kodowane.
•  Stacje te można oglądać tylko po podłączeniu modułu CI 

i włożeniu do niego odpowiedniej karty CA.
•  Jeśli wybrano opcję Nie, a moduł CI został już włożony w celu 

wyszukania stacji, wszystkie stacje, które można oglądać przy 
użyciu tego modułu, zostaną również zapisane.

 ● ● Proces wyszukiwania
 Aby uruchomić wyszukiwanie stacji niezależnie 

od sieci kanałów, wybierz opcję Wyszukiwanie 
częstotliwości.

 ● Przejmowanie Logical Channel Number
 W różnych krajach stacje cyfrowe nadają na wstępnie 

ustalonym numerze kanału, znanym jako numer 
kanału logicznego (LCN, Logical Channel Number).
Jeśli wybierzesz opcję Tak, zostaną użyte domyślne 
numery kanałów logicznych, a kanały na liście 
zostaną uporządkowane według tych numerów. 



UWAGA
• Opcje i Nr id. sieci należy skonfigurować zgodnie 

z ustawieniami przekazanymi przez operatora sieci 
kablowej.

Naciśnij przycisk J, aby kontynuować.

Jeśli podczas wyboru anteny nie wybrano opcji DVB-S, 
przejdź do części Ustawienia dotyczące wszystkich 
typów sygnału na str. 13.
Wybierz system satelitarny.

Określ sposób odbioru sygnału satelitarnego (pojedynczy 
satelita lub typ systemu satelitarnego). Informacje na ten 
temat można uzyskać u sprzedawcy.
Standardowe ustawienia DVB-S są ustalone na podstawie 
wybranej lokalizacji i w większości przypadków nie trzeba 
ich zmieniać.
● Satelita pojedynczy 
 Odbiór sygnału z pojedynczego satelity za 

pośrednictwem złącza LNC (LNB). Informacje na temat 
ustawień znajdują się na str. 11.

●  2 tunery satelitarne z przeł. 22kHZ 
 Odbiór sygnału z dwóch różnych satelitów za 

pośrednictwem dwóch złączy LNC (LNB), które są 
podłączone do telewizora przy użyciu przełącznika 22 kHz. 
Informacje na temat ustawień znajdują się na str. 11.

● 2 tunery sat. z przeł. Tone-Burst
 Odbiór sygnału z dwóch różnych satelitów za 

pośrednictwem dwóch złączy LNC (LNB), które są 
podłączone do telewizora przy użyciu przełącznika 
impulsowego. Informacje na temat ustawień znajdują 
się na str. 11. 

●  Max 4 satelity na multiprzełączniku DiSEqC
 Telewizor umożliwia sterowanie przełącznikiem 

wieloportowym DiSEqC, do którego można podłączyć 
maksymalnie cztery złącza LNC (LNB) z sygnałami 
z różnych satelitów. Informacje na temat ustawień 
znajdują się na str. 11.

●  Urządzenie rozdzielające sygnał na wielu 
użytkowników za pomocą protokołu DiSEqC

 Ustawienie, które należy wybrać, jeśli telewizor jest 
podłączony do systemu DiSEqC ze wspólnym kablem 
(zgodnie z normą EN50494). Za pomocą jednego kabla 
można podłączyć kilka odbiorników satelitarnych. 
Informacje na temat ustawień znajdują się na str. 12.

● Inna, zbiorcza instalacja
 Ustawienie, które należy wybrać, jeśli telewizor jest 

podłączony do systemu z jednym kablem (bez obsługi 
DiSEqC). Za pomocą jednego kabla można podłączyć 
kilka odbiorników satelitarnych. W odróżnieniu od 
systemu DiSEqC z jednym kablem, w przypadku 
systemów współdzielonych z jednym kablem istnieją 
ograniczenia dotyczące odbioru pewnych częstotliwości. 
Informacje na temat ustawień znajdują się na str. 13.

Naciśnij przycisk J, aby kontynuować.

Krótki przewodnik

Jeśli podczas wyboru anteny nie wybrano opcji DVB-C, 
przejdź do części Ustawianie opcji dotyczących 
sygnału DVB-S poniżej.

Standardowe ustawienia DVB-C są ustalone na podstawie 
wybranej lokalizacji i nie trzeba ich zmieniać. 

Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► zmień odpowiednio 
ustawienia poszczególnych opcji:

● Wybór sieci
Jeśli w ramach emisji DVB-C jest dostępnych kilka sieci, 
można określić tę, której kanały mają być odbierane.

 ● ● Nadawcy kodowani
Można określić, czy podczas wyszukiwania/aktualizacji 
mają być uwzględniane stacje kodowane.
Wybierz opcję Tak, aby zapisać wszystkie stacje 
kodowane.
•  Stacje te można oglądać tylko po podłączeniu modułu CI i włożeniu 

do niego odpowiedniej karty CA.
•  Jeśli wybrano opcję Nie, a moduł CI został już włożony w celu 

wyszukania stacji, wszystkie stacje, które można oglądać przy 
użyciu tego modułu, zostaną również zapisane.

 ● ● Proces wyszukiwania
Wybór opcji Wyszukiwanie częstotliwości oznacza 
wyszukiwanie wszystkich odbieranych stacji. W 
przypadku opcji Wyszukiwanie sieci są wyszukiwane 
tylko stacje w sieci — znajdujące się we wszystkich 
odbieranych sieciach albo tylko w określonej sieci, 
którą wskazano za pomocą opcji Nr id. sieci.

 ● ● Częstotliwość startowa
 Są wyszukiwane wyłącznie stacje DVB o częstotliwości 

powyżej częstotliwości początkowej.

 ● ● Nr id. sieci
 Zmiana tego ustawienia umożliwia zarejestrowanie 

tylko określonego identyfikatora sieci.

 ● ● Przejmowanie Logical Channel Number
 W różnych krajach stacje cyfrowe nadają na wstępnie 

ustalonym numerze kanału, znanym jako numer kanału 
logicznego (LCN, Logical Channel Number).
Jeśli wybierzesz opcję Tak, zostaną użyte domyślne 
numery kanałów logicznych, a kanały na liście zostaną 
uporządkowane według tych numerów. 

8 Zasilanie anteny.
 Jeśli korzystasz z anteny DVB-T wymagającej zasilania, które 

nie jest dostarczane z zasilacza, wybierz opcję Tak (5V)
dotyczącą zasilania anteny.

Naciśnij przycisk J. 
Sposób ustawiania anteny DVB-T przedstawiono 
na str. 14.

9  Przejdź do części Ustawienia dotyczące 
wszystkich typów sygnału (patrz str. 13).
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Ustawianie opcji dotyczących sygnału DVB-C

Ustawianie opcji dotyczących sygnału DVB-S



Odbiór sygnału z pojedynczego satelity za 
pośrednictwem złącza LNC (LNB).
1 Wybierz satelitę. 

Naciśnij przycisk J, aby kontynuować.
2 Wybierz opcję Dual Band (low/high) lub 

Single Band. Wybór opcji korzystania z 
pasma podwójnego (uniwersalnego) LBN lub 
pojedynczego LBN.

Naciśnij przycisk J, aby kontynuować.
3 Opcja umożliwiająca określenie częstotliwości 

oscylatora dla LNB.

Zwykle nie trzeba zmieniać wartości pasm 
wysokiego i niskiego, chyba że złącze LNB systemu 
satelitarnego korzysta z innej częstotliwości 
oscylatora (to ważny element dotyczący 
wyświetlania częstotliwości).
Jeśli wybrano opcję Single Band w kroku Dual/
Single Band, należy tylko określić częstotliwość 
LNB pasma niskiego.

4 Naciśnij przycisk J, aby kontynuować.
Zapoznaj się z informacjami w części Ustawianie opcji 
dotyczących odbioru wszystkich typów sygnału 
DVB-S na str. 13, aby kontynuować.

Krótki przewodnik

1 Wybierz opcję Satelita 1/Satelita 2 

2 Wybierz nazwę satelity na liście i naciśnij przycisk OK.
 Naciśnij przycisk J, aby kontynuować.

3 Opcja umożliwiająca określenie częstotliwości 
oscylatora dla LNB.

Zwykle nie trzeba zmieniać wartości pasm 
wysokiego i niskiego, chyba że złącze LNB systemu 
satelitarnego korzysta z innej częstotliwości 
oscylatora (to ważny element dotyczący 
wyświetlania częstotliwości).

4 Naciśnij przycisk OK, aby wybrać częstotliwość, 
i naciśnij przycisk J, aby kontynuować.

Zapoznaj się z informacjami w części Ustawianie opcji 
dotyczących odbioru wszystkich typów sygnału 
DVB-S na str. 13, aby kontynuować.

Wybierz przełącznik wieloportowy DiSEqC i dostosuj 
ustawienia.
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Ustawianie opcji dotyczących 
pojedynczego satelity

Ustawianie opcji dotyczących 
maksymalnie 4 satelitów na przełącznik 
wieloportowy DiSEqC

Ustawianie opcji dotyczących 2 satelitów 
przy przełączniku 22 kHz / 2 satelitów przy 
przełączniku impulsowym



1 Wybierz używany system jednokablowy DiSEqC 
i naciśnij przycisk OK. 

2 Wybierz nazwę satelity na liście i naciśnij przycisk 
OK. Naciśnij przycisk J, aby kontynuować.

3 Określ częstotliwość oscylatora dla LNB i 
naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk J, aby 
kontynuować. 

Zwykle nie trzeba zmieniać wartości pasm 
wysokiego i niskiego, chyba że złącze LNB systemu 
satelitarnego korzysta z innej częstotliwości 
oscylatora (to ważny element dotyczący 
wyświetlania częstotliwości).

4 Wybierz i dostosuj ustawienia dotyczące 
współdzielonej instalacji DiSEqC z jednym kablem.

Wybierz żądany kanał i odpowiednią częstotliwość 
transmisji.
Ochrona przy użyciu kodu PIN
Jeśli w systemie jest dostępna taka opcja, dane 
wykorzystywane do transmisji można zabezpieczyć 
przed innymi abonentami przy użyciu kodu PIN.
Określanie/zmiana kodu PIN
Można tutaj określić i zmienić kod PIN funkcji 
Ochrona przy użyciu kodu PIN. Można to zrobić 
tylko wtedy, gdy wybrano ustawienie tak dla opcji 
Ochrona przy użyciu kodu PIN.

Przejdź do części Ustawienia dotyczące wszystkich 
typów odbieranego sygnału na str. 13. 

Krótki przewodnik

Naciśnij przycisk OK, aby dostosować ustawienia, 
i naciśnij przycisk J, aby kontynuować.
1 Zmień opcję Satelita 1 na Satelita 4. 

2 Wybierz nazwę satelity na liście i naciśnij przycisk 
OK. Naciśnij przycisk J, aby kontynuować.

3 Opcja umożliwiająca określenie częstotliwości 
oscylatora dla LNB.

Zwykle nie trzeba zmieniać wartości pasm 
wysokiego i niskiego, chyba że złącze LNB systemu 
satelitarnego korzysta z innej częstotliwości 
oscylatora (to ważny element dotyczący 
wyświetlania częstotliwości).

Zapoznaj się z informacjami w części Ustawianie opcji 
dotyczących odbioru wszystkich typów sygnału 
DVB-S na str. 13, aby kontynuować.

 ●  Szybkość powtarzania 
Prędkość powtórzeń oznacza częstotliwość 
wysyłania polecenia DiSEqC. Odświeżanie 
jest konieczne tylko w przypadku systemu 
kaskadowego.
●  Napięcie sterowania 
Napięcie sterowania służy do przełączania poziomu 
polaryzacji (pozioma/pionowa) w komponentach bez 
obsługi DiSEqC (np. przy sterowaniu pojedynczymi 
złączami LNB za pośrednictwem przełącznika 
wieloportowego DiSEqC).
●  Sygnał 22kHz 
Sygnał 22 kHz umożliwia przełączanie się między 
wysokim a niskim pasmem w opcji Pasmo. 
Opcja Pozycja umożliwia wybór satelitów 
w komponentach bez obsługi DiSEqC.
●  Toneburst 
Sygnał impulsowy umożliwia wybór satelitów w 
komponentach nieobsługujących DiSEqC, ale 
z obsługą sygnałów impulsowych, za pomocą 
ustawień Pozycja i Opcja.
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Ustawianie opcji dotyczących systemu 
DiSEqC ze wspólnym kablem



Krótki przewodnik

1 Wybierz satelitę.
 

Naciśnij przycisk J, aby kontynuować.
2  Opcja umożliwiająca określenie częstotliwości 

oscylatora dla LNB.

 Jeśli telewizor jest podłączony do systemu 
jednokablowego bez zasilania zewnętrznego, 
można podłączyć zasilanie anteny (13 lub 18 V przy 
maks. 450 mA).

Przejdź do części Ustawianie opcji dotyczących 
odbioru sygnału DVB-S poniżej.

● Wybór sieci
Jeśli w ramach emisji DVB-S jest dostępnych kilka sieci, 
można określić tę, której kanały mają być odbierane.

● Ustawienia
Jeśli są odbierane sygnały kilku satelitów, dla każdego 
z nich należy skonfigurować poniższe ustawienia. 
Typ dostępnych ustawień może się różnić w zależności 
od wybranego satelity lub sieci.

Ustawianie opcji dotyczących odbioru 
sygnału DVB-S

● Stacje kodowane
Wybierz opcję Tak, aby zapisać wszystkie stacje 
kodowane.
•  Można z nich korzystać tylko po podłączeniu modułu 

CI i włożeniu do niego odpowiedniej karty CA.
•  Jeśli wybrano opcję Nie, podłączono moduł 

CI i włożono do niego kartę CA w celu wyszukania 
stacji, wszystkie stacje dostępne przy użyciu tego 
modułu zostaną również zapisane.

● Proces wyszukiwania
Wybór opcji Wyszukiwanie częstotliwości 
oznacza wyszukiwanie wszystkich odbieranych stacji. 
W przypadku wybrania opcji Wyszukiwanie sieci, 
są wyszukiwane wszystkie stacje znajdujące się we 
wszystkich odbieranych sieciach.
● Symbol rate
Prędkość symbolu jest określona przez dostawcę 
satelitarnego i zwykle nie trzeba jej zmieniać.
● Przejmowanie Logical Channel Number
Za pomocą tego ustawienia można zaakceptować 
numer kanału logicznego (LCN).

Naciśnij przycisk J, aby kontynuować.
Przejdź do części Ustawienia dotyczące wszystkich 
typów odbieranego sygnału poniżej. 

● Zablokuj zależnie od wieku
Umożliwia ograniczenie dostępu do programów 
zgodnie z klasyfikacją wieku.

Informacje dotyczące klasyfikacji wieku dostarcza 
stacja nadawcza. 
Z zablokowanych stacji można korzystać tylko po 
wprowadzeniu kodu dostępu (patrz str. 24).
● Czas i data
Tutaj wprowadź poprawne wartości za pomocą 
przycisków numerycznych.

● ● Konfiguracja sieciowa
Tutaj można określić konfigurację sieciową Konfiguruj 
teraz (patrz str. 47) lub wybrać opcję konfiguracji 
w przyszłości Nie konfiguruj lub konfiguruj później.
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Ustawianie opcji dotyczących innej instalacji 
współdzielonej

Ustawianie opcji dotyczących wszystkich 
typów odbieranego sygnału



Krótki przewodnik

Jeśli antena DVB-T/T2/S/S2 jest instalowana po raz 
pierwszy lub zostanie zmienione jej położenie, należy tak 
dostosować jej ustawienie, aby uzyskać dobry odbiór, 
sprawdzając jednocześnie ekran ustawień anteny.

W normalnym trybie telewizora (bez innych ekranów) 
są wyświetlone informacje o odbieranej i wybranej 
stacji DVB-T. 

1 Wybierz opcję Ustawienia. 
2 Wybierz opcję Stacje. 
3 Wybierz opcję Manualne wyszukiwanie TV. 

Umieść i ustaw antenę, aby uzyskać maksymalne 
wartości C/N i Level.
Wartość BER powinna być jak najmniejsza.
4  Wybierz opcję Wyszukiwanie i naciśnij przycisk 

OK, aby rozpocząć wyszukiwanie.

Ustawianie/zmiana położenia 
anteny DVB-T
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Co to jest menu?
• Widok MENU to strona główna przeglądu we wszystkich trybach działania telewizora.
• Na liście u dołu MENU znajdują się opcje umożliwiające przejście do trybów TV, Wideo, Audio/Radio, Zdjęcia i AQUOS NET+.
• Za pomocą opcji Dodatki i Ustawienia można uzyskać dostęp do większej liczby funkcji i skonfigurować ustawienia telewizora.
• W górnej części ekranu znajdują się wszystkie stacje, które zostały oznaczone jako ulubione.
• Liczba opcji do wyboru zależy od telewizora, połączenia sieciowego, dostępnych serwerów multimedialnych i podłączonych 

urządzeń.
• Widok MENU można obsługiwać za pomocą pilota zdalnego sterowania i przycisków sterowania na panelu telewizora.

Typowe operacje

UWAGA
• Opcje MENU dostępne w poszczególnych trybach obsługi różnią się, ale procedury obsługi są takie same.
• Rysunki przedstawiające ekran zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi służą wyjaśnieniu (niektóre są powiększone, 

inne wykadrowane) i mogą się różnić od stanu faktycznego.

Obsługa menu

1

3

2

Informacje o wyświetlaniu podpowiedzi
Podpowiedzi są wyświetlane w dolnej części ekranu na 
pasku menu.

Podczas początkowej instalacji pojawią się informacje 
dotyczące obsługi menu OSD.

Ekran informacyjny
Na ekranie informacyjnym są wyświetlane informacje 
o aktualnie wybranych opcjach menu OSD, ułatwiające 
obsługę telewizora.

Ustawieniem fabrycznym jest ukryty ekran informacyjny. 
Można go tymczasowo wyświetlić, naciskając 
przycisk p.

Tymczasowy ekran informacyjny (p) 
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Wyświetlenie 
ekranu menu

Zamknięcie
ekranu menu

Wybór opcji

Naciśnij przycisk MENU, 
aby wyświetlić ekran MENU.

Naciśnięcie przycisku END 
spowoduje zamknięcie 
ekranu MENU.

Naciśnij przycisk a/b/c/d, aby 
wybrać/dostosować odpowiednie 
menu, ustaw żądany poziom wartości, 
a następnie naciśnij przycisk OK.
Naciśnij przycisk 6, aby powrócić 
do poprzedniej strony MENU.

 E Wybór opcji menu

 E Wybór opcji



Obsługa menu

Obsługa za pomocą panelu 
telewizora klawisze sterowania

Ta funkcja jest przydatna, gdy nie ma w pobliżu pilota 
zdalnego sterowania.

 1 Naciśnij klawisz MENU, aby wyświetlić/ukryć 
menu bezpośredniego sterowania telewizorem.

 2 Naciśnij klawisz CHr/s, aby przewinąć ekran 
w lewo/prawo.

 3 Naciśnij klawisz b(#), aby wyświetlić 
nowy poziom menu lub zatwierdzić ustawienia 

UWAGA
• Ekran MENU zniknie, jeśli w ciągu kilku sekund nie zostanie 

wykonana jakakolwiek czynność.

Ulubione
Lista ulubionych stacji znajduje się w górnej części 
ekranu MENU.
Listę ulubionych można tworzyć w trybach obsługi 
telewizora. W ten sposób preferowane stacje będą 
wyświetlane na jednej stronie przeglądu.
Po początkowej instalacji stacje telewizyjne zostaną 
automatycznie utworzone jako ulubione, bez względu 
na miejsce dokonania instalacji telewizora.
Tworzenie ulubionych
Stację oglądaną w danej chwili można oznaczyć jako 
ulubioną za pomocą pilota zdalnego sterowania.
Ulubiona stacja zostanie dodana do widoku MENU 
i umieszczona na końcu listy.
1 Naciśnij przycisk FAV, aby dodać ulubioną stację.
Jeśli na liście ulubionych znajduje się więcej pozycji, 
niż można ich wyświetlić na jednej stronie, w widoku 
MENU poniżej listy ulubionych zostaną wyświetlone 
prostokątne symbole.

Zarządzanie ulubionymi
Utworzoną listę ulubionych można edytować w widoku 
MENU. Można zmienić kolejność ulubionych na liście 
lub usunąć niepotrzebne.
2  Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić 

widok MENU.
3  Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► wybierz ulubioną 

stację do zmiany.
4 Naciśnij przycisk FAV, aby ją przesunąć lub usunąć.

5 Naciśnij przycisk 6, aby zakończyć.

Automatyczny ekran informacyjny można ukryć/
wyświetlić przy użyciu opcji menu.
1 Naciśnij przycisk @, aby wyświetlić widok 

menu.
2 Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► wybierz opcję 

Ustawienia i naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić 
ustawienia.

3 Za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję 
Obsługa i naciśnij przycisk OK.

4 Za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję więcej 
i naciśnij przycisk OK.

5 Za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję Menu 
ekranowe i naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić 
ustawienia.

6 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję 
Informacje automatyczne i wybierz opcję Wył./
Włącz, aby ukryć/wyświetlić ekran informacyjny.

7 Naciśnij przycisk OK, aby dostosować ustawienia.

Wyświetlanie na stałe lub ukrywanie 
automatycznego ekranu informacyjnego 
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Oglądanie telewizji

Wybór języka audio

 E Tryb DTV/CADTV/SAT
Każde naciśnięcie przycisku 2 przełącza język audio 
pomiędzy dostępnymi źródłami audio.
UWAGA
• Możliwość wyboru języków zależy od odbieranego 

programu.

 E Tryb ATV
Każde naciśnięcie przycisku 2 powoduje zmianę 
trybu w sposób zaprezentowany w poniższych 
tabelach.

Wybór transmisji telewizyjnej w systemie NICAM
Sygnał Pozycje do wyboru
Stereo NICAM STEREO, MONO
Dwujęzyczny NICAM CH A, NICAM CH B, NICAM CH AB, MONO
Mono NICAM MONO, MONO

Wybór transmisji telewizyjnej w systemie A2
Sygnał Pozycje do wyboru
Stereo STEREO, MONO
Dwujęzyczny CH A, CH B, CH AB
Mono MONO

UWAGA
• Jeżeli brak jest sygnału wejściowego, zostanie wyświetlony 

komunikat „MONO”.

 E Tryb DTV/CADTV/SAT 
Naciśnij przycisk [, aby włączyć/wyłączyć napisy.
Informacje o sposobie zmiany języka na inny znajdują 
się w części Ustawienia sterowania na str. 24.

 E Tryb ATV 
Napisy dostępne podczas transmisji można włączyć 
lub wyłączyć, naciskając przycisk [.

Codzienne użytkowanie

Włączanie/wyłączanie

Naciśnij przycisk a w telewizorze, aby go włączyć.
Wyłącz go, naciskając przycisk a w telewizorze.

Przełączanie między sygnałami 
cyfrowymi, satelitarnymi i 
analogowymi

Zmiana kanałów
Za pomocą
przycisków 0–9:

Za pomocą 
przycisków Pr/s:

Wybieranie źródła zewnętrznego 
sygnału wideo

Po podłączeniu naciśnij przycisk b, aby 
wyświetlić ekran Wybór AV, a następnie naciśnij 
przycisk c/d i przycisk OK, aby przełączyć się 
na sygnał z odpowiedniego źródła zewnętrznego.

Napisy

 Włączanie/wyłączanie zasilania

 Tryb czuwania
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UWAGA
• Po wyłączeniu zasilania 

za pomocą przycisku a 
w telewizorze dane EPG 
zostaną utracone.

• Układ złączy może różnić się 
w zależności od modelu.

 E Przejście w tryb czuwania
Jeśli telewizor jest włączony (NIEBIESKA KONTROLKA 
LED), można go przełączyć w tryb czuwania, naciskając 
przycisk a na pilocie zdalnego sterowania.

 E Przejście z trybu czuwania do trybu pracy
Aby wyjść z trybu czuwania (CZERWONA KONTROLKA 
LED), naciśnij przycisk a na pilocie zdalnego sterowania.

Stan wskaźnika telewizora
Wskaźnik LED Stan

Wyłączony Urządzenie wyłączone

Niebieski Urządzenie włączone

Czerwony Tryb czuwania

Fioletowy Tryb czuwania z zaprogramowanym 
nagrywaniem USB. 

UWAGA
• Jeżeli telewizor nie będzie używany przez dłuższy 

czas, wyciągnij wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka 
elektrycznego.

• Niewielka ilość energii elektrycznej jest pobierana nawet po 
wyłączeniu urządzenia przyciskiem a.

 E Wyłączanie telewizora i podłączonych 
urządzeń dodatkowych

Przytrzymaj dłużej przycisk a, aby przełączyć telewizor 
i wszystkie urządzenia obsługujące funkcję CEC, które 
podłączono do niego za pośrednictwem HDMI, do trybu 
czuwania. Więcej informacji na ten temat zamieszczono 
na str. 44.

 E  Tryb można zmienić za pomocą przycisków 
ATV/DTV i RADIO.

P
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Obsługa funkcji EPG

 E Wyświetlanie/zamykanie ekranu EPG

Naciśnij przycisk EPG. Włącz/wyłącz funkcję EPG.
• Po pierwszym naciśnięciu przycisku EPG zostanie uruchomiony kreator, 

który ułatwia konfigurację niezbędnych ustawień wstępnych. W kreatorze 
EPG określ stacje, o których informacje EPG powinny być zbierane 
i wyświetlane. Zalecany jest wybór tylko regularnie oglądanych stacji.

• Ustawienia EPG znajdują się na ekranie Ustawienia.

W lewej kolumnie ekranu znajduje się aktywna lista stacji (lista osobista, lista wszystkich stacji). W nagłówku 
ekranu EPG znajdują się przyciski, za pomocą których można wybrać dzień emisji programu oraz filtrować 
programy według ich rodzaju.

 E Wybór programu

  Wybór przedziału czasu
-  Naciśnij przyciski c/d i wybierz przedział czasu, który chcesz 

przeszukać, a następnie naciśnij przycisk OK.
• Kontynuuj naciskanie przycisku d, aby wyświetlić programy 

w następnym przedziale czasu.
  Wybór żądanego programu

-  Naciśnij przyciski a/b i wybierz żądany program, a następnie 
naciśnijprzycisk OK.
• Jeśli po lewej stronie programów jest dostępny przycisk a lub b, 

kontynuuj naciskanie przycisków a/b, aby wyświetlić następny 
lub poprzedni ekran.

- Naciśnij przycisk END, aby zamknąć ekran EPG.

 E Dostosowywanie przeglądu EPG

Dostępne opcje znajdują się w nagłówku. Jeśli tak nie jest, naciśnij przycisk NIEBIESKI.

W nagłówku można filtrować programy według rodzaju. Programy wybranego rodzaju zostaną zaznaczone:

 Filmy   Sztuka
 Wiadomości   Społeczność
 Program telewizyjny  Edukacja
 Sport   Hobby
 Programy dla dzieci  Seriale
 Programy muzyczne
- Naciśnij przyciski ◄/►, aby wybrać datę i rodzaj.
- Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór.

Oglądanie telewizji

EPG
EPG to lista programów wyświetlana na ekranie. Dzięki EPG można sprawdzać program kanałów cyfrowych, 
przeglądać szczegółowe informacje z nimi związane, przechodzić do aktualnie transmitowanego wydarzenia 
i programować nagrywanie przyszłych wydarzeń.
Po pierwszym naciśnięciu przycisku EPG zostanie uruchomiony kreator, który ułatwia konfigurację niezbędnych 
ustawień wstępnych.
Ustawienia EPG znajdują się na ekranie MENU Ustawienia → Obsługa → więcej... → EPG
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Inne funkcje EPG

 E Wyświetlanie dodatkowych informacji 
o programach

1 Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► wybierz 
programy.

2 Naciśnij przycisk “p.
Jeśli są dostępne dodatkowe informacje o wybranym 
programie, zostaną one wyświetlone na tym ekranie.

Wyświetl: oglądanie wybranego programu
Opcja menu dostępna tylko podczas transmisji 
wybranego programu.
Zapamiętaj: zapamiętanie programu do 
późniejszego obejrzenia/odsłuchania.
Ta opcja menu jest dostępna tylko do momentu 
rozpoczęcia transmisji wybranego programu.
Usuń notkę: notkę dotyczącą zapamiętanych 
programów można również usunąć.
Zegar: wyświetlenie przeglądu usług dotyczących 
zegara.
E Nagrywanie: zaplanowanie nagrania wybranego 
programu w określonym czasie.

3 Naciśnij przycisk 6, aby wrócić do EPG.

 E Zapamiętywanie programu w EPG

Przy rozpoczęciu transmisji programu, który został 
zapamiętany, na ekranie telewizora pojawi się 
prośba o zmianę kanału lub wyjście z trybu czuwania (o 
ile został on włączony przy użyciu przycisku Ustawienia 
→ Obsługa → więcej... → EPG →Włączyć TV przy 
zapamiętaniu.
1 Wybierz program, który chcesz zapamiętać.
2 Naciśnij przycisk p.
3 Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► wybierz opcję 

Zapamiętaj i naciśnij przycisk OK.

4 Naciśnij przycisk 6, aby wrócić do EPG.

Powyżej nazwy programu w oknie EPG zostanie 
umieszczony symbol pamiętania          .

 E Programowanie przy użyciu zegara
Nagrywanie programów telewizyjnych można 
zaprogramować przy użyciu zegara.
1 Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► wybierz 

program.
2 Naciśnij przycisk USB REC, aby zaprogramować 

nagranie programu telewizyjnego przy użyciu 
zegara. Zostanie wyświetlone okno dialogowe 
ustawień zegara. 

3 Sprawdź ustawienia zegara i zaktualizuj je w razie 
potrzeby.

Powyżej nazwy programu w oknie EPG zostanie 
umieszczony symbol nagrywania E.

Informacje o programie

Oglądanie telewizji

�
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Przyciski do standardowej obsługi teletekstu
Przyciski Opis

Pr/s Zwiększenie lub zmniejszenie numeru strony.

Kolorowe 
przyciski 
(R/G/Y/B)

Wybór strony
Czerwony:  powrót do poprzednio 

wyświetlanej strony.
Zielony: przejście do następnej strony.
Żółty: przejście do następnego tematu.
Niebieski:  przejście do następnego zakresu 

tematów.
Kolorowe paski (dotyczące systemu TOP) 
lub kolorowy tekst (dotyczący systemu FLOF) 
w drugim ostatnim wierszu informują, które 
z kolorowych przycisków służą do nawigacji 
po stronach obszaru tematów i tematów.

0–9 Na wyświetlonej stronie teletekstu
0:  zatrzymywanie automatycznej aktualizacji 

stron teletekstu lub wyłączanie trybu 
wstrzymania.

9: powiększenie strony (naciśnij kilkakrotnie).
Dodatkowy wybór strony:
bezpośredni wybór dowolnej strony 
o numerze od 100 do 899 przy użyciu 
przycisków numerycznych.

▲/▼/OK Oznaczenie żądanego numeru strony. 
Po naciśnięciu przycisku OK strona zostanie 
wyświetlona.

p Wyświetlenie strony przeglądu (100).

Wybór elementu na ekranie. Po naciśnięciu 
przycisku OK strona teletekstu zostanie 
zaktualizowana.

Wyświetlenie ukrytych informacji na stronie 
teletekstu.

Ukrycie informacji na stronie teletekstu.

Wyświetlenie standardowego menu 
teletekstu

Wybierz opcję       na ekranie i naciśnij przycisk OK. 
● Strony specjalne
● Strony podglądu
Podaj pierwszą stronę podglądu programu teletekstu, 
jeśli jej numer różni się od ustawionego fabrycznie.
● Strony napisów
Podaj strony napisów teletekstu dla poszczególnych 
stacji, jeśli ich numery różnią się od ustawionych 
fabrycznie.

● Zestaw znaków
Język zestawu znaków teletekstu można przełączyć na 
inny (rosyjski, grecki, polski i turecki).

Korzystanie z aplikacji MHEG-5 
(dotyczy tylko Wielkiej Brytanii)

Niektóre usługi udostępniają programy korzystające 
z aplikacji MHEG, umożliwiającej interaktywny kontakt 
z telewizją DTV/CADTV.
Aplikacja MHEG-5 zostaje uruchomiona po naciśnięciu 
przycisku m.

UWAGA
• Aplikacja MHEG może nie być wyświetlana w trybie 3D.

Oglądanie telewizji

Teletekst
Co to jest teletekst?
Teletekst standardowy
Teletekst nadaje strony z treściami informacyjnymi 
i rozrywkowymi, które mogą być odbierane przez 
specjalnie do tego celu przystosowane telewizory. Ten 
telewizor odbiera sygnały teletekstu nadawane przez 
sieci telewizyjne i dekoduje je do widzialnego formatu 
graficznego. Są to między innymi wiadomości, pogoda, 
informacje sportowe, kursy giełdowe i zwiastuny 
programów.

Włączanie/wyłączanie teletekstu
 1 Wybierz kanał telewizyjny lub zewnętrzne 
źródło sygnału zapewniające program 
teletekstu.

 2 Naciśnij przycisk m, aby wyświetlić 
teletekst.
• Wiele stacji korzysta z systemu operacyjnego TOP, 

podczas gdy niektóre korzystają z systemu FLOF (np. 
CNN). Ten telewizor obsługuje oba systemy. Strony 
są podzielone tematycznie na grupy i tematy. Po 
włączeniu teletekstu w pamięci jest przechowywanych 
maksymalnie 2000 stron w celu zapewnienia szybkiego 
dostępu.

•  Wybierz opcję       na ekranie i naciśnij przycisk OK. 
Ekran zmieni się w sposób przedstawiony poniżej.

• W przypadku wybrania programu, który nie oferuje 
teletekstu, zostanie wyświetlony komunikat „Brak 
telegazety”.

• Ten sam komunikat jest wyświetlany w innych trybach, 
jeśli sygnał teletekstu jest niedostępny.

UWAGA
• Funkcja teletekstu nie będzie działała, jeśli wybrano sygnał 

typu RGB.
• Jeśli na kanale jest dostępna usługa HbbTV, zostanie 

wyświetlony komunikat Media Text/HbbTV. W takim 
przypadku ponowne naciśnięcie przycisku m spowoduje 
wyświetlenie standardowego teletekstu/wideotekstu.

Inne funkcje menu teletekstu

Tekst HbbTV
Dwukrotne naciśnięcie przycisku m spowoduje 
wyświetlenie ekranu HbbTV-Text. 
Funkcja tekstu HbbTV jest dostępna na niektórych 
kanałach.
Sposób nawigacji po tekście HbbTV i funkcje 
kolorowych przycisków mogą się różnić w zależności 
od dostawcy.
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Ustawienia podstawowe

Ustawienia telewizora

1 Naciśnij przycisk MENU. 
2 Wybierz opcje Ustawienia → Obraz. Pojawi się 

następny ekran:

3 Wybierz ustawienie obrazu, które chcesz dostosować:

● 3D
Telewizor umożliwia oglądanie obrazów 3D po 
założeniu okularów 3D (AN-3DG20-B lub AN-3DG35, 
sprzedawane oddzielnie).
Więcej informacji na ten temat zamieszczono na str. 54.
● Adaptacja obrazu
Są dostępne trzy fabryczne i trzy osobiste opcje 
ustawień obrazu:
Standardowy → ECO → Dynamiczny → Użytkownika

● Kontrast
Im jaśniejsze otoczenie, tym wyższy kontrast należy 
ustawić.
● Jaskrawość
Ustaw jasność, tak aby czarne obszary obrazu były 
wyświetlane jako czarne.
● Intensywność kolorów
Dopasuj intensywność kolorów do własnych potrzeb. 
Kolory powinny wyglądać naturalnie.
● Podświetlanie
Dostosowanie jasności ekranu. Ekran można 
przyciemnić lub rozjaśnić.
● Ustawienie formatu obrazu
Są dostępne różne formaty obrazu:

16:9, 4:3, Panoramiczny 1, Panoramiczny 2, 
Powiększony

Patrz str. 31.
● ● więcej...

● Temperatura kolorów
Dostosowanie temperatury koloru, aby najlepiej oddać biel:

Intensywny → Normalny → Stonowany

● Ostrość
Dostosowanie ostrości obrazu w celu uzyskania 
najlepszej jakości.

● Przesuń obraz w górę/w dół
W niektórych formatach obrazu tekst lub grafika 
wyświetlane u dołu lub u góry ekranu są niewidoczne (lub 
częściowo niewidoczne). Za pomocą tego ustawienia 
można przesunąć obraz w górę lub w dół przy użyciu 
przycisków strzałek, aby wyświetlić cały obraz.
● Aktywne podświetlanie
Ustawienie podświetlania automatycznego zgodnie 
z zawartością wideo w celu uzyskania lepszego 
kontrastu obrazu.
● Wygładzenie filmu (DMM)
Redukcja efektu szarpania obrazu przy szybkim 
poruszaniu się obiektów i przewijaniu tekstu. To 
ustawienie jest szczególnie użyteczne w odniesieniu do 
filmach. Są dostępne różne opcje.
● Cyfrowa redukcja szumów (DNC)
Za pomocą tego ustawienia można wyeliminować lub 
zredukować zakłócenia obrazu.
Są dostępne różne opcje.
● Odcień skóry
Dostosowanie odcieni skóry (od purpurowych do 
zielonkawych).

● Wyłączenie filtra
Aby zminimalizować widoczne zakłócenia obrazu 
spowodowane nowoczesnymi metodami kompresji, należy 
włączyć tę opcję. Zapobiega ona takim zakłóceniom. 
● Ekran PC IN
W przypadku niektórych formatów obrazu PC można 
skorygować pozycję zarówno poziomą, jak i pionową, 
a także fazę obrazu. Patrz str. 45.
To menu jest dostępne tylko po podłączeniu komputera 
PC przy użyciu złącza PC-IN.

Ustawienia dźwięku
1 Naciśnij przycisk MENU. 
2 Wybierz opcje Ustawienia → Dźwięk. Pojawi się 

następny ekran:

3 Wybierz ustawienie dźwięku, które chcesz dostosować:
● Ustawienie fonii 
Wstępnie skonfigurowane ustawienia dźwięku można 
dostosować do określonej transmisji:
Wył., Mowa, Klasyczna, Pop, Muzyka niestandardowa 
oraz Film niestandardowy.
● Głośność
Odpowiednie wzmocnienie tonów niskich i wysokich 
przy niskim poziomie głośności.
● Dźwięk przestrzenny
Pozwala uzyskać efekt dźwięku przestrzennego.
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Ustawienia podstawowe

● więcej...

● Głośność słuchawek
Ustawienia poziomu głośności słuchawek.
● Automatyczna głośność 
Redukcja różnic głośności (w przypadku zbyt głośnych 
reklam)
● Sygnał audio AV
Umożliwia określenie ścieżki dźwiękowej przesyłanej 
za pośrednictwem złącza AV w przypadku programów 
transmitowanych w dwóch językach: dźwięk1 (np. język 
podstawowy), dźwięk 2 (np. język obcy) lub dźwięk 1+2 
(oba jednocześnie).
UWAGA
• Możliwość wyboru opcji zależy od odbieranego programu.

● Maks. siła głosu
Wskazanie głośności maksymalnej, którą można 
ustawić.
● Maks. głośność przy włączeniu
Umożliwia określenie głośności telewizora po włączeniu 
go za pomocą przycisku zasilania.
● Balans
Ścisza lewy / prawy głośnik.
● Wyjście cyfrowe
Jeśli zostanie włączona opcja Czysty głos, po wykryciu 
mowy w aktualnie oglądanym programie ustawienia 
dźwięku zmienią się automatycznie w celu uzyskania 
największego poziomu jej zrozumienia.
● Wyjście cyfrowe
Dostępne opcje to PCM i Dolby Digital.

Ustawienia stacji
Udostępnia wszystkie ustawienia dotyczące 
wyszukiwania stacji telewizyjnych i radiowych DVB, a 
także funkcje tworzenia i edytowania różnych list stacji.

1 Naciśnij przycisk MENU. 
2 Wybierz opcje Ustawienia → Kanały Pojawi się 

następny ekran:

3 Wybierz ustawienie stacji, które chcesz 
dostosować:

●  Automat. wyszukiwanie TV+Radio
Za pomocą tej opcji w kreatorze wyszukiwania można 
wyszukać nowe stacje i zaktualizować istniejące.
Zostaną wyświetlone bieżące ustawienia 
wyszukiwania. Aby zmienić ustawienia wyszukiwania:
Wybierz opcję Zmień ustawienia wyszukiwania 
i naciśnij przycisk OK. Pojawi się komunikat kreatora 
z prośbą o ustawienia wyszukiwania.
Aby zatwierdzić te ustawienia, wybierz opcję 
Rozpocznij wyszukiwanie/aktualizację i naciśnij 
przycisk OK w celu rozpoczęcia skanowania.
UWAGA
 • Aby usunąć wszystkie istniejące stacje, należy powtórzyć 

instalację początkową (patrz str. 9) i automatycznie 
wyszukać nowe stacje.

● Manualne wyszukiwanie TV
Aby dostosować ustawienia istniejącej stacji, najpierw 
należy ją wybrać.
1 Wybierz opcję Manualne wyszukiwanie TV 

i naciśnij przycisk OK. Pojawi się następny ekran: 

2 Wybierz opcję menu Źródło sygnału, aby określić 
obszar wyszukiwania stacji.
W zależności od wybranego źródła są dostępne 
różne ustawienia.

3 Wybierz opcję Wyszukiwanie, aby rozpocząć 
wyszukiwanie następnej stacji.

4 Wybierz opcję Zapisz, aby zapisać stację.

UWAGA
• Z wybranego sygnału źródłowego można zapisać 

wyłącznie te stacje, których jeszcze nie ma na liście stacji.

Pasek stanu dotyczący wyszukiwania ręcznego
Na paskach stanu wyświetlanych podczas 
wyszukiwania ręcznego stacji znajdują się informacje 
o jakości odbieranego sygnału poszczególnych 
stacji. Znaczniki na wszystkich paskach powinny 
znajdować się w obszarze zielonym.

C/N: (sygnał/szum) na pasku jest przedstawiony 
stosunek sygnału do szumu. Wartość wyrażona 
w dB powinna być możliwie największa.
Level: na pasku jest przedstawiony poziom 
odbieranego sygnału stacji. Wartość wyrażona 
w dBμV powinna być możliwie największa.
BER: (Bit Error Rate) na pasku jest przedstawiona 
liczba błędów w sygnale stacji. Wartość BER 
powinna być możliwie najmniejsza.
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Informacje dotyczące niektórych ustawień 
wyszukiwania
Źródło sygnału: wybór zakresu do wyszukiwania stacji.
Standard TV: w razie potrzeby zapytaj sprzedawcę, 
który standard należy wybrać dla określonych kanałów 
lub sprzętu AV.
Standard kolorów: w razie potrzeby zapytaj 
sprzedawcę, który standard należy wybrać dla 
określonych kanałów lub sprzętu AV.
Kanał: bezpośrednie wprowadzenie kanału.
Częstotliwość: DVB-T/C: bezpośrednie wprowadzenie 
częstotliwości stacji.
Dostępny zakres: od 44,75 do 859,25 MHz.

DVB-S: bezpośrednie wprowadzenie 
częstotliwości LNC.

Nazwa: wyświetlona nazwa wyszukanej stacji. Nazwę 
stacji można zmienić.
Prędkość symbolu: można określić prędkość symbolu.

DVB-S: Zakres: 1000-45000.

● Wyszukiwanie ręczne (radio)
Wyszukiwanie ręczne stacji radiowych jest 
przeprowadzane podobnie jak wyszukiwanie stacji 
telewizyjnych. Więcej informacji zamieszczono w części 
Manualne wyszukiwanie TV.
● Lista stacji (TV)
W tym menu można edytować różne listy (usuwać 
i przenosić bloki). Można również tworzyć nowe listy 
osobiste i edytować je. 
● Ogólna lista stacji

Można usuwać i przenosić bloki stacji.

-Usuń blok
1 Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► wybierz 

początek bloku. Naciśnij przycisk OK, aby go 
zaznaczyć.

2 Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► wybierz koniec 
bloku. Naciśnij przycisk OK, aby go zaznaczyć.

3 Wybierz opcję Wykonaj usuwanie i naciśnij 
przycisk OK, aby usunąć blok. (Wybierz opcję 
Anuluj proces, aby anulować usuwanie).

-Przesuń blok
1 Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► wybierz 

początek bloku. Naciśnij przycisk OK, aby go 
zaznaczyć.

2 Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► wybierz koniec 
bloku. Naciśnij przycisk OK, aby go zaznaczyć.

3 Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► wybierz 
pozycję wstawienia. Naciśnij przycisk OK, aby 
potwierdzić pozycję wstawienia.

4 Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► wybierz 
opcję Wykonaj przenoszenie i naciśnij przycisk 
OK, aby przenieść blok. (Wybierz opcję Anuluj 
proces, aby anulować przenieść).

Ustawienia podstawowe

- Przywróć nadawców
1 Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► wybierz 

początek bloku. Naciśnij przycisk OK, aby go 
zaznaczyć.

2 Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► wybierz koniec 
bloku. Naciśnij przycisk OK, aby go zaznaczyć.

3 Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► wybierz opcję 
Przywróć nadawców i naciśnij przycisk OK, aby 
przywrócić blok. (Wybierz opcję Anuluj proces, 
aby anulować przywracać).

● DVB-T
Wyświetlenie stacji (ze wszystkich list) do przeniesienia, 
usunięcia i zmiany nazwy:

- Dodaj/usuń stacje
- Przenieś stacje
- Usuń listę
- Zmień nazwę listy

● Nowa lista osobista
Dla wygody można utworzyć listy osobiste. Można 
utworzyć maksymalnie sześć list osobistych.
- Dodawanie stacji do listy osobistej
1 Wybierz opcję Nowa osobista lista i naciśnij 

przycisk OK. Zostanie utworzona nowa lista 
osobista (x).

• Numer x zależy od liczby list, które zostały już 
utworzone.

2 Za pomocą przycisków◄/► wybierz opcję 
Osobista lista x i naciśnij przycisk OK, aby ją 
wyświetlić (lista niezawierająca jeszcze żadnej 
stacji).

3 Naciśnij przycisk ▼, aby wyświetlić listę funkcji. 
4 Za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję 

Dodaj/usuń stacje na liście funkcji i naciśnij 
przycisk OK, aby ją uaktywnić.

5 Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► wybierz 
stacje, które chcesz dodać do listy ulubionych, 
i naciśnij przycisk OK. 

Nowo dodane stacje zostaną umieszczone na końcu 
listy ulubionych.
6 Naciśnij przycisk END, aby zamknąć listę stacji.
- Usuwanie stacji z listy osobistej
1 Za pomocą przycisków◄/► wybierz opcję 

Osobista lista x i naciśnij przycisk OK, aby ją 
wyświetlić.

2 Za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję 
Dodaj/usuń stacje na liście funkcji i naciśnij 
przycisk OK, aby ją uaktywnić.

3 Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► wybierz stację 
do usunięcia i naciśnij przycisk OK, aby ją usunąć.

4 Naciśnij przycisk END, aby zamknąć listę stacji.
-  Przenoszenie/zmiana kolejności stacji na liście 

osobistej
1 Za pomocą przycisków◄/► wybierz opcję 

Lista osobista x i naciśnij przycisk OK, aby ją 
wyświetlić.

2 Za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję 
Przesuń stację na liście funkcji i naciśnij przycisk 
OK, aby ją uaktywnić.

3 Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► wybierz stację 
do przeniesienia i naciśnij przycisk OK, aby ją 
zaznaczyć.

4 Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► wybierz 
pozycję wstawienia i naciśnij przycisk OK, aby 
przenieść.

5 Naciśnij przycisk END, aby zamknąć listę stacji.
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- Zmiana nazwy listy osobistej
1 Za pomocą przycisków◄/► wybierz listę 

osobistą, której nazwę chcesz zmienić, i 
naciśnij przycisk OK, aby ją wyświetlić.

2 Za pomocą przycisków◄/► wybierz opcję 
Zmień nazwę listy na liście funkcji i naciśnij 
przycisk OK, aby ją uaktywnić.

3 Wprowadź nową nazwę na klawiaturze 
ekranowej lub pilocie zdalnego sterowania 
(lub klawiaturze telefonu komórkowego).

4 Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić nową 
nazwę.

- Usuwanie listy osobistej
1 Za pomocą przycisków◄/► wybierz listę 

osobistą, którą chcesz usunąć, i naciśnij 
przycisk OK, aby ją wyświetlić.

2 Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► wybierz 
opcję Usuń listę i naciśnij przycisk OK, aby 
potwierdzić.

Usunięcie listy jest nieodwracalne.
● Lista stacji (radio)
Procedura dotycząca listy stacji radiowych jest taka 
jak w przypadku listy stacji telewizyjnych. Informacje 
na ten temat znajdują się w części Lista stacji (TV).

● Automatyczna aktualizacja listy stacji
Lista kanałów będzie aktualizowana automatycznie po 
wybraniu opcji Zezwalaj.

Ustawienia sterowania
1 Naciśnij przycisk MENU. 
2 Wybierz opcje Ustawienia → Obsługa. Pojawi się 

następny ekran:

3  Wybierz ustawienie, które chcesz dostosować:

● Język
Umożliwia określenie języka wszystkich menu w 
telewizorze. Ponadto można ustawić język napisów 
i język filmów DVB.
●  Menu
Można zmienić język menu.
●  Napisy (DVB)
Jeśli w stacji DVB są dostępne napisy, za pomocą 
tej opcji można ustawić żądany język. Jeśli jest 
on dostępny w stacji, napisy w tym języku będą 
wyświetlane automatycznie. 
Można również określić język alternatywny, gdyby 
wybrany język był niedostępny w stacji.
●  Audio (DVB)
Wybór żądanego języka filmu. Jeśli jest on dostępny 
w stacji, napisy w tym języku będą wyświetlane 
automatycznie. 
Można również określić język alternatywny, gdyby 
wybrany język był niedostępny w stacji.

● Zabezpieczenie przed dziećmi
Funkcja ta umożliwia zablokowanie określonych 
programów i ustawień za pomocą hasła.

1 Przy pierwszym użyciu należy określić 4-cyfrowy 
kod dostępu (PIN).

2 Wybierz opcję Potwierdź i naciśnij przycisk OK, 
aby ją uaktywnić

3 Należy wprowadzić i potwierdzić nowy kod PIN.
Zostanie wyświetlone menu Blokada rodzicielska:

●  Blokowanie wszystkich programów
Telewizor zostanie natychmiast zablokowany. 
Wszystkie programy można będzie oglądać 
tylko po wprowadzeniu kodu dostępu. Blokadę 
można włączyć od teraz lub codziennie na 
określony czas.
Blokada będzie aktywna aż do jej wyłączenia.
●  Blokowanie pojedynczych programów
Można zablokować/odblokować poszczególne lub 
wszystkie stacje na liście.
Blokada będzie aktywna aż do jej wyłączenia.
●  Blokuj zależnie od wieku
Niektóre stacje nadają informacje dotyczące 
klasyfikacji wieku. Jeśli wiek ustawiony w tej opcji 
jest niższy od limitu wieku dla emisji, program można 
obejrzeć tylko po wprowadzeniu kodu dostępu.
●  Zmień kod dostępu
Kod dostępu można zmienić w dowolnym momencie. 
Wprowadź nowy kod dostępu zamiast starego kodu.
●  Wyłącz
Wszystkie ustawione blokady rodzicielskie zostaną 
anulowane. Bieżące tajne hasło zostanie usunięte. 
Po ponownym włączeniu blokady rodzicielskiej 
wszystkie poprzednie blokady zostaną ustawione 
automatycznie ponownie.
●  Reset
Wszystkie bieżące blokady rodzicielskie zostaną 
ostatecznie anulowane. Tajne hasło zostanie usunięte.

● Efektywność energetyczna
Ustal żądany poziom energooszczędności 
telewizora. Dostępne opcje: Tryb domowy → Tryb 
Sklep. Patrz str. 9 i 21.
● Software
Ta opcja umożliwia dysponowanie zawsze 
aktualną wersją oprogramowania telewizora. Nowe 
oprogramowanie można pobierać z różnych źródeł:
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●  Aktualizacja oprogramowania
●  Przy użyciu USB 
Najnowszą wersję oprogramowania można pobrać 
z witryny internetowej firmy SHARP i zainstalować ją 
w telewizorze przy użyciu pamięci USB.
●  Przez Internet
Pojawi się kreator aktualizacji oprogramowania.

Więcej informacji na ten temat zamieszczono na str. 27.
● Przez antenę
Pojawi się kreator aktualizacji oprogramowania.

UWAGA
• Wymagany system plików dla pamięci USB to FAT32.
• W pamięci USB musi być tylko jedna partycja.
•  W razie wątpliwości należy sformatować pamięć USB w 

systemie plików FAT32 bez atrybutów rozszerzonych.
•  Aktualizacja oprogramowania przez Internet wymaga 

połączenia szerokopasmowego i skonfigurowanej sieci.

● więcej...

● Wyświetlanie informacji
Można wybrać różne ustawienia dotyczące menu 
ekranowych.
●  Czas wyświetlania
Można dostosować czas wyświetlania.
●  Wyświetlanie głośności
Można określić, czy zmiana głośności powinna być 
przedstawiona graficznie na ekranie.
●  Informacje automatyczne
Za pomocą tej opcji można włączyć/wyłączyć 
dodatkową pomoc wyświetlaną na ekranie podczas 
nawigowania po menu. 
●  Stałe wyświetlanie zegara
Czas można wyświetlić na stałe. Będzie on zawsze 
widoczny dopóty, dopóki nie zostanie uaktywniony 
inny ekran.
●    Automatyczne podpowiedzi dotyczące

HDMI-CEC
Jeśli zostanie włączona ta opcja, komunikat 
o dostosowaniu funkcji pilota zdalnego sterowania 
będzie się pojawiać po każdym przełączeniu się na 
kanał HDMI, do którego jest podłączony telewizor 
z obsługą urządzeń HDMI-CEC.

● Czas i data
Umożliwia ręczne wprowadzenie daty i godziny.
●  Godzina
Wprowadź godzinę za pomocą przycisków 
numerycznych na pilocie zdalnego sterowania.
●  Odchylenie od czasu uniwersalnego
Aktualnie obowiązującym czasem światowym jest 
czas Greenwich. Przesunięcia czasu względem 
niego należy podawać w godzinach (za pomocą 
przycisków ◄/► w telewizorze i przycisku OK na 
pilocie zdalnego sterowania).
●  Data
Wprowadź datę za pomocą przycisków 
numerycznych na pilocie zdalnego sterowania.
●  Lato/zima
Ustaw opcję tak, aby włączyć automatyczne 
przechodzenie na czas letni.

●  Zmiana czasu na letni
Wprowadź datę zmiany czasu na letni, jeśli różni się 
ona od daty obliczonej automatycznie.
●  Zmiana czasu na zimowy
Wprowadź datę zmiany czasu na zimowy, jeśli różni 
się ona od daty obliczonej automatycznie.

● Ustawienia DVB
Można wprowadzić ogólne ustawienia wstępne 
dotyczące stacji DVB.
●  Tryb napisów
Za pomocą ustawienia wstępnego można określić, 
czy napisy mają być zawsze wyświetlane, gdy są 
nadawane przez stację. Można również wybrać 
napisy specjalne dla osób z wadą słuchu.

UWAGA
 • Napisy są dostępne w niektórych stacjach. 

Wiele stacji nadaje napisy wyłącznie przy użyciu 
teletekstu.

●  Zestaw znaków DVB
Wybierz zestaw znaków DVB, tak aby tytuły 
programów nadawanych w ulubionej stacji lub 
komunikaty modułu CI były wyświetlane prawidłowo.
●  Lektor
Można włączyć specjalny dźwięk dla widzów z wadą 
słuchu.

● EPG
EPG to lista programów wyświetlana na ekranie. Dzięki 
EPG można sprawdzać program kanałów cyfrowych, 
przeglądać szczegółowe informacje z nimi związane, 
przechodzić do aktualnie transmitowanego wydarzenia 
i programować nagrywanie przyszłych wydarzeń.
Nagrania można również zaprogramować.
●  Wybór stacji
Za pomocą tej opcji można ustalić, które stacje mają 
być wyświetlane w informacjach przewodnika po 
programach.
●  Przechwytywanie danych
Za pomocą tej opcji można włączyć lub wyłączyć 
wprowadzanie danych do elektronicznego 
przewodnika po programach (EPG).
Jeśli włączono przechwytywanie danych, telewizor 
spróbuje zaktualizować bazę danych w nocy lub (jeśli 
jest to konieczne) dwie minuty po przejściu do trybu 
czuwania. W tym celu telewizor należy pozostawić 
w trybie czuwania i nie wyłączać go przyciskiem 
zasilania.
Podczas przechwytywania danych w trybie czuwania 
kontrolka telewizora świeci się na fioletowa.
Dane są również aktualizowane podczas oglądania 
stacji z informacjami EPG.
●  Włącz telewizor na zapamiętany program
Jeśli zostanie wybrane ustawienie tak, wyłączony 
telewizor włączy się automatycznie z trybu czuwania 
po rozpoczęciu emisji zapamiętanego programu. 
Po włączeniu na ekranie pojawi się komunikat. Jeśli 
operacja nie zostanie potwierdzona w ciągu 5 minut 
przyciskiem OK, ze względów bezpieczeństwa 
telewizor automatycznie wyłączy się ponownie.

● USB REC
Ustawienia funkcji USB REC można dostosować do 
własnych potrzeb. 
●  Powiadamianie o ukrytych częściach
Jeśli pozycję ukryto w nagraniu archiwalnym 
(patrz str. 52), w przypadku pominięcia ukrytego 
obszaru można uzyskać odpowiednie powiadomienie 
na ekranie, wybierając opcję tak.
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●  Długość skoku
Ustaw standardową długość skoku (w minutach) przy 
przeskakiwaniu do przodu i do tyłu w nagraniu.
●  Smart Jump
Włączenie lub wyłączenie funkcji Smart Jump 
(patrz str. 52).
●  Nagrywanie podpisów
Umożliwia określenie, czy napisy ze stacji DVB mają 
być nagrywane w sposób ciągły.
Więcej informacji na ten temat zamieszczono 
na str. 50.

● Standardowa telegazeta
Ten telewizor obsługuje dwa systemy teletekstu: TOP 
Text i FLOF. Zapisanie nawet 2000 stron przyspiesza 
do nich dostęp.
●  Strony specjalne
Przegląd stron: można wprowadzić pierwszą stronę 
podglądu programu teletekstu, jeśli jej numer różni się 
od ustawionego fabrycznie.
Strony z napisami: wprowadź strony napisów 
teletekstu dla poszczególnych stacji, jeśli ich numery 
różnią się od ustawionych fabrycznie.
●  Zestaw znaków
Język zestawu znaków teletekstu można przełączyć 
na inny: rosyjski, grecki, polski i turecki.

● HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
Niektórzy nadawcy umożliwiają uzyskanie dostępu 
do nowych usług zapewnianych przez dostawców 
rozrywki, takich jak nadawcy, dostawcy online, w tym 
catch-up TV, wideo na żądanie (VoD), interaktywne 
reklamy, personalizacja, głosowanie, gry i serwisy 
społecznościowe.
Funkcja ta wymaga połączenia z Internetem za pomocą 
remove ETHERNET lub karty Wi-Fi AN-WUD630.
Więcej informacji na ten temat zamieszczono w części 
Multimedia /Sieć na str. 47. 

●  Tryb HbbTV
Włączenie/wyłączenie tej funkcji.
Jeśli ta opcja zostanie włączona, a wybrany program 
oferuje usługę HbbTV, odpowiednia informacja pojawi 
się na ekranie. Aktywacja będzie wymagać tylko 
naciśnięcia określonego klawisza.
Pojawi się lista z obrazami dostępnych usług. 
Postępuj zgodnie z instrukcjami nadawcy.

●  Uruchamianie stacji HbbTV
Jeśli włączono tryb HbbTV, można określić, czy 
dostępna aplikacja HbbTV ma być ładowana 
automatycznie() po zmianie kanału czy tylko 
ręcznie(?). Po załadowaniu aplikacji HbbTV na 
ekranie zostaną wyświetlone odpowiednie instrukcje 
(w zależności od oglądanego kanału).
Dostępne opcje to Uruchom wszystko 
automatycznie lub Uruchom wszystko 
manualnie.

●  Funkcja przycisku m
Można wybrać opcję oglądania Teletekst 
standardowy lub HbbTV.
Więcej informacji na ten temat zamieszczono 
na str. 20.
●  Najpierw teletekst standardowy
Jeśli zostanie wybrana ta opcja, przy włączonej 
funkcji HbbTV będzie wyświetlany teletekst 
standardowy. 
●  Najpierw HbbTV
Jeśli zostanie wybrana ta opcja, przy włączonej 
funkcji HbbTV będzie wyświetlany teletekst HbbTV.
Funkcja tekstu HbbTV jest dostępna na niektórych 
kanałach.
Sposób nawigacji po tekście HbbTV i funkcje 
kolorowych przycisków mogą się różnić w 
zależności od dostawcy.
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Ustawienia podstawowe

Pojawi się następny ekran:

Zostaną wyświetlone informacje o aktualnie 
zainstalowanej wersji oprogramowania.
6  Naciśnij przycisk V, aby kontynuować. Telewizor 

wyszuka plik z nowym oprogramowaniem na 
urządzeniu pamięci USB.

Jeśli jest dostępna nowa wersja oprogramowania, 
pojawi się komunikat: 

Nowe oprogramowanie Vx.xx 
7  Naciśnij przycisk V, aby rozpocząć ładowanie 

nowego oprogramowania. Ewentualnie 
naciśnij przycisk END, aby zamknąć kreatora 
(oprogramowanie nie zostanie zaktualizowane).

•  Pojawi się informacja o postępie aktualizacji (wartość 
procentowa).

8  Aby można było ponownie w pełni korzystać 
z telewizora, należy go wyłączyć i włączyć za pomocą 
przycisku zasilania.

Jeśli jest dostępne połączenie internetowe, nowe 
oprogramowanie można pobrać i zainstalować 
bezpośrednio w telewizorze. 

1  Naciśnij przycisk @.
2  Za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję 

Ustawienia i naciśnij przycisk OK.
3  Wybierz opcje Obsługa → Software→ Aktualizacja 

oprogramowania → Przez Internet.
Zostanie wyświetlony komunikat dotyczący ochrony 
danych.
4  Jeśli nie akceptujesz zasad ochrony danych, naciśnij 

przycisk G, aby zakończyć. Jeśli akceptujesz 
zasady ochrony danych, naciśnij przycisk V, aby 
kontynuować.

Zostaną wyświetlone informacje o aktualnie 
zainstalowanej wersji oprogramowania.
5  Naciśnięcie przycisku V spowoduje nawiązanie 

połączenia internetowego w telewizorze 
i sprawdzenie dostępności nowego oprogramowania 
na serwerze aktualizacji.

Jeśli jest dostępna nowa wersja oprogramowania, 
pojawi się komunikat: 
6  Naciśnij przycisk V, aby rozpocząć ładowanie 

nowego oprogramowania.
Aby zamknąć kreatora, naciśnij przycisk END.
7 Aby można było ponownie w pełni korzystać 

z telewizora, należy go wyłączyć i włączyć za 
pomocą przycisku zasilania.

UWAGI
• Podczas aktualizacji oprogramowania nie należy wyłączać 

telewizora przyciskiem zasilania.
• Proces programowania może trwać nawet 50 minut.

Aktualizacja oprogramowania 
przez Internet
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● Nagranie
W przypadku programowania nagrań bez funkcji 
automatycznej kontroli czasu (DVB) można ustawić czas 
wyprzedzenia rozpoczęcia i czas opóźnienia zakończenia 
nagrywania.
Dzięki temu można zminimalizować ryzyko, że część 
programu nie zostanie nagrana z powodu wcześniejszego 
rozpoczęcia emisji i/lub jej późniejszego zakończenia.

● Dyski twarde
● Formatuj dysk zewnętrzny
Dysk twardy można sformatować ponownie, aby 
rozwiązać niektóre problemy lub usunąć wszystkie 
znajdujące się na nim dane.
Wybierz tę opcję, aby rozpocząć formatowanie.

Formatowanie dysku twardego spowoduje usunięcie 
wszystkich zapisanych na nich danych.
● DivX® VOD
● Zarejestrowanie DivX® VOD
Aby włączyć tę opcję, należy zarejestrować kod na 
stronie www.divx.com/vod, pobrać plik rejestracyjny 
VOD i odtworzyć go na telewizorze.
● Wyrejestrowanie DivX® VOD
Wyświetlenie kodu dezaktywacyjnego koniecznego do 
wyrejestrowania telewizora na stronie www.divx.com/vod.

Oprogramowanie telewizora SHARP można zaktualizować.
1  Dodaj plik binarny do katalogu głównego 

pamięci USB. 
2  Włóż pamięć do dowolnego gniazda USB telewizora.
3  Naciśnij przycisk @.
4  Za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję 

Ustawienia i naciśnij przycisk OK.
5  Wybierz opcje Obsługa → Software → 

Aktualizacja oprogramowania → Przez USB. 

Aktualizacja oprogramowania przy 
użyciu USB 



Ustawienia multimediów/sieci 
1 Naciśnij przycisk MENU. 
2 Wybierz opcje Ustawienia → Multimedia/Sieć 

Pojawi się następny ekran:

3 Wybierz opcję, której ustawienie chcesz dostosować:
● Ustawienia siec
Za pomocą tej opcji można skonfigurować ustawienia 
kart sieciowych i różnych typów nośników.
●  Sieć
Zostanie uruchomiony kreator sieci ułatwiający 
konfigurację wszystkich niezbędnych ustawień sieci. 

Więcej informacji na ten temat zamieszczono
na str. 47.
●  Przywróć do ustawień fabrycznych
Zostaną przywrócone wszystkie domyślne ustawienia 
fabryczne sieci.
●  Nazwa urządzenia
Wprowadź nazwę telewizora, aby można go było 
zidentyfikować w sieci.
●  Serwer proxy
Konfiguracja ustawień dotyczących korzystania 
z serwera proxy. Zostanie wyświetlony kreator 
serwera proxy.
Więcej informacji na ten temat zamieszczono 
na str. 47.

● Ustawienia multimediów
Niektóre ustawienia audio.
●    Automatyczny powrót do odtwarzacza muzyki
Odtwarzacz muzyczny pojawi się ponownie, gdy 
podczas odtwarzania zostanie wyświetlone inne okno 
dialogowe (np. wyboru muzyki) i przez określony czas 
nie zostanie naciśnięty jakikolwiek klawisz. Można 
określić warunki i czas ponownego pojawienia 
się odtwarzacza muzycznego (dostępne opcje: nie, 
po 1 minucie, po 5 minutach).

Ustawienia podstawowe

Ustawienia połączeń
1 Naciśnij przycisk MENU. 
2 Wybierz opcje Ustawienia → Połączenia. Pojawi 

się następny ekran:

3  Wybierz połączenie, którego ustawienia chcesz 
dostosować:

● Antena DVB
Umożliwia skonfigurowanie ustawień anteny DVB-T 
i wyświetlenie kreatora anteny DVB-S.
●  Antena DVB-S
Zostanie uruchomiony kreator anteny ułatwiający 
skonfigurowanie wszystkich ustawień dotyczących 
anteny DVB-S. Ustawienia dostępne w kreatorze 
anteny DVB-S zostały opisane w części dotyczącej 
instalacji początkowej (patrz str. 10).
●  Antena DVB-T
Umożliwia konfigurację zasilania anteny DVB-T.
Anteny z wbudowanym wzmacniaczem wymagają 
zasilania poprzez kabel antenowy. W takim przypadku 
wybierz opcję Zasilanie o napięciu 5 V i potwierdź 
ustawienia za pomocą przycisku OK. 
W przeciwnym razie wybierz opcję Bez zasilania 
i również potwierdź to ustawienia za pomocą 
przycisku OK.

● Ustawienia złącza AV
W tym menu można dostosować ustawienia gniazd 
połączeń AV i AVS.
●  Urządzenie na złączu AV 
Tutaj należy określić, czy podłączono urządzenie za 
pośrednictwem gniazda AV. 

Dostępne opcje: Brak urządzenia, Odtwarzacz DVD, 
Nagrywarka DVD, Nagrywarka wideo, Nagrywarka 
satelitarna, Dekoder oraz Inny sprzęt. 
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Ustawienia podstawowe

●  Standard AV
Umożliwia ustawienie standardu AV podłączonego 
urządzenia (dostępne opcje to AV i AVS).
Zwykle można pozostawić ustawienie 
Automatycznie. Jeśli standard podłączonego 
urządzenia nie zostanie wykryty automatycznie, 
będzie można go wybrać ręcznie.

UWAGA
• W razie potrzeby należy zapytać sprzedawcę lub zajrzeć 

do instrukcji obsługi podłączonego urządzenia.

●  Typ sygnału
Umożliwia ustawienie typu sygnału podłączonego 
urządzenia (dostępne opcje to AV i AVS). 
●  Dopuść napięcie łączeniowe do AV
Jeśli ta funkcja zostanie włączona, sygnały wideo 
i audio urządzenia zewnętrznego podłączonego 
do złącza AV (nie do AVS) będą automatycznie 
odtwarzane przy wszystkich transmisjach 
telewizyjnych, pod warunkiem że moduł zewnętrzny 
zapewni zasilanie ze zmieniającym się napięciem.

● HDMI-CEC
W tej części można skonfigurować dodatkowe 
ustawienia umożliwiające komfortowe podłączanie 
urządzeń zewnętrznych do telewizora.
● Włączanie TV poprzez HDMI-CEC
W tej części można ustawić automatyczne 
wychodzenie telewizora z tryb czuwania, gdy na 
urządzeniach HDMI-CEC podłączonych do portów 
HDMI rozpocznie się odtwarzanie plików lub zostanie 
wyświetlone menu ekranowe.
●  Funkcja HDMI-CEC
Można zezwolić na automatyczne nawiązywanie 
komunikacji między telewizorem a podłączonymi 
urządzeniami zewnętrznymi albo jej zabronić.

Możliwe jest wyświetlenie informacji o kanale oglądanym 
w danym momencie poprzez naciśnięcie przycisku p 
na pilocie.

W lewym dolnym rogu są wyświetlane: numer i nazwa 
kanału, czas transmisji i (jeśli dostępny) tytuł aktualnego 
programu. Na pasku (jeśli jest dostępny) są wyświetlane 
informacje o postępie w transmisji aktualnego programu.
W prawym dolnym rogu są wyświetlane dodatkowe 
informacje o programie dotyczące kanałów DVB.

Lista kanałów

Wybór kanału, 
który chcesz oglądać 

Wyświetlanie informacji o kanale 
(dotyczy tylko DVB-T/DVB-C)

1 Naciśnij przycisk OK — pojawi się lista dostrojonych 
kanałów. 

2 Za pomocą przycisków ◄/► wybierz kanał, który 
chcesz oglądać, a następnie naciśnij przycisk OK.

Można oglądać kanały z listy ogólnej lub listy osobistej, 
naciskając przycisk ▲.
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Ustawienia podstawowe

e a sy bo s:

Dost pny wybór j zyka/d wi ku

Dost pne napisy

Wybór kana u dla nadawców korzystaj cych
z wielu kana ów

Program 3D

Program HDTV

Ta stacja udost pnia tryb HbbTV

Objaśnienia symboli w informacjach 
o kanałach

Transmitted audio signal:

Analogowa transmisja d wi ku mono

Analogowa transmisja d wi ku dwukana owego 
(D wi k1/D wi k2)

Cyfrowa transmisja d wi ki dwukana owego 
(D wi k1/D wi k2)

Analogowa transmisja d wi ku stereo

Transmisja d wi ku stereo (HEAAC)

Cyfrowa transmisja d wi ku stereo (PCM)

Cyfrowa transmisja d wi ku Dolby Digital (DD)

Transmisja d wi ku Dolby Digital (DD+)

Transmisja d wi ku AAC+ Dolby Digital 

Transmisja d wi ku dts

Transmisja d wi ku MPEG

Transmisja d wi ku Dolby Pro Logic II

 Transmitted audio channels:

DD / dts 1.0 / mono

DD / dts / MPEG 2.0

DD / dts 3.0

DD / dts 4.0

DD / dts 5.0

DD / dts 2.1

DD / dts 3.1

DD / dts 4.1

DD / dts 5.1

(HEAAC)

Wirtualny dźwięk Dolby - referencyjny
Wirtualny dźwięk Dolby - rozszerzony

Przesyłany sygnał audio:

Przesyłane kanały audio:

Symbole ogólne:
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Wybór typu wejścia sprzętu zewnętrznego.

•  Jeśli nie wyświetla się obraz (kolor), spróbuj zmienić 
typ sygnału na inny.

•  Sprawdź typ sygnału sprzętu zewnętrznego 
w instrukcji obsługi tego sprzętu.

Podłącz urządzenie USB lub dysk twardy do telewizora 
zgodnie z poniższymi wskazówkami.

•  W zależności od urządzenia USB telewizor może nie 
rozpoznać zapisanych na nim danych.

•  W nazwach plików używaj tylko znaków 
alfanumerycznych.

•  Nazwy plików składające się z ponad 80 znaków 
(liczba ta może być różna w zależności od zestawu 
znaków) nie mogą być wyświetlane.

•  Nie odłączaj urządzenia USB ani karty pamięci od 
telewizora podczas przenoszenia plików, korzystania 
z funkcji Slajdy, podczas przełączania się na inny 
ekran ani przed zamknięciem menu Wideo, Muzyka 
lub Foto.

•  Nie przeprowadzaj wielokrotnego podłączania 
i odłączania urządzenia USB od telewizora.

Funkcje pomocne podczas oglądania 

Lista źródeł

Ustawienia podczas korzystania 
z urządzeń zewnętrznych

Podłączanie urządzenia USB

Wybór ręczny formatu obrazu
Możliwy jest wybór formatu obrazu. Wybierany format 
obrazu zmienia się w zależności od rodzaju odbieranego 
sygnału.

1  Naciśnij przycisk f na pilocie, aby przełączyć się 
na inny rodzaj obrazu. 

 

UWAGA
• W zależności od rodzaju odbieranego sygnału niektóre 

pozycje mogą być niewidoczne.

16:9: proporcjonalna korekta obrazu transmisji 16:9.
4:3:   proporcjonalna korekta obrazu transmisji 4:3.
Panorama 1:  proporcjonalna korekta obrazu 

transmisji 4:3 na ekranie 16:9. Logo 
stacji i napisy nie będą widoczne.

Panorama 2:  wypełnienie obrazu (domyślne 
ustawienie fabryczne) przy transmisji 
4:3 na ekranie 16:9. Logo stacji i napisy 
nie będą widoczne.

Zoom:   proporcjonalna korekta obrazu. Maksymalne 
powiększenie obrazu. Wyświetlony tekst 
może zostać utracony.

Wybór formatu obrazu

4:3 TV:  proporcjonalna korekta obrazu transmisji 
4:3 lub 16:9. Ten tryb należy wybrać, gdy 
sygnał nie jest dostarczany z komputera 
(normalna sytuacja). Zostanie obcięta 
niewielka część obrazu. Może to być 
konieczne w celu ukrycia możliwych 
zakłóceń na krawędzi obrazu, które 
występują w przesyłanym sygnale.

4:3 PC:  proporcjonalna korekta obrazu transmisji 
4:3 lub 16:9 bez utraty informacji. Ten 
tryb należy wybrać, gdy sygnał jest 
dostarczany z komputera.

4:3 Zoom:  proporcjonalna korekta obrazu. 
maksymalne powiększenie obrazu. 
Wyświetlony tekst może zostać utracony.

Formaty dla sygnału SD (rozdzielczość 
standardowa)

Formaty sygnału HD (wysoka 
rozdzielczość) HDMI
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Funkcja TV/Lista
Ta funkcja umożliwia skonfigurowanie ustawień i opcji 
dodatkowych.
Listę funkcji można wyświetlić bezpośrednio w trybie 
TV lub przy użyciu listy stacji.
Przy użyciu listy stacji:

 1 Naciśnij przycisk OK na pilocie.
 2 Wybierz stację i naciśnij przycisk OK.
 3 Naciśnij przycisk▲. Pojawi się następny ekran:

 4  Wybierz stację, której ustawienia chcesz 
dostosować, na ogólnej liście stacji lub liście 
osobistej i naciśnij przycisk ▼.

W trybie TV:
 1 Naciśnij przycisk MENU na pilocie.
 2 Wybierz opcję TV i naciśnij przycisk OK.
 3 Wybierz stację, której ustawienia chcesz dostosować, 

i naciśnij przycisk ▼. Pojawi się następny ekran:

 4 Wybierz ustawienie, które chcesz dostosować.

● Rozszerzona lista stacji
Wyświetl rozwiniętą listę stacji.

Za pomocą przycisków ekranowych znajdujących 
się w dolnym wierszu rozwiniętej listy stacji można ją 
filtrować i sortować według różnych kombinacji opcji.
●  0..9
Umożliwia sortowanie stacji według numerów.
●  A...Z
Umożliwia sortowanie stacji alfabetycznie.

Opcje menu telewizora
●  Szukaj
Umożliwia wyszukanie określonych stacji. Nazwę 
stacji należy wprowadzić na klawiaturze ekranowej.
●  Wszystkie źródła
Można określić, czy mają być uwzględnione 
stacje ze wszystkich źródeł, czy z pojedynczych 
źródeł/odbieranych sieci (DVB-C, DVB-S, DVB-T, 
analogowe).
●  Wszyscy nadawcy
Można określić, czy mają być uwzględnione wszystkie 
stacje, tylko stacje HD, stacje zablokowane, stacje 
kodowane, stacje niekodowane, stacje zabezpieczone 
kartą CI+, nowo znalezione stacje czy stacje, których 
nie można odnaleźć z wybranych źródeł.

● Język/dźwięk
Wybór języka/dźwięku.
Dostępne formaty dźwięku i ich ustawienia zależą od 
nadawanego programu.
● Napisy
Wybór napisów.
Dostępne napisy zależą od nadawanego programu.
● Kanał/wideo
Z tej opcji można korzystać tylko w przypadku, gdy jest 
dostępnych więcej niż jeden komponent wideo.
● Nagranie
Nagranie programu można zaplanować przy użyciu 
zegara w telewizorze w przypadku nagrywania na 
urządzeniach USB lub nagrywarkach podłączonych 
w inny sposób. Kreator nagrywania ma funkcję 
programowania nagrywania. 

● Manualne nagrywanie
Programowanie nagrywania ręcznego.
● Akt. program 
Nagrywanie aktualnie oglądanego programu.
Opcja menu będzie dostępna tylko w przypadku, 
gdy dla bieżącej stacji są dostępne informacje EPG. 
● Kolejny program
Nagrywanie następnego programu.
Opcja menu będzie dostępna tylko w przypadku, 
gdy dla bieżącej stacji są dostępne informacje EPG. 
● Nagrywanie za pomocą EPG
Planowanie nagrania programu z elektronicznego 
przewodnika po programach (EPG). 
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Otwórz archiwum USB REC
Umożliwia otwarcie archiwum USB REC. Patrz 
objaśnienia dotyczące funkcji USB REC.

  Więcej informacji na ten temat zamieszczono 
na str. 49.
● Ustawienia dźwięku
Informacje na temat ustawień dźwięku zamieszczono 
na str. 21.

● Głośn. słuchawek
Dostosowanie głośności w słuchawkach do 
bieżącej stacji.
● Ustawienia obrazu
Informacje na temat ustawień obrazu zamieszczono 
na str. 21.
● Przesuń obraz w górę/w dół
W niektórych formatach obrazu tekst lub grafika 
wyświetlane u dołu lub u góry ekranu są niewidoczne 
(lub częściowo niewidoczne). Za pomocą tego 
ustawienia można przesunąć obraz w górę lub w 
dół przy użyciu przycisków strzałek, aby wyświetlić 
cały obraz.
● Ulubiony
Naciśnij przycisk OK na pilocie, aby dodać bieżącą 
stację jako ulubioną do widoku MENU.
● Sortowanie
Umożliwia sortowanie stacji według numerów lub 
alfabetycznie.
● Zmień listę stacji
W tym menu można edytować różne listy (usuwać 
i przenosić bloki). Więcej informacji na ten temat 
zamieszczono w części Lista stacji (TV) na str. 23.

Jeśli podczas oglądania telewizji naciśniesz dwukrotnie 
przycisk p, pojawi się następny ekran:  
● Informacja szczegółowa
Wyświetlenie szczegółowych informacji o bieżącej 
stacji.

Jeśli są dostępne dodatkowe informacje o wybranym 
programie, zostaną one wyświetlone na tym ekranie. 
Dodatkowe informacje o wybranym programie znajdują 
się w dolnym wierszu.

● Wyświetl
Oglądanie wybranego programu telewizyjnego/
słuchanie programu radiowego.
Opcja menu dostępna tylko podczas transmisji 
wybranego programu.
● Zapamiętaj
Zapamiętanie programu do późniejszego obejrzenia/
odsłuchania.
Ta opcja menu jest dostępna tylko do momentu 
rozpoczęcia transmisji wybranego programu.
● Usuń zapamiętane
Notkę dotyczącą zapamiętanych programów 
można usunąć. 
To menu jest dostępne tylko w przypadku, gdy 
istnieją zapamiętane programy.
● Zegar
Wyświetlenie przeglądu usług dotyczących zegara 
(patrz str. 50).
●  (Nagrywanie) 
Zaplanowanie nagrania wybranego programu 
w określonym czasie.

Opcje menu telewizora

Informacje szczegółowe
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Opcje menu telewizora 

Funkcja Wideo
Naciśnij przycisk MENU na pilocie i wybierz opcję 
Video, aby uzyskać dostęp do plików wideo.

Tryb wideo

Przyciski Opis
G/J (krótkie) Przejście wstecz/do przodu.

Przycisk H Podczas odtwarzania filmów 
z programu Media Home: zatrzymanie 
odtwarzania i powrót do przeglądarki 
multimediów.
Podczas oglądania telewizji 
z czasem opóźnienia: wyłączenie 
opóźnienia i powrót do transmisji 
na żywo.
Przy odtwarzaniu z archiwum: 
zatrzymanie odtwarzania i powrót 
do archiwum USB. 

Przycisk I Odtwarzanie/zatrzymanie odtwarzania.

G  Przyspieszone cofanie. Ponowne 
naciśnięcie zmienia szybkość. 

J    Szybkie przewijanie do przodu. 
Ponowne naciśnięcie zmienia szybkość.

Przycisk F Odtwarzanie/wstrzymywanie 
odtwarzania.

Przycisk MENU Wyświetla menu umożliwiające 
dostosowanie obrazu wideo podczas 
odtwarzania.

Przycisk f Umożliwia przeprowadzanie operacji 
powiększania (ZOOM) w filmach 
i plikach wideo.

Przyciski dla trybu odtwarzania wideo

Symbole na ekranie przy odtwarzaniu 
plików wideo

Symbole na ekranie przy odtwarzaniu plików 
z archiwum USB REC

Symbole Opis
Włączenie/wyłączenie powtarzania 
aktualnie odtwarzanego pliku.

Ustawienie/usunięcie ręcznych zakładek.

Skok do następnej/poprzedniej zakładki.

Wyświetlenie informacji o aktualnym 
odtwarzaniu

Wyświetlenie ustawień wideo z listą funkcji.

Wyświetlenie menu edycji plików wideo

Symbole Opis
Powtarzanie (odtwarzanie ciągłe) 
wszystkich plików wideo z bieżącego 
folderu/katalogu.

Odtwarzanie ciągłe bieżącego pliku.

Wyświetlenie informacji o aktualnym 
odtwarzaniu.

Wyświetlenie ustawień wideo z listą funkcji.

Zmiana formatów odtwarzania wideo.

    gg:mm Przejście do żądanej pozycji w 

odtwarzanym  pliku.

Ten telewizor umożliwia odtwarzanie zawartości 
multimedialnej (zdjęcia, pliki muzyczne, pliki wideo) 
zapisane na urządzeniu USB i w sieci domowej oraz 
udostępnione na serwerze multimediów. Można 
również uzyskać dostęp do Internetu, aby odtwarzać 
zdjęcia, muzykę i pliki wideo.
Telewizor można podłączyć do sieci domowej za 
pomocą przewodowego połączenia Ethernet lub 
połączenia bezprzewodowego. 
Informacje na temat konfiguracji sieci w telewizorze 
zamieszczono na str. 47.
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Umożliwia odtwarzanie filmów i plików wideo.
1 Wybierz menu Video i naciśnij przycisk OK.
2  Naciskając przyciski ◄/►, można przechodzić 

między różnymi źródłami odtwarzania: Archiwum 
USB REC lub USB/DLNA.
 Archiwum USB REC: nagrania zarejestrowane 

na urządzeniu USB REC.
 USB/DLNA: pliki z urządzenia USB lub sieci 

domowej
Naciśnij przycisk OK, aby wybrać urządzenie, 
z którego mają być odtwarzane pliki.

3  Za pomocą przycisków ◄/► wybierz plik do 
odtworzenia i naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć 
odtwarzanie. 

4 Naciśnij przycisk H, aby zakończyć odtwarzanie.
5 Naciśnij przycisk END, aby wyjść z trybu Video.



1 Naciśnij przycisk MENU na pilocie, wybierz opcję 
Audio/Radio w menu i naciśnij przycisk OK.

2 Za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję 
Radio DVB i naciśnij przycisk OK.

Przyciski Opis
Przycisk H Zakończenie odtwarzania i powrót do wyboru 

muzyki.

Przycisk F Odtwarzanie/wstrzymywanie odtwarzania.

Przycisk I 
(krótki) 

Odtwarzanie/zatrzymanie odtwarzania.

Przycisk G 

(krótki) 
Radio DVB: 
wybór poprzedniego kanału.
Pamięć masowa USB lub sieć domowa: 
przejście na początek odtwarzanego utworu, 
przejście/wybór poprzedniego utworu.

J (krótki) Wybór następnej stacji/utworu.

G (długi) Tylko pamięć masowa USB lub sieć 
domowa: przewijanie do tyłu. Ponowne 
naciśnięcie zmienia szybkość.

J (długi) Tylko pamięć masowa USB lub sieć 
domowa: przewijanie do przodu. Ponowne 
naciśnięcie zmienia szybkość.

EPG Tylko radio DVB:
wyświetlenie przewodnika po programach 
radiowych DVB.

Tryb radio

Przyciski do odtwarzania plików audio

Opcje menu telewizora

Funkcja Audio/Radio

Symbole na ekranie przy odtwarzaniu 
plików audio

Symbole Opis
Włączenie/wyłączenie powtarzania aktualnie 
odtwarzanego pliku.

Powtarzanie (odtwarzanie ciągłe) wszystkich 
plików audio z bieżącego folderu/katalogu.

Losowe odtwarzanie plików audio z folderu.

Przejście do szczegółowych informacji 
o odtwarzanym pliku.

Wyświetlenie ustawień audio z listą funkcji.

Wyłączenie ekranu.

Tryb audio

Symbole na ekranie przy odtwarzaniu programów 
radiowych

Symbole Opis
Wyświetlenie szczegółów EPG 
dotyczących aktualnego programu.

Wyświetlenie ustawień audio z listą funkcji.

Wyłączenie ekranu.
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W sekcji Audio/Radio są dostępne pliki muzyczne 
z serwerów lokalnych i urządzeń pamięci masowej 
USB, jak również radiowe stacje DVB i internetowe. 
Poszczególne opcje podrzędne opisano poniżej.

Radio DVB/Online
Telewizor może odbierać cyfrowe stacje radiowe za 
pośrednictwem anteny DVB. 
USB / DLNA
Za pomocą tej opcji można uzyskać dostęp do 
plików muzycznych na osobistym urządzeniu pamięci 
masowej (np. podłączonym przy użyciu USB) oraz 
serwerów multimediów w sieci domowej, do których 
jest podłączony telewizor.

1 Naciśnij przycisk MENU na pilocie, wybierz opcję 
Audio/Radio w menu i naciśnij przycisk OK.

2 Za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję  
USB / DLNA i naciśnij przycisk OK.



Tryb Foto

Zgodność urządzeń USB/
HOME MEDIA

UWAGA
•  Pliki w formacie progresywnym jpeg są nieobsługiwane.
•  Pliki muzyczne z urządzeń USB 1.1 mogą nie być 

prawidłowo odtwarzane.
•  Działanie przy użyciu koncentratorów USB nie jest 

gwarantowane.
•  Zewnętrzne dyski twarde o pojemności przekraczającej 

1 TB mogą nie zostać poprawnie wykryte.
•  Przedłużacze stosowane do urządzeń USB powinny 

spełniać standardy USB 2.0.
•  Pliki wideo z urządzeń USB mogą nie być odtwarzane 

prawidłowo, jeśli szybkość transmisji nie jest wystarczająca.
•  Nie ma gwarancji odtwarzania plików zakodowanych 

w formacie niestandardowym.
•  Rozszerzenie pliku nie zawsze dokładnie określa zawartość 

pliku. Często zdarza się, że w pliku internetowym występują 
rozbieżności między rozszerzeniem pliku a jego zawartością. 
Z tego powodu niektóre pliki nie mogą być odtwarzane na 
tym telewizorze.

Opcje menu telewizora

Funkcja Zdjęcia

Symbole Opis
Obrót zdjęcia o 90º w lewo.

Obrót zdjęcia o 90º w prawo.

Rozpoczęcie pokazu slajdów.

Wstrzymanie pokazu slajdów

Szczegółowe informacje dotyczące 
wyświetlonego zdjęcia.

       Wyświetlenie listy funkcji z ustawieniami 
dotyczącymi zdjęć.

         H Wyjście z trybu pełny ekran/zakończenie 
pokazu slajdów ze zdjęciami oraz powrót 
do wyboru zdjęć.

Wyświetlenie poprzedniego zdjęcia.

Wyświetlenie następnego zdjęcia.
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W telewizorze można przeglądać zdjęcia w formatach 
JPEG (*.JPE, *.JPG ) i PNG.
Możliwe są różne warianty odtwarzania.

1 Wybierz menu Zdjęcia i naciśnij przycisk OK.
2 Za pomocą przycisku ▼ wybierz opcję USB / 

DLNA.
Naciśnij przycisk OK, aby wybrać urządzenie, 
z którego mają być odtwarzane pliki.

3 Za pomocą przycisków ◄/► wybierz plik, który 
chcesz wyświetlić na pełnym ekranie, i naciśnij 
przycisk OK, aby rozpocząć wyświetlanie.
Dostępna lista funkcji dla wybranego zdjęcia:

● Pełny ekran
Wyświetlenie zdjęcia na pełnym ekranie.
● Pokaz slajdów
Rozpoczęcie pokazu slajdów ze zdjęciami 
z wybranego katalogu.
● Sortowanie
Sortowanie zdjęć w kolejności alfabetycznej 
albo według rozmiaru plików lub dat.
● Ustawienia
Wyświetlenie ustawień audio.

4 Wybierz żądaną opcję i naciśnij przycisk OK.

Urządzenie 
USB 2.0/3.0 

Pamięć USB, czytnik kart USB, dysk 
twardy USB (klasa pamięci masowej)

System 
plików

USB Media Player: FAT/FAT32/NTFS

Home Network
(DLNA)

DLNA 1.5 DMP 
(certyfikowany Digital Media Player)

Format pliku 
zdjęcia

JPEG, PNG

Format pliku 
muzycznego

MPEG 1 (warstwy 1 i L2), MP3  
Częstotliwość próbkowania: 8 kHz, 
11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 
22,050 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
HEACC, AAC (MP4), WAV (PCM), 
WMA, AC3, EAC3.
Częstotliwość próbkowania: 32 kHz, 
44,1 kHz, 48 kHz

Kontener 
multimediów

TS (Transport Stream), MOV, MP4, 
MKV, MPG (strumień programów 
MPEG2), WMV, ASF, AVI, DivX, VOB

Format pliku 
wideo

MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX, XVid, 
AVC/H.264, VC-1, Divx311 (tylko SD)



Opcja AQUOS NET+ umożliwia uzyskanie dostępu do 
funkcji AQUOS NET+ i przeglądarki internetowej.
Opcja ta wymaga podłączenia telewizora do Internetu 
(patrz str. 47). 

1 Naciśnij przycisk @, wybierz opcję 
AQUOS NET+ i naciśnij przycisk OK. Pojawi się 
następny ekran:

2 Naciśnij przycisk >, aby zakończyć.  

AQUOS NET+ to funkcja umożliwiająca łatwe 
odtwarzanie cyfrowej zawartości multimedialnej 
z sieci na telewizorze podłączonym do Internetu. 
Umożliwia uzyskanie dostępu do usług internetowych 
(przeglądarka internetowa oraz serwisy YouTube, 
Facebook itd.)

AQUOS NET+ udostępnia różne usługi
w każdym kraju.

UWAGI
• AQUOS NET+ to system online, dlatego można go 

modyfi kować, aby jeszcze lepiej spełniał oczekiwania.

• Wraz z upływem czasu niektóre usługi AQUOS NET+ mogą 
zostać dodane, zmienione lub wycofane.

• Nawet w otwartym trybie internetowym użytkownicy 
nie mogą pobierać ani zapisywać plików, ani instalować 
dodatków.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
• SHARP Corporation nie ponosi odpowiedzialności 

za zawartość i jakość treści dostarczanych przez 
dostawcę usług.

Funkcja AQUOS NET+

Opcje menu telewizora

Co to jest AQUOS NET+?

Ilustracje na tej stronie zamieszczono wyłącznie 
w celach wyjaśniających. Mogą one ulec zmianie bez 
wcześniejszego powiadomienia.

 E Wyświetlanie ekranu AQUOS NET+
Naciśnij przycisk NET na pilocie lub wybierz opcję 
AQUOS NET+ w menu głównym, aby wyświetlić stronę 
główną AQUOS NET+.

Obsługa podstawowa

Operacje w trybie AQUOS NET+

Ekran AQUOS NET+ jest podzielony na 8 obszarów:
Baner z nazwą AQUOS NET+
Ulubione określone przez użytkownika
Zalecane aplikacje
Okna interaktywne do bezpośredniej komunikacji 

z producentem lub funkcje konserwacji
Okno multimediów
 Funkcje dynamiczne obszaru widżetów, takie jak 

data i godzina lub podobne
Centrum serwisowe firmy SHARP
Interaktywne okno wyszukiwania

 E Wybór usługi
Na ekranie AQUOS NET+ za pomocą przycisków 
▲/▼/◄/► wybierz żądaną usługę, a następnie naciśnij 
przycisk OK, aby ją uruchomić.

• Naciśnij przycisk 6, aby powrócić do poprzedniej 
strony.

Określone usługi związane z wyszukiwanym hasłem można 
również wyszukiwać za pomocą funkcji Wyszukiwanie. 

• Wybierz funkcję Wyszukiwaniei naciśnij przycisk OK, 
aby przejść na stronę wyszukiwania, lub rozpocznij 
bezpośrednie wpisywanie wyszukiwanych haseł. 

• Abywyszukać określone słowo kluczowe, należy 
wprowadzić wyraz na klawiaturze wirtualnej (1). 
Wyszukiwanie rozpocznie się po kliknięciu opcji 
Rozpocznij wyszukiwanie (2). Historia ostatnio 
wyszukiwanych haseł znajduje się po prawej 
stronie (3).
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Opcje menu telewizora

Układ aplikacji może zostać zmieniony przez użytkownika: 
1 Przesuń kursor do aplikacji, którą chcesz przenieść.
2 Przejdź do trybu rozmieszczania, naciskając żółty klawisz.
3 Przenieś wybraną usługę w żądane miejsce i ponownie 
naciśnij żółty klawisz, aby potwierdzić nowe położenie.
Aby usunąć aplikację z ulubionych, umieść kursor na 
odpowiedniej aplikacji i naciśnij CZERWONY klawisz na 
pilocie. 

 E Zamykanie ekranu AQUOS NET+
Naciśnij przycisk MENU i wybierz opcję TV, aby powrócić 
do trybu telewizyjnego.
Aby wyjść z tego trybu, można również nacisnąć przycisk 
ATV, DTV, SAT lub RADIO.

UWAGI
• W niektórych przypadkach podczas podłączania telewizora 

do Internetu może zostać wyświetlony komunikat dotyczący 
dokonania aktualizacji oprogramowania.

• Niektóre usługi wymagają od użytkownika zalogowania się 
lub utworzenia osobistego konta. W takim przypadku należy 
postępować zgodnie ze wskazówkami na ekranie.

• W niektórych krajach są dostępne usługi wideo na żądanie 
(VOD) PREMIUM.

• Ilustracje na tej stronie służą wyłącznie jako wyjaśnienia. Mogą 
one ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

• AQUOS NET+ — język ekranu jest dostosowywany do 
wcześniej wybranego języka telewizora.

• Jeśli usługa AQUOS NET+ jest aktywna, niektóre menu lub 
opcje telewizora mogą być wyłączone.

UWAGI
 • Telewizor nie obsługuje podłączania urządzeń USB, takich jak 

klawiatura, podczas pracy. Jeśli chcesz podłączyć jakiekolwiek 
urządzenie, zrób to wtedy, gdy telewizor jest wyłączony lub 
w trybie czuwania.

 • W usługach AQUOS NET+ należy używać tylko znaków 
alfabetu USA (nie znaków z rozszerzonego zbioru lub 
narodowych) w celu uniknięcia problemów z aplikacjami.

 • Za pomocą klawiatury USB nie można wyjść z trybu AQUOS 
NET+. W razie potrzeby należy nacisnąć przycisk END na 
pilocie.

 • Niektóre rodzaje klawiatur mogą być nieobsługiwane 
albo mogą próbować korzystać z funkcji niedostępnych 
w telewizorze.

Funkcje zaawansowane

Po wyszukaniu określonego hasła wyniki zostaną 
podzielone na kategorie według typu (1), w tym 
liczby wyników wyszukiwania. Kategorie można 
ukrywać i rozwijać na żądanie, wybierając przycisk 
zamykania (2) w przeglądzie wyników. 
Pozostawienie kursora na wyniku wyszukiwania 
spowoduje wyświetlenie przezroczystego 
podglądu (3) z informacjami o wybranej zawartości. 

 E Części dotyczące użytkownika
Ekran główny jest podzielony na 3 obszary 
funkcjonalne:

1 Obszar multimediów interaktywnych
Ten segment służy do prezentacji 
audiowizualnych treści różnego typu. 
2 Obszar ulubionych aplikacji
W tym obszarze znajduje się 8 pierwszych 
ulubionych aplikacji z listy użytkownika, a także 
łącze do wszystkich ulubionych aplikacji 
użytkownika.
3 Obszar zalecanych aplikacji
W tym obszarze znajduje się lista zalecanych 
aplikacji oraz łącze do ekranu wszystkich 
aplikacji, który opisano poniżej. 

W obszarach 2 i 3 za pomocą 
przycisków ◄/►/▲/▼ wybierz usługę, do której 
chcesz uzyskać dostęp, i naciśnij przycisk OK. 
Wokół logo usługi pojawią się strzałki kierunkowe.

 E Ekran ulubionych aplikacji
Na tym ekranie jest dostępna lista wszystkich 
ulubionych aplikacji użytkownika. Ulubione pozycje 
można wybrać na ekranie wszystkich aplikacji, 
jak to opisano poniżej. Pierwszy wiersz aplikacji 
znajduje się na ekranie głównym. Pierwszy 
wiersz (1) jest automatycznie wyświetlany w części 
ulubionych aplikacji na ekranie głównym. 
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AQUOS NET+ korzysta ze znaków alfanumerycznych 
w niektórych usługach. Znaki te można wprowadzać za 
pomocą przycisków numerycznych na pilocie, podobnie 
jak na klawiaturze telefonu komórkowego. W celu 
ułatwienia tego zadania model LE650 jest przygotowany 
do obsługi zewnętrznej klawiatury USB (przewodowa USB, 
USB-bezprzewodowa lub USB-Bluetooth) tylko w usłudze 
AQUOS NET+.
Jeśli do telewizora zostanie podłączona zewnętrzna 
klawiatura, a użytkownik wybierze opcję AQUOS NET+, 
mapowanie klawiatury będzie następujące:

 1   (ENTER)/INTRO = OK (na pilocie). Używane do 
wejścia do usługi lub zatwierdzenia danych zaraz po 
wejściu.

 2 ◄/►/▲/▼ (U/O/I/K lub u/o/i/k w przypadku klawiatury 
bez rozszerzonego zestawu znaków). Używane do 
przechodzenia między usługami lub przewijania stron 
w lewo/prawo.

 3 ESCape =6 (przycisk Return na pilocie). Powrót do 
poprzedniej strony usług.

 4  (Backspace). Usunięcie ostatniego wprowadzonego 
znaku.

 5 A...Z, a...z, 0...9 i niektóre symbole stosowane w USA 
(kropka, znak @, podkreślenie, myślnik, wykrzyknik, 
znak zapytania, dwukropek, nawias otwierający, 
nawias zamykający, cyfra, ukośnik, ukośnik odwrotny, 
spacja). Używane w loginach, hasłach, datach itp.



Funkcja Dodatki umożliwia konfigurację dodatkowych 
funkcji i ustawień:

● Zegar
W tej opcji znajdują się zapisane instrukcje zegara.
●  Polecenia zegara

Na tym ekranie są wyświetlone wszystkie 
zaprogramowane nagrania, zaprogramowane 
przypomnienia oraz kopie.
Można również zaprogramować nowe nagrania.

• Utwórz nowy
Utworzenie nowej instrukcji zegara.

Nowe nagranie
1 Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► wybierz 

opcję Utwórz nowy i naciśnij przycisk OK.
2 Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► wybierz 

opcję Nowe nagranie i naciśnij przycisk OK. 
Zostanie wyświetlona lista funkcji dotyczących 
nagrania:

- Manualne nagrywanie
Programowanie nagrywania ręcznego. Patrz str. 51.

Funkcja Dodatki

Opcje menu telewizora

akt. program: 
Nagrywanie aktualnie oglądanego programu.
Opcja menu będzie dostępna tylko w przypadku, 
gdy dla bieżącej stacji są dostępne informacje EPG. 
Patrz str. 50.
kolejny program
Nagrywanie następnego programu.
Opcja menu będzie dostępna tylko w przypadku, 
gdy dla bieżącej stacji są dostępne informacje EPG. 
Patrz str. 50.
Nagrywanie z EPG
Planowanie nagrania programu z elektronicznego 
przewodnika po programach (EPG). Patrz str. 50.
Otwórz archiwum USB REC
Umożliwia otwarcie archiwum USB REC. Patrz str. 51.

3 Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► wybierz 
żądaną opcję i naciśnij przycisk OK, aby 
kontynuować.

- Nowa kopia
Nagrania, które chcesz zachować na dłużej, należy 
skopiować na zewnętrzny dysk twardy USB.
1 Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► wybierz opcję 

Utwórz nowy i naciśnij przycisk OK.
2 Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► wybierz 

opcję Nowa kopia i naciśnij przycisk OK. 
Zostanie wyświetlona lista funkcji archiwum 
USB REC. Patrz str. 49.

3 Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► wybierz 
żądaną opcję i naciśnij przycisk OK, aby 
kontynuować.

- Nowa notka (wydarzenie EPG)
Dla programów, których emisja się jeszcze nie 
rozpoczęła, można ustawić przypomnienie za pomocą 
zegara.
1 Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► wybierz opcję 

Utwórz nowy i naciśnij przycisk OK.
2 Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► wybierz 

opcję Nowa notka i naciśnij przycisk OK. 
Zostanie wyświetlony ekran EPG.

Gdy rozpocznie się emisja programu, na ekranie 
telewizora zostanie wyświetlony komunikat o zmianę 
kanału.
- Usuń
Za pomocą tej funkcji w przeglądzie instrukcji zegara 
można usunąć już zaprogramowane nagrania lub 
zakończyć trwające nagranie.
1 Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► wybierz 

opcję Usuń i naciśnij przycisk OK.
2 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz instrukcję 

zegara, którą chcesz usunąć, i naciśnij przycisk 
OK. Przed pozycją pojawi się ikona usuwania    .

3 Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► wybierz 
opcję Potwierdź usunięcie i naciśnij przycisk 
OK, aby usunąć instrukcje zegara.

Wybierz opcję Anuluj, aby wrócić do ekranu Instrukcje 
zegara.

UWAGA
•  Jeśli zostały zaprogramowane nagrania przy użyciu zegara, 

telewizor można przełączyć tylko w tryb czuwania.

● Software
Ta opcja umożliwia dysponowanie zawsze aktualną wersją 
oprogramowania telewizora. Nowe oprogramowanie 
można pobierać z różnych źródeł:
●  Aktualizacja oprogramowania
●  Przez USB 
Najnowszą wersję oprogramowania można pobrać 
z witryny internetowej firmy SHARP i zainstalować ją 
w telewizorze przy użyciu pamięci USB.

 .
i
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W tej części zamieszczono wszystkie ustawienia i opcje 
telewizora. 

● Obraz
Umożliwia dostosowanie ustawień zgodnie z sygnałem 
obrazu przedstawionym na ekranie telewizora.
Więcej informacji na ten temat zamieszczono na str. 21.

● Dźwięk
Umożliwia wyszukanie ustawień odtwarzania dźwięku.
Podrzędne opcje menu zależą od aktualnie wybranego 
komponentu dźwiękowego.
Więcej informacji na ten temat zamieszczono na str. 21.

● Kanały
Przenoszenie oraz usuwanie stacji telewizyjnych 
i radiowych. Dodatkowo można automatycznie 
i ręcznie aktualizować pełną listę stacji. Stacje można 
również rozmieszczać i opcjonalnie sortować na listach 
osobistych.
Więcej informacji na ten temat zamieszczono na str. 22.

● Obsługa
W tym menu znajdują się ustawienia dodatkowych 
funkcji telewizora, takich jak nagrywarka cyfrowa 
(USB REC), a także ustawienia uniwersalne, takie jak 
data i godzina, blokada rodzicielska oraz aktualizacja 
oprogramowania.
Więcej informacji na ten temat zamieszczono na str. 24.

● Multimedia / Sieć
W tym menu można skonfigurować kartę sieciową 
oraz dostęp do sieci. Ponadto można skonfigurować 
ustawienia dotyczące odtwarzania plików wideo 
i muzyki. 
Więcej informacji na ten temat zamieszczono
na str. 28 do ustawień fabrycznych i 47.

● Połączenia
W tym menu można skonfigurować urządzenia 
zewnętrzne podłączone do telewizora.
Więcej informacji na ten temat zamieszczono na str. 28.

Funkcja Ustawienia

Opcje menu telewizora

●  Przez Internet
Pojawi się kreator aktualizacji oprogramowania.

Więcej informacji na ten temat zamieszczono na str. 27.
●  Przez antenę
Pojawi się kreator aktualizacji oprogramowania.

● ● Efektywność energetyczna
Określenie żądanego poziomu energooszczędności 
telewizora.
●Tryb domowy 
Przy użytku w domu bardzo ważne jest niskie zużycie 
energii.
Zostanie włączone przyciemnianie automatyczne.
●Tryb Sklep
Ustawienia obrazu są dostosowane do warunków 
w pomieszczeniu z ekspozycją. Przyciemnianie 
automatyczne zostanie wyłączone. Wraz ze 
zmniejszaniem się jasności otoczenia zużycie energii 
się nie obniża.

● Moduł(-y) CA
Aby uzyskać dostęp do kodowanych kanałów cyfrowych, 
do gniazda CI telewizora należy włożyć moduł dostępu 
warunkowego (CI) oraz kartę dostępu warunkowego (CA). 

Więcej informacji na ten temat zamieszczono na str. 8.
● Funkcje szczególne

●  Funkcje wbudowane
Wyświetlenie informacji o funkcjach wbudowanych 
telewizora.
●  Powtórz pierwszą instalację
Ta opcja umożliwia powtórzenie całej procedury 
instalacji początkowej. Procedurę zamieszczono 
na str. 9.

UWAGA
• Wszystkie zapisane stacje i wszystkie listy osobiste 

zostaną usunięte.

●  Przywróć ustawienia fabryczne
Umożliwia zresetowanie ustawień obrazu/dźwięku 
i sieci.

● Wybór AV
Umożliwia wybór źródła AV.
Jeśli z wybranego źródła AV jest dostarczany sygnał, 
powinien on zostać wyświetlony.
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Podłączanie urządzeń zewnętrznych
 E Przed podłączeniem...

• Przed wykonywaniem jakichkolwiek podłączeń wyłącz telewizor oraz podłączane urządzenia.
• Prawidłowo podłącz kabel do złącza lub złączy.
• Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi każdego urządzenia zewnętrznego i sprawdź możliwe typy połączeń. 

Ułatwia to również uzyskanie najlepszej możliwej jakości audiowizualnej w celu maksymalnego wykorzystania 
możliwości telewizora oraz podłączonego urządzenia.

Połączenia — wprowadzenie
Telewizor jest wyposażony w złącza, które przedstawiono poniżej. Znajdź kabel odpowiadający złączu 
w telewizorze i podłącz urządzenie.

UWAGA
• Kable przedstawione na str. 41, 42 i 43 są dostępne w sprzedaży.
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Urządzenie audio
(str. 43)

Nagrywarka wideo
(str. 42 i 43)

Konsola do gier lub 
kamera (str. 42)

Urządzenie HDMI
(str. 42)

Certyfikowany kabel HDMI

Kabel DVI/HDMI

Kabel z końcówkami o średnicy 3,5 mm stereo minijack

Kabel AV

Kabel audio

Kabel audio

Kabel typu SCART

Kabel audio

Certyfikowany kabel HDMI

Kabel audio

HDMI-ARC



Podłączanie urządzeń zewnętrznych

Połączenia HDMI umożliwiają cyfrowe przesyłanie obrazu 
i dźwięku z odtwarzacza/nagrywarki za pomocą kabla 
połączeniowego. Cyfrowe dane obrazów i dźwięków 
są przekazywane w postaci nieskompresowanej, co 
pozwala utrzymać ich wysoką jakość. Konwersja 
analogowo-cyfrowa w podłączonych urządzeniach 
nie jest już konieczna, co również przyczynia się do 
zapewnienia doskonałej jakości.

Konwersja DVI/HDMI
Możliwe jest odtwarzanie cyfrowych sygnałów wideo 
z DVD za pomocą odpowiedniego przewodu (DVI/
HDMI) dzięki kompatybilnemu połączeniu HDMI. 
Dźwięk jest doprowadzany osobno.

• Po podłączeniu kabla DVI/HDMI do złącza HDMI obraz może 
być niewyraźny.

• Interfejsy HDMI i DVI korzystają z tej samej metody 
zabezpieczenia przed kopiowaniem (HDCP).

• W celu podłączenia kabla DVI konieczny jest adapter (nie ma 
w zestawie) dostępny w sprzedaży.

UWAGA

• W zależności od użytego kabla HDMI mogą wystąpić 
zakłócenia sygnału wideo. Używaj tylko certyfikowanych 
kabli HDMI. 

• Podczas odtwarzania obrazu HDMI zostanie wykryty 
i automatycznie dostosowany najlepszy możliwy format jego 
wyświetlania.

Obsługiwane sygnały wideo

576i, 576p, 480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p

Połączenie sygnału 
komponentowego

Po podłączeniu odtwarzacza/nagrywarki DVD lub innego 
urządzenia przy użyciu złącza INPUT COMPONENTS/
AV można uzyskać doskonałe odzwierciedlenie kolorów 
i wysoką jakość obrazu.

Do podłączenia konsoli do gier, kamery, odtwarzacza/
nagrywarki DVD lub innego urządzenia można użyć 
złącza COMPONENTS/AV.

Połączenie VIDEO

Połączenie HDMI

Przykładowe urządzenia, które 
można podłączyć

● Magnetowid ● Odtwarzacz/nagrywarka DVD
● Odtwarzacz/nagrywarka Blu-ray

Przykładowe urządzenia, które 
można podłączyć

●  Odtwarzacz/nagrywarka DVD ● Odtwarzacz/
nagrywarka Blu-ray

● Konsola do gier

PL  42

HDMI / PC
ANALOG
AUDIO
INPUT

(ARC)

Kabel audio

Kabel sygnału 
komponentowego

Kabel AV

Przykładowe urządzenia, które 
można podłączyć

● Magnetowid ● Odtwarzacz/nagrywarka DVD
● Odtwarzacz/nagrywarka Blu-ray
● Konsola do gier ● Kamera

Y PB

(CB)

PR

(CR)

RCA/kabel z 
końcówkami o 
średnicy 3,5 mm 
stereo minijack

Kabel DVI/ 
HDMI

Certyfikowany 
kabel HDMI



Podłączanie urządzeń zewnętrznych

UWAGA
• W przypadku gdy dekoder musi odebrać sygnał 

z telewizora, należy wybrać złącze wejściowe, do którego 
jest podłączony dekoder, w części "Wybor AV". (str. 17).

Połączenie SCART

Przykładowe urządzenia, które 
można podłączyć

● Magnetowid ● Dekoder 
● Odtwarzacz/nagrywarka DVD

Złącze głośnika/wzmacniacza

Połącz wzmacniacz z głośnikami zewnętrznymi 
w sposób przedstawiony poniżej.

Przykładowe urządzenia, które 
można podłączyć

● Podłączenie wzmacniacza przy użyciu 
cyfrowego wejścia audio

●  ●  Po podłączeniu
Ustawienie Cyfrowe wyjście audio
Po podłączeniu wzmacniacza z RCA cyfrowym 
wejściem audio w pokazany sposób należy ustawić 
format wyjściowy audio na zgodny z oglądanym 
programem lub podłączonym urządzeniem.

Naciśnij przycisk MENU i przejdź do opcji 
Ustawienia → Dźwięk → Cyfrowe wyjście 
→ wybierz opcję PCM lub Dolby Digital.

UWAGA
• Jeśli ustawiono opcję Dolby Digital, a odbierany 

sygnał audio ma format Dolby Digital lub 
Dolby Digital Plus, odtwarzany będzie dźwięk 
Dolby Digital. W przeciwnym razie zostanie 
odtworzony dźwięk PCM.
Jeśli ustawiono opcję PCM, niezależnie od formatu 
odbieranego sygnału audio — będzie odtwarzany 
dźwięk PCM.
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Kabel typu SCART

Dekoder

Kabel audio RCA

Wzmacniacz z RCA 
cyfrowym wejściem audio

SCART (AV/RGB/S-VIDEO)



Urządzenia HDMI  
 Sterowanie urządzeniami HDMI 
za pomocą HDMI CEC
 E Co to jest HDMI CEC?

Protokół HDMI CEC umożliwia interaktywną obsługę 
zgodnych urządzeń systemu (wzmacniacz AV, 
odtwarzacz/nagrywarka DVD, odtwarzacz/nagrywarka 
Blu-ray) za pomocą pilota.

UWAGA
• HDMI CEC nie działa podczas korzystania z funkcji USB REC.

 E Możliwości protokołu HDMI CEC 

  Odtwarzanie przy użyciu jednego 
przycisku

Telewizor w trybie czuwania włączy się automatycznie 
i odtworzy obraz ze źródła HDMI.

  Obsługa za pomocą jednego pilota
HDMI CEC automatycznie rozpoznaje podłączone 
urządzenia HDMI. Można sterować telewizorem 
oraz urządzeniami w podobny sposób, jak podczas 
używania pilota uniwersalnego.

  Obsługa list tytułów urządzeń 
zewnętrznych

Oprócz wyświetlania listy zegara telewizora (str. 36) 
można również wyświetlić menu główne odtwarzacza 
zewnętrznego lub listę tytułów odtwarzacza/
nagrywarki, pod warunkiem że urządzenia te są 
zgodne z HDMI CEC.

UWAGA
• Korzystając z protokołu HDMI CEC, należy używać tylko 

certyfikowanych kabli HDMI.
• Pilota zdalnego sterowania należy kierować w stronę 

okienka czujnika zdalnego sterowania telewizora, nie 
w stronę podłączonego urządzenia HDMI.

• W zależności od użytego kabla HDMI mogą wystąpić 
zakłócenia sygnału wideo. Używaj tylko certyfikowanych 
kabli HDMI.

• Za pomocą tego systemu można podłączyć do trzech 
urządzeń nagrywających HDMI, jeden wzmacniacz AV oraz 
trzy odtwarzacze.

• Operacje te mają wpływ na urządzenie HDMI wybrane jako 
aktualne źródło zewnętrzne. Jeżeli urządzenie nie działa, 
włącz je, a następnie za pomocą przycisku b wybierz 
odpowiednie źródło zewnętrzne.

• Po włożeniu/wyjęciu kabli HDMI lub zmianie połączeń 
należy włączyć wszystkie podłączone urządzenia HDMI 
przed włączeniem telewizora. Potwierdź prawidłowość 
wyświetlania obrazu lub dźwięku, wybierając HDMI 1, 
HDMI 2, HDMI 3 lub HDMI 4 z menu "Wybor AV".

 Połączenie HDMI CEC
Najpierw podłącz system głośników lub odtwarzacz/
nagrywarkę zgodne z protokołem HDMI CEC.
UWAGA
• W instrukcji obsługi urządzenia, które chcesz podłączyć, 

zamieszczono szczegółowe informacje.
• Po odłączeniu kabli lub zmianie planu połączeń należy 

włączyć telewizor dopiero po włączeniu wszystkich 
odpowiednich urządzeń. Zmień zewnętrzne źródło sygnału, 
naciskając przycisk b, wybierz odpowiednie źródło 
zewnętrzne i sprawdź wyjście audiowizualne.

• Kable opisane poniżej są dostępne w sprzedaży.

Certyfikowany kabel HDMI (dostępny w sprzedaży)
RCA kabel audio (dostępny w sprzedaży)

Odtwarzacz/nagrywarka System 
głośników

 Podłączanie odtwarzacza/nagrywarki 
przy użyciu systemu głośników

Podłączanie tylko odtwarzacza/
nagrywarki

Odtwarzacz/nagrywarka

  Certyfikowany kabel HDMI (dostępny w sprzedaży)

Menu HDMI CEC (Consumer 
Electronics Control, sterowanie 
elektroniką użytkową)

Przejdź do Menu → Ustawienia → Połączenia → 
HDMI CEC i wybierz menu, które chcesz skonfigurować.

Ustaw opcję na Wł., aby włączyć funkcje HDMI CEC.

Jeśli ta opcja zostanie włączona, będzie dostępna 
funkcja odtwarzania jednym dotknięciem. Telewizor w 
trybie czuwania włączy się automatycznie i odtworzy 
obraz ze źródła HDMI.
UWAGA
• Domyślne ustawienie fabryczne tej opcji to Wył.

Obsługa podstawowa

Lista funkcji HDMI CEC

Zdalne włączanie telewizora przy
użyciu HDMI-CEC (odtwarzanie przy 

użyciu jednego przycisku)

Po podłączeniu urządzenia z obsługą HDMI CEC nie 
działa pilot telewizora. 
Krótkie naciśnięcie przycisku ŹRÓDŁO przywróci 
działanie pilota, a telewizor przejdzie do trybu TV.
Długie naciśnięcie przycisku ŹRÓDŁO spowoduje 
ponowne przejście telewizora do trybu HDMI-CEC.

Obsługa urządzenia HDMI CEC
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Połączenie HDMI (DVI)

HDMI 1, 2, 3 lub 4

Połączenie z komputerem

Podłączanie komputera

Połączenie analogowe

Kabel VGA

Można wybrać format obrazu.

 1 Naciśnij przycisk MENU na pilocie.
 2 Wybierz opcje Ustawienia → Obraz → 

Ustawienie formatu obrazu, a następnie naciśnij 
przycisk OK.

 3 Za pomocą przycisków ◄/► wybierz żądaną 
opcję, a następnie naciśnij przycisk OK.

UWAGA

• Opcję można również wybrać, naciskając przycisk f na 
pilocie. 

• Podłącz komputer przed zmianą ustawień.

• Efektywny rozmiar ekranu zależy od typu sygnału 
wejściowego.

UWAGA

• W przypadku korzystania ze złącza PC-IN należy 
podłączyć kabel audio.

4:3 PC 16:9 PC

Przykład

● ● Po podłączeniu
●  Jeśli po podłączeniu komputera do telewizora za 

pomocą kabla HDMI nie słychać dźwięku, należy 
podłączyć kabel z końcówkami o średnicy 3,5 mm 
stereo minijack do telewizora i komputera, jak to 
pokazano na poprzednim rysunku. 

●  W przypadku podłączenia komputera do telewizora 
kablem DVI konieczne jest połączenie telewizora 
z komputerem kablem z końcówkami o o średnicy 
3,5 mm stereo minijack, jak to pokazano na 
poprzednim rysunku.

Wybór formatu obrazu
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Kabel z 
końcówkami o 
średnicy 3,5 mm 
stereo minijack

Kabel z końcówkami 
o średnicy 3,5 mm 

stereo minijack

Kabel przejściowy DVI/VGA

PC

PC
Certyfikowany kabel HDMI

Kabel z końcówkami o średnicy 
3,5 mm stereo minijack

Kabel DVI/HDMI

Pozycja
16:9 PC Proporcjonalna korekta obrazu 16:9 

4:3 PC Proporcjonalna korekta obrazu 4:3 



Rozdzielczość
Częstotliwość 
odświeżania 
poziomego

Częstotliwość 
odświeżania 
pionowego

VGA 640 g 480 31,5 kHz 60 Hz

SVGA 800 g 600 37,9 kHz 60 Hz

XGA 1 024 g 768 48,4 kHz 60 Hz

WXGA 1 360 g 768 47,7 kHz 60 Hz

SXGA 1 280 g 1 024 64,0 kHz 60 Hz

SXGA+ 1400 g 1050 65,3 kHz 60 Hz

UXGA 1600 g 1200 75,0 kHz 60 Hz

1080p 1920 g 1080 67,5 kHz 60 Hz

Tabela zgodności z komputerem

UWAGA
• Ten telewizor ma ograniczoną zgodność z komputerem PC. 

Jego właściwe funkcjonowanie może być zagwarantowane 
tylko wtedy, gdy karta wideo jest zgodna ze standardem 
VESA 60 Hz. Wszelkie odstępstwa od tego standardu mogą 
spowodować zniekształcenia obrazu.

VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA,SXGA+ i UXGA są 
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy International 
Business Machines Corporation.

 1

 1
Ta funkcja umożliwia automatyczny dobór najlepszych 
ustawień ekranu po podłączeniu dostępnych w 
sprzedaży kabli przejściowych DVI/VGA itp. do 
analogowych złączy telewizora i komputera.

1 Naciśnij przycisk b, aby wybrać opcję 
PC-IN na ekranie Wybór AV, a następnie 
naciśnij przycisk OK.

2 Naciśnij przycisk MENU.
3 Za pomocą przycisku ► wybierz opcję Ustawienia 

i naciśnij przycisk OK.
4 Za pomocą przycisku ▼ wybierz opcje Obraz → 

więcej... i naciśnij przycisk OK.
5 Za pomocą przycisku ► wybierz opcję Ekran PC 

IN i naciśnij przycisk OK.
6 Za pomocą przycisku ▼ wybierz opcję Auto. 

pozycja i naciśnij przycisk OK.

UWAGA
• W przypadku podłączenia komputera i wybraniu źródła 

PC-IN automatycznie zostanie uruchomiona funkcja Auto. 
pozycja. 

• Funkcja Auto. pozycja może nie działać, jeśli obraz 
z komputera ma niską rozdzielczość, ma niewyraźne (czarne) 
krawędzie lub jest przesuwany podczas uruchamianie 
funkcji Auto. pozycja.

• Należy się upewnić, że komputer został podłączony do 
telewizora i włączony przed uruchomieniem funkcji Auto. 
pozycja.

• Funkcję Auto. pozycja można uruchomić tylko wtedy, gdy 
sygnały analogowe są przekazywane na złącze PC-IN.

Automatyczne dostosowanie 
obrazu z komputera

Ręczne dostosowanie obrazu 
z komputera
Zwykle w razie potrzeby można łatwo dostosować obraz 
i zmienić jego położenie przy użyciu funkcji Auto. pozycja. 
Jednak w niektórych przypadkach do zoptymalizowania 
obrazu wymagana jest ręczna regulacja.

1 Naciśnij przycisk b, aby wybrać opcję PC-
IN na ekranie Wybór AV, a następnie naciśnij 
przycisk OK.

2 Naciśnij przycisk MENU na pilocie.
3 Wybierz opcje Ustawienia → Obraz → 

więcej..., a następnie naciśnij przycisk OK.
4 Za pomocą przycisku ► wybierz opcję Ekran 

PC IN, a następnie naciśnij przycisk OK.
5 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz żądaną 

pozycję, a następnie naciśnij przycisk OK.
6 Za pomocą przycisków ◄/► określ żądane 

ustawienie danej pozycji.

Pozycja
Pozioma 
pozycja obrazu

Wyśrodkowuje obraz, przemieszczając 
go w prawo lub lewo.

Pionowa 
pozycja obrazu

Wyśrodkowuje obraz, przemieszczając 
go w górę lub w dół.

Regulacja fazy Umożliwia regulację w przypadku 
migającego obrazu oraz niskiego 
kontrastu znaków.

Ustaw 
automatycznie

Automatycznie dopasowuje obraz

Podłączanie komputera

UWAGA

• Opcje Ekran PC IN w menu Obraz można dostosować 
tylko w przypadku, gdy wejściowe sygnały analogowe 
są przesyłane za pośrednictwem złącza PC IN.

• W zależności od rozdzielczości zakres ręcznej regulacji 
pionowej/poziomej może być różny.
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Naciśnij przycisk J, aby kontynuować instalację.
Dostępne opcje połączenia to Przewodowe i 
Bezprzewodowe.

UWAGA
• Wybierając przewodowe połączenie z routerem, potrzebny 

jest kabel ETHERNET (brak w zestawie, dostępny w 
sprzedaży).

• Jeśli nie masz szerokopasmowego łącza internetowego, 
skonsultuj się z obsługą sklepu, w którym został kupiony 
telewizor, z dostawcą usług internetowych lub fi rmą 
telefoniczną.

• Nie jest możliwe korzystanie w tym samym czasie 
z połączenia przewodowego i bezprzewodowego. Należy 
korzystać tylko z jednego typu połączeń.

• Nie we wszystkich osiedlach mieszkaniowych możliwe jest 
zagwarantowanie bezprzewodowych połączeń LAN oraz ich 
wydajności. W poniższych przypadkach bezprzewodowy 
sygnał LAN może być słaby albo zanikać lub szybkość 
połączenia będzie mniejsza.
- Budynki wykonane z betonu, stali zbrojonej lub metalu.
- Miejsca w pobliżu obiektów utrudniających odbiór sygnału.
- Stosowanie wraz z innymi urządzeniami bezprzewodowymi 

działającymi na tej samej częstotliwości.
- Stosowanie w sąsiedztwie kuchenek mikrofalowych 

lub innych urządzeń emitujących pole magnetyczne, 
ładunki elektrostatyczne lub powodujące zakłócenia 
elektromagnetyczne.

• Do odtwarzania zawartości przesyłanej strumieniowo jest 
wymagane połączenie o stałej prędkości. Jeśli prędkość 
bezprzewodowego połączenia LAN jest niestabilna, należy 
korzystać z połączenia przewodowego LAN.

Za pomocą kabla ETHERNET podłącz router transmisji 
do złącza LAN w telewizorze, jak to pokazano poniżej. 
Zaleca się to rozwiązanie w odniesieniu do usług 
wymagających stałych prędkości połączenia, takich jak 
multimedia przesyłane strumieniowo.

Ustawienia multimediów/sieci

Ustawienia sieciowe

Instalacja kablowa

Podłączanie do sieci
Aby korzystać z usług internetowych, należy 
podłączyć telewizor do routera z szybkim połączeniem 
internetowym. 
Możesz także podłączyć telewizor do serwera sieci 
domowej za pośrednictwem routera lub punktu dostępu.
Telewizor z routerem można połączyć przewodowo lub 
bezprzewodowo.

Aby uzyskać dostęp do konfi guracji internetowej 
telewizora, przejdź do opcji Ustawienia → 
Multimedia / Sieć → Ustawienia sieci → Sieć. 
Pojawi się następny ekran:

Instalacja bezprzewodowa

 

lanimret NALretuoR

LAN

LAN
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● Przegląd połączeń kablowych

 PC (Home Media Server)
 Router (dostępny w sprzedaży)
 Kabel ETHERNET (dostępny w sprzedaży)
 Sieć (Internet)

● Sposób podłączenia

Kabel ETHERNET

1  Włącz router (dostępny w sprzedaży). Informacje 
dotyczące włączania routera można zamieszczono 
w jego instrukcji obsługi. 

2  Za pomocą kabla ETHERNET (dostępnego 
w sprzedaży) podłącz router (dostępny w sprzedaży) 
do złącza LAN w telewizorze.

3  Przejdź do opcji Ustawienia → Multimedia / 
Sieć → Ustawienia sieci → Sieć.

4  Naciśnij przycisk OK i za pomocą przycisków ▲/▼ 
wybierz opcję Kablowa, a następnie naciśnij przycisk 
OK.

5  Wybierz typ konfiguracji IP:
Automatyczna: automatyczna konfiguracja adresu 

IP przy użyciu serwera DHCP lub wielu protokołów 
zgodnie ze specyfikacją UPnP.

Ręczna: ręcznie wprowadź stałe adresy statyczne IP. 
(Zapytaj o nie dostawcę usług internetowych).

6 Naciśnij przycisk OK.

Podłącz do telewizora adapter USB SHARP
(AN-WUD630) (sprzedawany oddzielnie). 

● Przegląd połączeń bezprzewodowych 

 PC (Home Media Server)
 Bezprzewodowy router LAN/punkt dostępu
 Karta bezprzewodowa AN-WUD630 LAN USB

(sprzedawany oddzielnie)
 Sieć (Internet)

UWAGA
• Korzystając z bezprzewodowej karty LAN SHARP, spróbuj 

zapewnić wokół niej maksymalną ilość miejsca, co pomoże 
w uzyskaniu lepszych rezultatów.

• Upewnij się, że zapory sieciowe w sieci pozwalają na 
bezprzewodowe połączenie z telewizorem.

 



Ustawienia multimediów/sieci

• Nie można zagwarantować prawidłowego działania 
punktów dostępu nieposiadających certyfikacji Wi-Fi®.

• Bezprzewodowy punkt dostępu LAN ma łączyć telewizor 
z Internetem za pomocą bezprzewodowego połączenia 
LAN. Informacje dotyczące konfiguracji punktu dostępu 
zamieszczono w dostarczanej z nim instrukcji obsługi.

● Sposób podłączenia

1 Przed rozpoczęciem instalacji sieciowej włącz router/
punkt dostępu.

2 Podłącz kartę AN-WUD630 USB do portu 
USB Wi-Fi w telewizorze TV.

• Nie podłączaj bezprzewodowej karty LAN innej niż 
AN-WUD630 firmy SHARP, ponieważ nie gwarantuje to 
prawidłowego działania.

• Jeśli sieć bezprzewodowa jest zabezpieczona, przygotuj 
klucz szyfrowania wymagany do wprowadzenia na 
ekranie.

3 Przejdź do opcji Ustawienia → Multimedia / 
Sieć → Ustawienia sieci → Sieć.

4 Naciśnij przycisk OK i za pomocą przycisków ▲/▼ 
wybierz opcję Wł., Bezprzewodowe, a następnie 
naciśnij przycisk OK.

Połączenie Bezprzewodowe zostanie automatycznie 
wybrane po wykryciu przez telewizor bezprzewodowej 
karty USB.
Telewizor rozpocznie wyszukiwanie routerów/punktów 
dostępu sieci bezprzewodowej.
 

5 Wybierz wymagany router/punkt dostępu i naciśnij 
przycisk OK. 
Po wyświetleniu przycisku ◄◄ można cofnąć się 
o jeden krok instalacji, naciskając ten przycisk.

6 Jeśli w sieci określono kod dostępu, należy 
go wprowadzić, aby uzyskać do niej dostęp. 
Do wprowadzania hasła służy klawiatura ekranowa.
Naciśnij przycisk OK.

7 Wybierz metodę przydzielania adresów IP. Dostępne 
opcje: Automatycznie (DHCP) lub Ręcznie 
(wprowadzenie statycznego adresu IP).

Automatyczna (DHCP): adres IP jest automatycznie 
przydzielany przez serwer DHCP w sieci domowej.
• Serwer DHCP należy zainstalować na urządzeniu 

w sieci (routerze/punkcie dostępu sieci WLAN).
Wprowadź statyczny adres IP: adres IP jest 
wprowadzany ręcznie. Aby wprowadzić cyfry adresu 
IP, użyj przycisków alfanumerycznych na pilocie.
Naciśnij przycisk J, aby kontynuować.

Następnie pojawi się podsumowanie ustawień.
8 Naciśnij przycisk J, aby potwierdzić ustawienia. 

UWAGI
• Telewizor należy podłączyć do Internetu przy użyciu 

szerokopasmowego połączenia internetowego.
• Jeśli nie masz szerokopasmowego łącza internetowego, 

skonsultuj się z obsługą sklepu, w którym został kupiony 
telewizor, z dostawcą usług internetowych lub fi rmą telefoniczną.

• Nie ma potrzeby wprowadzania klucza zabezpieczeń dla 
następnych połączeń z siecią bezprzewodową.

Jeśli punkt dostępu działa w trybie stealth (ukryty 
identyfi kator SSID, co zapobiega wykrywaniu sieci przez 
inne urządzenia), należy ręcznie wprowadzić identyfi kator 
SSID żądanego punktu dostępu.

1 Wybierz opcję Wpisz manualnie stację bazową i 
naciśnij przycisk OK. Wprowadź identyfi kator SSID 
przy użyciu klawiatury ekranowej. 

2 Wybierz opcję Dostosuj i naciśnij przycisk OK, aby 
poprawić nazwę.

3 Wybierz opcję Metoda szyfrowania i naciśnij 
przycisk OK.

Klucz WEP lub hasło WAP będzie wymagane tylko 
w przypadku, gdy punkt dostępu jest zabezpieczony.
4 Powtórz proces od punktu 7 poprzedniego opisu.
Aby zmienić ustawienia bezprzewodowego połączenia 
sieci LAN, przejdź do opcji Ustawienia → Multimedia / 
Sieć → Ustawienia sieci → Sieć.
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UWAGI
• Każdy adapter o niskiej przepustowości (router, koncentrator, 

bezprzewodowy punkt dostępu itp.) oznacza wolne połączenie 
z siecią, a co za tym idzie słabą jakość transmisji. Dla pełnej 
użyteczności zaleca się łącze 56 Mb/s lub szybsze.

• Praca w pobliżu innych sieci bezprzewodowych/Bluetooth 
może się wiązać z pewnymi problemami w korzystaniu 
z adaptera Wi-Fi dla w telewizorze podłączonym do Internetu.  
Nie można zagwarantować prawidłowego działania łącza 
bezprzewodowego, dlatego zalecana jest zmiana kanału Wi-Fi 
w punkcie dostępu w celu uniknięcia zakłóceń. Informacje na 
ten temat zamieszczono w instrukcji obsługi punktu dostępu.

• Usługa Home Network (DLNA) wymaga zewnętrznego 
oprogramowania do multimediów przesyłanych strumieniowo, 
które nie jest dostarczane z usługą AQUOS NET+. Należy je 
zainstalować na komputerze w sieci domowej.

• Oprogramowanie serwera Home Network (DLNA), takie 
jak Windows Media Player 11 (zawarte w systemie 
Windows Vista) lub Windows Media Player 12 (zawarte 
w systemie Windows 7), TVersity (www.tversity.com), 
Nero Media Home (www.nero.com) lub Twonky Media Manager 
(www.twonky.com) to pozycje preferowane, ale inne również 
spełnią swoje funkcje. Odwiedź witrynę DLNA (www.dlna.org), 
aby zapoznać się z listą certyfi kowanych serwerów mediów. 
Aby przeprowadzić konfi gurację, udostępniać i transmitować 
media, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi oprogramowania 
serwera.

• Dane Home Network (DLNA) (Wideo, Muzyka i Zdjęcia) 
znajdują się w folderach w zależności od hierarchii serwera. 
Opcje takie jak Artysta, Gatunek, Kompozytor, Oceny, Lista 
odtwarzania czy Przeglądanie folderów mogą pomóc w 
sortowaniu zawartości, ale mogą się one różnić w zależności 
od wybranego serwera Media Server.

• Funkcja Play To dostępna w niektórych odtwarzaczach PC 
Media Player może spowodować utworzenie wideo o bardzo 
dużym poziomie kompresji (i przez to niskiej jakości). Chcąc 
uzyskać najlepszą jakośćwideo, korzystaj z funkcji USB Media 
Player dostępnej w telewizorze.



Wybierz przycisk V dostępny na ekranie podczas 
odtwarzania, aby przewinąć do przodu. Wielokrotne 
wybieranie przycisku V umożliwia zwiększenie 
prędkości przewijania do przodu. 
Wybierz opcję         na ekranie i naciśnij przycisk OK, 
aby przywrócić normalną prędkość.
Po naciśnięciu przycisku L na ekranie nagranie 
zostanie przewinięte do przodu o dwie minuty. 
Wybierz przycisk S dostępny na ekranie podczas 
odtwarzania, aby przewinąć do tyłu. Wielokrotne 
naciskanie przycisku S umożliwia zwiększenie 
prędkości przewijania do tyłu. 
Wybierz opcję         na ekranie i naciśnij przycisk OK, 
aby przywrócić normalną prędkość.
Po naciśnięciu przycisku T na ekranie nagranie 
zostanie przewinięte do tyłu o dwie minuty.

Można wprowadzić kilka zmian w ustawieniach menu 
USB REC, aby dostosować je do wymagań.
Przejdź do opcji MENU → Ustawienia → Obsługa → 
więcej → USB REC, a następnie naciśnij przycisk OK:

● ● Informuj o opuszczonych fragmentach
Jeśli pozycję ukryto w nagraniu archiwalnym, 
w przypadku pominięcia ukrytego obszaru można 
uzyskać odpowiednie powiadomienie na ekranie. 
Domyślne ustawienie fabryczne to tak.
● ● Długość przeskoku
Ustaw standardową długość skoku (w minutach) przy 
przeskakiwaniu do przodu i do tyłu w filmie, naciskając 
przycisk S lub V. Wprowadź czas przy użyciu 
przycisków numerycznych na pilocie.
• Jeśli jest włączona opcja Smart Jump, długość 

skoku można ustawić tylko w zakresie od 1 do 4 
minut.

● ● Smart Jump
Jeśli jest włączona opcja Smart Jump, przy każdej 
zmianie kierunku skoku jego długość jest zmniejszana 
o połowę. W przypadku trzykrotnego skoku w tym 
samym kierunku jego długość zostanie dwukrotnie 
zwiększona (maks. 8 minut).
● Tolerancja nagrań seriali
Program nadawany z typem nagrania Serial zostanie 
nagrany, jeśli rozpocznie się w zaprogramowanym 
czasie ± tolerancja nagrywania odcinków. Wprowadź 
czas przy użyciu przycisków numerycznych na pilocie 
(zawsze dwie cyfry dla zakresu od 1 do 60 minut).

Funkcja USB REC umożliwia nagranie programu 
telewizyjnego i obejrzenie go w późniejszym czasie. 
Umożliwia również zaprogramowanie jednego lub kilku 
nagrań, które następnie będzie można obejrzeć.

Jeśli jest dostępny przewodnik EPG lub teletekst, 
funkcja USB REC zapisz tytuły i informacje dodatkowe 
o wszystkich programach.

Jeśli podczas transmisji DVB są nadawane dodatkowe 
języki, zostaną również nagrane. Napisy DVB lub napisy 
teletekstu zostaną nagrane, jeśli w ustawieniach funkcji 
USB REC włączono opcję nagrywania napisów.
Funkcja USB REC wymaga zewnętrznej pamięci USB 
2.0 lub dysku twardego podłączonego na stałe oraz 
wcześniejszej konfiguracji do zapisywania informacji. 
Pierwsze podłączone urządzenie USB pojawi się 
jako złącze USB1.
Pamięć USB należy sformatować przed pierwszym 
użyciem funkcji USB REC.

Manualne nagrywanie
Za pomocą przycisku USB REC można nagrać 
interesujące programy bezpośrednio w pamięci USB. 
W przypadku oglądania transmisji z opóźnieniem 
transmisja na żywo może być zapisywana w pamięci 
USB. Program zostanie nagrany od początku do końca 
przesunięcia czasu albo do końca ustalonego czasu 
nagrania.
Nagrywanie przy użyciu zegara
Wybierz ulubiony program do nagrania z przewodnika 
EPG. Lista zegara może zawierać maksymalnie 50 
pozycji. Programy można obejrzeć w późniejszym 
czasie z pamięci USB.
Nagrywanie odcinków
Można w wygodny sposób zaplanować obejrzenie 
transmitowanych odcinków w innym czasie.
Oglądanie w innym czasie dzięki nagraniom 
archiwalnym
Jeśli chcesz obejrzeć aktualnie nagrywany program 
przed jego zakończeniem, możesz to zrobić — 
pozostała część programu będzie nadal nagrywana.

Funkcja USB REC 

Funkcja USB REC

USB REC (Nagrywarka wideo)

Ustawienia funkcji USB REC 

Odtwarzanie z archiwum 
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Funkcja USB REC

● ● Nagrywanie podpisów
Określ, czy w przypadku stacji DVB mają być nagrywane 
napisy.

Nagrywanie rozpocznie się od razu po naciśnięciu 
przycisku USB REC. Należy określić tylko czas 
nagrywania. 

1  Naciśnij przycisk USB REC. Zostanie wyświetlony 
ekran Czas nagrania. 

● ● akt. program
Aktualnie oglądana transmisja jest nagrywana 
w pamięci USB lub na dysku twardym.
● ● 30 min/60 min/90 min/120 min/180 min/240 min
Umożliwia wybór czasu trwania nagrania.
● ● ???
Ręcznie wprowadź czas trwania nagrania za pomocą 
przycisków numerycznych na pilocie.

2  Wybierz żądany czas nagrania za pomocą 
przycisków ◄/►.
Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić. 

3 Pojawi się ekran Dane zegara.
Sprawdź dane zegara, zmień je w razie potrzeby 
i potwierdź przyciskiem OK. Nagrywanie rozpocznie 
się, a na moment pojawi się pasek postępu nagrywania.
Po włączeniu funkcji nagrywania kontrolka stanu 
(piramida AQUOS) zaświeci się na fioletowo.
Bieżące nagrania można zakończyć przed czasem, 
naciskając przyciski H i OK

UWAGA
Jeśli w teletekście ani przewodniku EPG nie ma 
informacji o programie, po pierwszym naciśnięciu 
przycisku I pojawi się menu czasu trwania nagrania. 
Wybierz żądany czas trwania nagrania i potwierdź go 
przyciskiem OK.

.
Korzystając z przewodnika EPG, można zaprogramować 
nagrania przy użyciu zegara dla funkcji USB REC.
Jeśli zostały zaprogramowane nagrania przy użyciu zegara, 
telewizor można przełączyć tylko w tryb czuwania.
Jeśli wyłączysz telewizor przyciskiem zasilania, nie zostaną 
zarejestrowane żadne nagrania przy użyciu zegara.
1 Naciśnij przycisk EPG.
2 Wybierz transmisję do nagrania.
3 Naciśnij przycisk REC (E). Zostanie wyświetlone 

okno dialogowe ustawień zegara.

Więcej informacji na ten temat zamieszczono w części 
Nagranie na str. 32.

Nagrywanie ręczne 

Programowanie nagrywania z zegarem 
przez EPG 
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Nagrania przy użyciu zegara dla funkcji USB REC 
można zaprogramować ręcznie.
Ustaw tryb TV i wybierz stację, która będzie nagrywana.
1  Naciśnij przycisk OK i wybierz opcje Nagrywanie → 

Manualne nagrywanie.

2  Wybierz jedną z dostępnych opcji 30 min - 240 min  
i naciśnij przycisk OK.
Zostanie wyświetlone menu Ustawienia zegara. 
Sprawdź ustawienia zegara i zmień je w razie 
potrzeby.

3  Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► wybierz stację 
i gniazdo połączeń do nagrania.

4  Wybierz opcję Skopiuj do zegara i naciśnij 
przycisk OK. Transmisja zostanie wprowadzona do 
okna przeglądu zegara.

Jeśli jako źródło nagrania wybrano nagrywarkę DVD, 
ręcznie rozpocznij odtwarzanie na podłączonym 
urządzeniu od początku wprowadzonego czasu 
nagrania.
Jeśli wyłączysz telewizor przyciskiem zasilania, nie 
zostaną zarejestrowane żadne nagrania przy użyciu 
zegara.

Ręczne programowanie nagrywania 
z zegarem 

Funkcja USB REC

Za pomocą tej funkcji w przeglądzie zegara można 
usunąć już zaprogramowane nagrania lub zakończyć 
trwające nagranie.
1  Naciśnij przycisk MENU i przejdź do opcji Dodatki → 

Zegar, a następnie naciśnij przycisk OK. Zostaną 
wyświetlone już zaprogramowane nagrania.

2  Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz pozycję 
zegara, którą chcesz usunąć, a następnie naciśnij 
przycisk OK. 

3  Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję 
Potwierdź skasowanie.

4  Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
Znaki aktualnie włączonego zegara są czerwone. Jeśli 
usuniesz ten zegar, nagrywanie zostanie zatrzymane.

1  Naciśnij przycisk MENU i przejdź do opcji Video→ 
Archiwum USB REC.

2 Za pomocą przycisków ◄/► wybierz nagranie.
3 Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć odtwarzanie. 

Podczas odtwarzania nagrania z archiwum można 
ustawić zakładki.
1 Naciskając przyciski ▲/▼, można wyświetlić pasek 

postępu odtwarzania.
2 Naciśnij przycisk I (PLAY) i przytrzymaj go nieco 

dłużej, aby ustawić zakładkę. Za każdym razem, 
gdy ponownie zostanie naciśnięty przycisk I 
(PLAY), pojawi się nowa zakładka. 

3 Wyświetli się komunikat:
Ustawiono zakładkę!

W nagraniu można ustawić maksymalnie 15 zakładek.

Usuwanie zaprogramowanych 
pozycji zegara 

Ustawienia odtwarzania z archiwum

Odtwarzanie z archiwum 

Ustawianie zakładek 
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1  Naciśnij przycisk F, aby przełączyć się do trybu 
zatrzymywania obrazu.

2  Ponownie naciśnij przycisk F, aby kontynuować 
odtwarzanie.

Można usunąć części nagrania od bieżącej pozycji 
w filmie aż do jego początku lub końca.
1  Podczas odtwarzania z archiwum naciśnij 

przycisk F w punkcie nagrania, od którego część 
ma zostać usunięta.

2  Wybierz opcję      na pasku postępu i naciśnij 
przycisk OK, aby wyświetlić menu Usuń/ukryj. 

3  Za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję Usuń 
do początku lub wybierz opcję Usuń do końca.

4  Wybierz opcję Potwierdź usunięcie i naciśnij 
przycisk OK.

5  Wybierz opcję Anuluj i naciśnij przycisk OK, aby 
przerwać usuwanie.

1  Naciśnij przycisk p. Pojawi się ekran z paskiem 
postępu.

2  Naciśnij niebieski przycisk, aby przejść do 
następnej zakładki.

1  Naciśnij przycisk p. Pojawi się ekran z paskiem 
postępu.

2  Za pomocą przycisków         /         wybierz zakładkę, 
którą chcesz usunąć.

3  Wybierz opcję        i naciśnij przycisk OK, aby usunąć 
wybraną zakładkę. 

1  Naciśnij przycisk p. Pojawi się ekran z paskiem 
postępu.

2  Za pomocą przycisków L/ K można skakać 
do przodu i do tyłu archiwum z nagraniami.

Umożliwia szybkie wyszukiwanie określonych scen 
nagrania. 
Więcej informacji na ten temat zamieszczono na str. 49.

Podczas oglądania programu z opóźnieniem można 
korzystać z funkcji szybkiego przewijania w przód i w tył 
o różnych prędkościach. Podczas przewijania dźwięk 
jest niedostępny. 

1  Naciśnij przycisk p. Pojawi się ekran z paskiem 
postępu.

2  Za pomocą przycisków J / S można szybko 
przewijać w przód/w tył.

Więcej informacji na ten temat zamieszczono w części 
Odtwarzanie z archiwum na str. 49.

Skok 

Smart Jump 

Szybkie przewijanie w przód i w tył 

Funkcja USB REC

Przechodzenie do zakładek 

Usuwanie pojedynczych zakładek 

     
usuną
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Można ukryć części nagrania z archiwum. Ukryte 
części będą pomijane przy kolejnym odtwarzaniu oraz 
podczas kopiowania na podłączoną nagrywarkę.
1 Podczas odtwarzania z archiwum naciśnij 

przycisk F w punkcie nagrania, który ma być 
początkiem ukrytej części.

2 Wybierz opcję      na pasku postępu i naciśnij 
przycisk OK, aby wyświetlić menu Usuń/ukryj. 

3 Za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję Ukryj, 
aby ustawić początek części do ukrycia.

4 Naciśnij przycisk F, aby kontynuować odtwarzanie, 
lub przycisk G / V, aby przejść do punktu, 
w którym część ukryta ma się zakończyć.

5 Naciśnij żółty przycisk, aby ustawić koniec części 
ukrytej.

Ukryty obszar nagrania na pasku jest oznaczony na 
czerwono. W przyszłości będzie pomijany podczas 
odtwarzania.
Jeśli w ustawieniach opcji Obsługa → USB REC → 
Powiadamianie o ukrytych sekcjach → ustawiono 
wartość Tak, w przypadku wystąpienia części ukrytej 
podczas odtwarzania na ekranie wyświetli się komunikat.
6 Naciśnij niebieski przycisk w komunikacie 

na ekranie, aby ponownie trwale wyświetlić 
obszar ukryty.

W przypadku aktywnego wstrzymania (zatrzymania 
ramki) dostępne są cztery prędkości odtwarzania w 
zwolnionym tempie (do przewijania w przód/w tył). 
Podczas powtórek w zwolnionym tempie nie jest 
odtwarzany dźwięk.

1  Naciśnij przycisk p. Pojawi się ekran z paskiem 
postępu.

2  Naciśnij przycisk F, aby przełączyć się do trybu 
zatrzymywania obrazu.

3  Wybierz opcję J/S i naciśnij przycisk OK, aby 
rozpocząć odtwarzanie w zwolnionym tempie.

4  Ponownie naciśnij przycisk F, aby kontynuować 
odtwarzanie.

Każde naciśnięcie przycisku zwiększa prędkość, aż do 
uzyskania prędkości początkowej.

Lista funkcji archiwum USB REC zawiera poszczególne 
funkcje dotyczące określonych pozycji tego archiwum.
1 Naciśnij przycisk MENU i przejdź do opcji Wideo → 

Archiwum USB REC.
2 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz archiwum.
3 Naciśnij przycisk ▼, aby wyświetlić listę funkcji 

wybranego archiwum. 

Wstrzymaj (zatrzymaj obraz) 

Zwolnione tempo

Lista funkcji archiwum USB REC

Usuwanie części nagrania

Ukrywanie sekcji nagrania

nięta.

by śwyś
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● Oglądać
Rozpoczęcie lub kontynuacja ponownego 
odtwarzania wybranej pozycji z archiwum.
● Informacja szczegółowa
Wyświetlenie informacji szczegółowych dotyczących 
oznaczonej pozycji archiwum.
● Sortowanie
Sortowanie pozycji archiwum w kolejności 
alfabetycznej lub zgodnie z datą nagrania 
(najnowsze na początku listy).
● Zmień nazwę
Zmiana tytułu lub pozycji archiwum.
● Skasuj
Usunięcie pozycji archiwum z pamięci USB lub 
dysku twardego. 
● Przegrywanie
Skopiowanie pozycji archiwum na inny dysk twardy 
lub do innej pamięci USB. 
● Powtórz
Ciągłe odtwarzanie archiwum (w pętli), gdy 
pozycja archiwum ma być ponownie odtwarzana 
w przyszłości.
● Ustawienia 
Wyświetlenie ustawień wideo.
Więcej informacji zamieszczono na str. 33.

Domyślnym ustawieniem fabrycznym funkcji USB 
REC jest praca ciągła. W tym przypadku transmisja 
telewizyjna, którą chcesz obejrzeć, została 
automatycznie nagrana w tle.

UWAGI:
• W przypadku tej funkcji jest zalecane korzystanie 

z dysku twardego (HDD).
• Do poprawnego działania funkcji TimeShift jest 

wymagane minimum 8 GB wolnego miejsca.
• Nagranie TimeShift jest przechowywane 

maksymalnie 3 godziny.

Funkcja USB REC

Oglądanie telewizji z opóźnieniem 

Wstrzymaj
Naciśnij przycisk F. Ramka obrazu telewizyjnego 
zostanie zatrzymana i pojawi się ekran stanu funkcji 
TimeShift. 
Kontynuuj oglądanie z opóźnieniem
Naciśnij przycisk F. Po naciśnięciu przycisku F po 
raz pierwszy można kontynuować oglądanie programu 
telewizyjnego z opóźnieniem liczonym od momentu 
naciśnięcia przycisku. Symbol I pojawi się zamiast 
symbolu F.

Przejście do transmisji na żywo
Naciśnij przycisk H. Ponownie jest wyświetlana 
transmisja ze stacji na żywo.
Ustawianie zakładek
Aby pobrać interesujące sceny później, można 
ręcznie ustawić zakładki. 
Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► wybierz              na 
ekranie i naciśnij przycisk OK. 
Dodatkowo, przy każdej zmianie transmisji zakładki 
są również ustawiane automatycznie.
Przejście do zakładek ustawionych 
automatycznie
W programie telewizyjnym z funkcją time-shift 
i wyświetlonym ekranem z paskiem postępu można 
przejść do automatycznie ustawionych zakładek. 
Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► wybierz na 
ekranie opcję: 
          : Skok wstecz

          : Skok do przodu
Skoki
Podczas oglądania programu z opóźnieniem można 
przeskoczyć do innej sceny, wybierając na ekranie 
opcje G/V.

Smart Jump
Jeśli jest włączona opcja Smart Jump, przy 
każdej zmianie kierunku skoku jego długość jest 
zmniejszana o połowę. W przypadku trzykrotnego 
skoku w tym samym kierunku jego długość zostanie 
dwukrotnie zwiększona (maks. 8 minut).
Szybkie przewijanie w przód i w tył
Podczas oglądania programu z opóźnieniem można 
korzystać z funkcji szybkiego przewijania w przód 
i w tył o trzech różnych prędkościach. Podczas 
przewijania dźwięk jest niedostępny.
Wybierz na ekranie opcję G lub V i naciśnij 
przycisk OK.
Wraz z każdym naciśnięciem przycisku OK zwiększy 
się prędkość. Wybierz opcję         , aby powrócić do 
widoku normalnego. 
Usuwanie zakładek
Naciśnij przycisk F. Pojawi się ekran funkcji TimeShift.

Za pomocą przycisków         /         wybierz zakładkę, którą 
chcesz usunąć.
Wybierz opcję     i naciśnij przycisk OK, aby usunąć 
wybraną zakładkę. 
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Obrazy 3D

 Oglądanie obrazów 3D

 1 Wybierz źródło 3D (HDMI).
 2 Naciśnij przycisk 3D na pilocie.

UWAGA
• Ekran telewizora może stać się na pewien czas czarny 

podczas wykonywania przez telewizor próby wykrycia 
sygnału 3D oraz podczas przełączania z trybu 3D w 
tryb 2D.

Sygnał może zawierać sygnał identyfikacyjny 3D. 
Możesz włączyć w telewizorze automatyczne 
wykrywanie obrazu typu 3D.

• Po naciśnięciu przycisku 3D na ekranie pojawi się 
komunikat o wybranie jednej z następujących opcji.

 E Tryb 3D ustawiony jako Automatyczny

Format obrazu 3D jest wykrywany automatycznie 
i jest wyświetlany odpowiedni obraz 3D.

 E Tryb 3D ustawiony na Wył.

Obraz jest wyświetlany w formacie 2D.

Obrazy 3D
Telewizor umożliwia oglądanie obrazów 3D po 
założeniu okularów 3D (AN-3DG20-B lub AN-3DG35, 
sprzedawane oddzielnie).
Zanim zaczniesz oglądać obrazy w formacie 3D, 
sprawdź, w jaki sposób należy korzystać z okularów 
3D. Te okulary 3D mogą być używane wyłącznie 
z telewizorem LCD fi rmy SHARP obsługującym tryb 3D.

Odbieranie sygnału 3D, który może 
być wykrywany automatycznie

● ● 2D->3D
Jeśli ustawisz tę opcję na wł., wszystkie obrazy 2D będą 
wyświetlane w trybie 3D. Aby je obejrzeć, trzeba włożyć 
okulary 3D.
● ● Tryb 3D
●  Wył.
Za pomocą tej opcji można wyłączyć tryb 
3D telewizora. Obrazy 2D/3D z telewizora są 
wyświetlane w taki sam sposób, jak te ze stacji 
lub odtwarzacza zewnętrznego.
●  Automatyczny
Jeśli w telewizorze wybrano to ustawienie (fabryczne), 
telewizor automatycznie przełączy się na odpowiedni 
tryb 3D, gdy będzie to możliwe.
To ustawienie należy zmienić tylko w przypadku, gdy 
zawartość 3D jest wyświetlana nieprawidłowo.
●  Obok siebie
Wyświetlanie zawartości 3D w formacie obok. 
W przypadku wyboru tego ustawienia dla zawartości 
3D na ekranie będą wyświetlane obok siebie dwa 
prawie takie same obrazy i prawidłowo składane 
w telewizorze.
●  Góra-dół
Wyświetlanie zawartości 3D w formacie góra-dół. 
W przypadku wyboru tego ustawienia dla zawartości 
3D na ekranie będą wyświetlane jeden pod drugim 
dwa prawie takie same obrazy i prawidłowo składane 
w telewizorze.

Objaśnienie ustawień 3D 
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Zwykłe obrazy 2D można przekonwertować do 
obrazów 3D (efekt trójwymiarowości).
1 Naciśnij przycisk 3D na pilocie.

2 Za pomocą przycisków a/b wybierz opcję 
2D->3D → Wł., a następnie naciśnij przycisk ;. 

3 Włącz okulary 3D i włóż je.

UWAGA
• Jeśli sygnał wejściowy przełączy się do trybu 2D, 

zostaną automatycznie wyświetlone obrazy 2D.
• Tryb 3D zostanie anulowany automatycznie 

w następujących przypadkach: zmiana ustawienia, 
zmiana źródła wejściowego, zmiana rozdzielczości 
sygnału wejściowego albo wyłączenie zasilania.

  Oglądanie obrazów 2D w trybie 3D

Obrazy 3D

Jeśli telewizor odbiera sygnał obrazu 3D, którego 
nie można wykryć automatycznie, można wybrać opcję 
3D lub 2D.
1 Wybierz źródło 3D (HDMI).
2 Naciśnij przycisk 3D na pilocie. Pojawi się 

następujący ekran.

 3 Za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję „Obok 
siebie”, „Góra-dół” lub „Gry”, a następnie 
naciśnij przycisk ;.

 E Oglądanie w trybie 3D obok siebie lub 
góra-dół)

 1 Za pomocą przycisków c/d wybierz typ 
sygnału 3D (obok lub góra-dół), a następnie 
naciśnij przycisk ;.

• Jeśli wybierzesz ten sam system, co system 
sygnału wejścia, wyświetlone zostaną obrazy 3D.

 2 Włącz okulary 3D, przełączając je na 3D, i włóż 
je.

• Kontrolki LED zaświecą na zielono.

 E Oglądanie w trybie 2D

Aby oglądać tryb 2D bez okularów:
 1 Za pomocą przycisków a/b wybierz 

opcję Wył., a następnie naciśnij przycisk ;. 

Aby oglądać w trybie 2D, podczas gdy inni w tym samym 
czasie oglądają obrazy w trybie 3D:

 1 Wykonaj krok 1 opisany poprzednio w 
procedurze „Oglądanie w trybie 3D 
(„Obok siebie” lub „góra-dół”)”.

 2 Włącz okulary 3D (AN-3DG20-B), przełączając 
je na 2D, i włóż je.

• Kontrolki LED zaświecą na zielono.

UWAGI
• Po około 10 minutach bez odbierania sygnału 3D 

okulary 3D automatycznie się wyłączą.
• Aby wyłączyć okulary 3D, przełącz je na Wył. Kontrolki 

LED również się wyłączą. 

Odbieranie sygnału 3D, który nie 
może być wykrywany automatycznie

Ładowanie baterii w okularach 3D
(AN-3DG20-B Okulary 3D)

Jeśli poziom naładowania baterii jest niski, kontrolka 
LED miga raz na sekundę. Jeśli bateria w okularach 3D 
rozładuje się, można ją naładować, podłączając kabel 
USB-mini dostarczany wraz z okularami do dowolnego 
gniazda USB telewizora lub dowolnego innego 
odpowiedniego źródła.
Wyłączenie się kontrolki LED oznacza zakończenie 
ładowania.
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 Formaty wyświetlania obrazów 3D i 2D

Obraz dla sygnałów 
wejściowych Dostępny tryb Opis

Tryb 3D 
(z okularami 3D)

2D→3D • Automatyczny tryb dla obrazów 3D.

Obok siebie

• Tworzenie obrazów 3D z obrazów 3D wyświetlanych 
obok siebie. Obraz jest dzielony na lewy i prawy, 
a następnie obrazy są rozciągane i wyświetlane 
kolejno w celu utworzenia obrazu 3D

Góra i dół

• Tworzenie obrazów 3D z obrazów 3D wyświetlanych 
na górze i na dole. Obraz jest dzielony na górny i 
dolny, a następnie obrazy są rozciągane i wyświetlane 
kolejno w celu utworzenia obrazu 3D

Tryb 2D (bez 
okularów 3D)

Obok siebie s 2D
• Tworzenie obrazów 2D z obrazów 3D wyświetlanych 

obok siebie. Tylko lewy obraz jest rozciągany i 
wyświetlany. Obraz nie jest wyświetlany w trybie 3D.

Góra i dół s 2D

• Tworzenie obrazów 2D z obrazów 3D wyświetlanych 
na górze i na dole. Tylko górny obraz jest rozciągany 
i wyświetlany. Obraz nie jest wyświetlany w trybie 
3D.

 Rozwiązywanie problemów — obrazy 3D

Problem Możliwe rozwiązanie
• Obrazy 3D nie są wyświetlane. • Czy „Automatyczne przejście w 3D” jest ustawione na „Nie”? Naciśnij 3D, aby przełączyć w tryb 3D.

• Jeśli „Automatyczne przejście w 3D” jest ustawione jako „Tak” lecz obrazy 3D nie są wyświetlane, 
sprawdź format wyświetlania oglądanych obrazów. Niektóre sygnały 3D mogą nie być automatycznie 
rozpoznawane jako obrazy 3D. Naciśnij 3D, aby wybrać właściwy format wyświetlania dla obrazów 
3D.

• Czy okulary 3D są ustawione w tryb 3D?
• Czy pomiędzy okularami 3D a telewizorem jest jakaś przeszkoda? Może coś zasłania odbiornik podczerwieni na 

okularach 3D? Okulary 3D działają odbierając sygnał z telewizora. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów 
pomiędzy nadajnikiem 3D na telewizorze, a odbiornikiem 3D na okularach.

• Okulary 3D wyłączają się 
automatycznie.

• Czy pomiędzy okularami 3D a telewizorem jest jakaś przeszkoda? Może coś zasłania odbiornik 
podczerwieni na okularach 3D? Po około 3 minutach bez odbierania sygnału wysyłanego przez 
telewizor okulary 3D automatycznie się wyłączą. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów 
pomiędzy nadajnikiem 3D na telewizorze, a odbiornikiem 3D na okularach.

• Przełączanie przycisku okularów 3D 
w 2D lub 3D nie powoduje zapalania 
się zielonego światełka LED.

• Czy bateria w okularach 3D nie jest rozładowana? Jeśli światełko LED nie pojawia się po wciskaniu 
przycisku zasilania przez czas dłuższy niż jedna sekunda, oznacza to, że bateria jest rozładowana. 
Naładuj baterię za pomocą złącza mini USB.

UWAGA
 • Niniejsze okulary 3D mogą być używane wyłącznie z telewizorem LCD firmy SHARP obsługującym tryb 3D.
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 Soczewki okularów 3D
• Soczewek okularów 3D nie wolno naciskać. Okularów 3D nie należy także upuszczać ani wyginać.

• Nie wolno zarysowywać powierzchni soczewek okularów 3D ostro zakończonym ani żadnym innym przedmiotem. 
Mogłoby to uszkodzić okulary 3D i zmniejszyć jakość obrazów 3D

• Do czyszczenia soczewek należy używać wyłącznie szmatki dołączonej do okularów 3D.

Odbiornik podczerwieni okularów 3D
• Odbiornik podczerwieni nie może być brudny, nie można przyczepiać do niego naklejek ani w żaden inny sposób go 

zasłaniać. Mogłoby to uniemożliwić normalne działanie odbiornika.

• Jeśli na działanie okularów 3D ma wpływ inne urządzenie przesyłania danych przez podczerwień, obrazy 3D mogą nie 
być wyświetlane prawidłowo.

Środki ostrożności dotyczące oglądania
• W pobliżu okularów 3D nie należy używać urządzeń emitujących silne fale elektromagnetyczne (takich jak telefony 

komórkowe lub bezprzewodowe nadajniki-odbiorniki). Mogą być one przyczyną wadliwego działania okularów 3D

• Okulary 3D nie działają prawidłowo w bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze. Temperatura użytkowania powinna 
mieścić się we wskazanym zakresie.

• Jeśli okulary 3D są używane w pomieszczeniu z oświetleniem jarzeniowym (50/60 Hz), może się wydawać, że światło to 
miga. W takim przypadku należy przyciemnić lub wyłączyć oświetlenie jarzeniowe na czas korzystania z okularów 3D

• Okulary 3D należy zakładać w prawidłowy sposób. Po założeniu okularów 3D do góry nogami lub tył na przód 
widoczne obrazy 3D będą nieprawidłowe.

• Po założeniu okularów 3D inne wyświetlacze (takie jak ekrany komputerów, zegary cyfrowe i kalkulatory) mogą wydawać się ciemne, przez 
co odczytanie z nich informacji może być utrudnione. Nie należy zakładać okularów 3D do oglądania treści innych niż obrazy 3D

• W przypadku leżenia na boku podczas patrzenia na ekran telewizora w okularach 3D obraz może wydawać się ciemny 
lub może nie być widoczny.

• Obrazy 3D należy oglądać pod odpowiednim kątem widzenia i z optymalnej odległości od telewizora. W przeciwnym 
razie efekt 3D może nie być w pełni widoczny.

• Okulary 3D mogą nie działać prawidłowo, jeśli w pobliżu ich lub telewizora znajduje się inny włączony produkt 3D lub 
inne urządzenie elektroniczne. W takim przypadku należy wyłączyć inny produkt 3D lub urządzenie elektroniczne albo 
odsunąć je możliwie najdalej od okularów 3D

• W przypadku wystąpienia dowolnej z poniższych sytuacji należy przerwać korzystanie z produktu:
– Jeśli po założeniu okularów 3D obrazy są nadal widziane podwójnie.
– Jeśli dostrzeżenie efektu 3D sprawia trudności.

• Jeśli okulary 3D są wadliwe lub uszkodzone, należy natychmiast przestać ich używać. Dalsze korzystanie z okularów 
3D może być przyczyną zmęczenia oczu, bólu głowy lub choroby.

• Należy przerwać używanie okularów 3D w przypadku wystąpienia nieprawidłowej reakcji skóry. W bardzo rzadkich 
przypadkach tego rodzaju reakcje mogą być spowodowane reakcją alergiczną na użytą powłokę lub tworzywa.

• Należy przerwać używanie okularów 3D w przypadku zaczerwienienia nosa lub skroni albo pojawienia się bólu lub 
swędzenia. Przyczyną tego rodzaju reakcji może być nacisk wynikający z długotrwałego użytkowania, który może 
prowadzić do podrażnienia skóry.

• Podczas korzystania z telewizora w trybie 3D dostęp do kilku pozycji menu może nie być możliwy.

• Funkcji 3D nie można używać w trybie radia lub danych.

ZASTRZEŻENIA

• This Sharp device facilitates the access to content and services provided by third parties. The content and services accessible via this device belong 
to and may be proprietary to third parties. Therefore, any use of such third party content and services must be in accordance with any authorization 
or terms of use provided by such content or service provider. Sharp shall not be liable to you or any third party for your failure to abide by such 
authorization or terms of use. Unless otherwise specifi cally authorized by the applicable content or service provider, all third party content and services 
provided are for personal and non-comercial use; you may not modify, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, upload, publish, license, 
create derivative works from, transfer or sell in any manner or medium any content or services available via this device. 

• Sharp is not responsible, nor liable, for customer service-related issues related to the third party content or services. Any questions, comments or 
service-related inquires relating to the third party content or service should be made directly to the applicable content or service provider.

• You may not be able to access content or services from the device for a variety of reasons which may be unrelated to the device itself, including, 
but not limited to, power failure, other Internet connection, or failure to confi gure your device property. Sharp, its directors, offi cers, employees, 
agents, contractors and affi liates shall not be liable to you or any third party with respect to such failures or maintenance outages, regardless of 
cause or whether or not it could have been avoided.

• ALL THIRD PARTY CONTENT OR SERVICES ACCESSIBLE VIA THIS DEVICE IS PROVIDED TO YOU ON AN "AS-IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS 
AND SHARP AND ITS AFFILIATES MAKE NO WARRANTY OR REPRESENTATION OF ANY KIND TO YOU, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON- INFRINGEMENT, FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE OR ANY WARRANTIES OF SUITABILITY, AVAILABILITY, ACCURACY, COMPLETENESS, SECURITY, TITLE, USEFULNESS, LACK 
OF NEGLIGENCE OR ERROR·FREE OR UNINTERRUPTED OPERATION OR USE OF THE CONTENT OR SERVICES PROVIDED TO YOU OR 
THAT THE CONTENT OR SERVICES WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR EXPECTATIONS.

• SHARP IS NOT AN AGENT OF AND ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR THE ACTS OR OMISSIONS OF THIRD PARTY CONTENT OR 
SERVICE PROVIDERS, NOR ANY ASPECT OF THE CONTENT OR SERVICE RELATED TO SUCH THIRD PARTY PROVIDERS.

• IN NO EVENT WILL SHARP AND/OR ITS AFFILIATES BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, 
INCIDENTAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR OTHER DAMAGES. WHETHER THE THEORY OF LIABILITY IS BASED ON CONTRACT, TORT, 
NEGLIGENCE, BREACH OF WARRANTY, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE AND WHETHER OR NOT SHARP AND/OR ITS AFFILIATES 
HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
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Środowiskowe dane techniczne

Dodatek

Informacje o licencji na oprogramowanie dla tego produktu
Skład oprogramowania

Oprogramowanie zawarte w tym urządzeniu obejmuje różne składniki oprogramowania, do których prawa autorskie posiadają 
firma SHARP lub strony trzecie.

Oprogramowanie opracowane przez firmę SHARP i/lub osoby trzecie.
Prawa autorskie do składników oprogramowania oraz związanych z nimi dokumentów, zawartych w tym urządzeniu, które 
zostały opracowane lub napisane przez firmę SHARP, są własnością firmy SHARP i są chronione amerykańskim prawem 
autorskim, międzynarodowymi traktatami o prawach autorskich oraz innymi odnośnymi prawami. W urządzeniu wykorzystano 
także bezpłatnie rozprowadzane oprogramowanie oraz składniki oprogramowania, do których prawa autorskie posiadają strony 
trzecie. 

Deklaracja Zgodności EC dla adaptera AN-WUD630
Niniejszym firma SHARP Electronics (Europe) GmbH deklaruje, że bezprzewodowy adapter USB sieci LAN (AN-WUD630) jest 
zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi właściwymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. Deklaracja zgodności jest 
dostępna pod adresem: http://www.sharp.de/doc/AN-WUD630.pdf
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Rozwiązywanie problemów
Problem Możliwa przyczyna

• Brak zasilania. • Sprawdź, czy wcisnąłeś przycisk a znajdujący się na pilocie. Jeśli wskaźnik na telewizorze 

świeci na czerwono, naciśnij a.
• Czy kabel zasilający jest rozłączony?
• Sprawdź, czy naciśnięty został znajdujący się na telewizorze przycisk a.

• Nie można obsługiwać telewizora. • Czynniki zewnętrzne, takie jak wyładowania atmosferyczne, elektryczność statyczna itp., mogą 
spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. W takich przypadkach należy wyłączyć 
telewizor lub wyjąć wtyczkę kabla zasilającego, odczekać jedną lub dwie minuty i włączyć 
ponownie.

• Pilot zdalnego sterowania nie działa. • Czy baterie zostały włożone z odpowiednio dopasowaną biegunowością (e, f)?
• Czy baterie zużyły się? (Wymień na nowe.)
• Czy urządzenie jest eksploatowane przy silnym świetle lub świetle fluorescencyjnym?
• Czy źródło światła fluorescencyjnego skierowane jest w stronę okienka czujnika zdalnego sterowania?

• Obraz jest obcięty. • Czy pozycja obrazu jest prawidłowa?
• Czy ustawienia trybu ekranu (Tryb obrazu), takie jak rozmiar obrazu są ustawione poprawnie? 

(str. 31.)

• Dziwny kolor, zbyt jasny lub ciemny 
kolor, zły dobór kolorów.

• Dostrój Odcień obrazu.
• Czy w pokoju jest zbyt jasno? W zbyt jasnym pomieszczeniu obraz może wyglądać ciemno.
• Sprawdź ustawienia „Obraz” (str. 21).

• Zasilanie jest nagle wyłączane. • Temperatura we wnętrzu urządzenia wzrosła. Usuń wszelkie obiekty blokujące otwory 
wentylacyjne.

• Brak obrazu. • Czy sprzęt zewnętrzny został podłączony prawidłowo? (str. 41, 42 i 43)
• Czy typ sygnału wejściowego został odpowiednio wybrany po podłączeniu? (str. 14)
• Czy wybrane jest właściwe źródło sygnału? (str. 31)
• Czy ustawienia obrazu są właściwe? (str. 21)
• Czy antena została właściwie podłączona? (str. 7 i 14)

• Brak dźwięku. • Czy głośność nie jest zbyt niska?
• Należy się upewnić, że słuchawki nie są podłączone.
• Sprawdź, czy naciśnięty został znajdujący się na pilocie zdalnego sterowania przycisk e.

• Z telewizora czasem dochodzą trzaski. • Nie jest to objaw nieprawidłowego działania. Dzieje się tak, gdy obudowa nieznacznie się rozszerza 
lub kurczy, w zależności od zmian temperatury. Nie ma to wpływu na pracę telewizora.

*1 Zmierzono zgodnie z normą IEC 62087 Ed. 2.
*2 Zmierzono zgodnie z normą IEC 62301 Ed. 1.
*3 Zmierzono zgodnie z normą IEC 62301 Ed. 1.
*4 Roczne zużycie energii zostało obliczone na 

podstawie poboru mocy w Trybie włączenia (TRYB 
DOM), przy oglądaniu telewizji 4 godziny dziennie, 
przez 365 dni w roku.

39" 50" 60"
*1 On-Mode (W) (HOME MODE) 45 W 70 W 100 W
*2 Standby-Mode (W) 0.24 W 0.24 W 0.24 W
*3 Off Mode (W) 0.16 W 0.16 W 0.16 W
*4 Annual Energy Consumption (kWh) 66 kWh 102 kWh 146 kWh

W ramach prowadzonej polityki ciągłego udoskonalania swoich wyrobów firma SHARP zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
zmian w konstrukcji i danych technicznych urządzenia w celu jego ulepszenia, bez wcześniejszego powiadomienia. Podane dane 
techniczne odnoszą się do nominalnych wartości jednostki produkcyjnej. W przypadku indywidualnych jednostek mogą wystąpić 
pewne odchylenia od tych wartości.

Ważne uwagi 
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Pozycja 39-calowy TELEWIZOR KOLO-
ROWY LCD, Modele: 
LC-39LE650E/RU/V 
LC-39LE651E/K/RU/V
LC-39LE652E/RU/V
LC-39LE654E/RU/V
LC-39LU651E
LC-39LM652E/V
LC-39LK652E
LC-39LX652E

50-calowy TELEWIZOR KOLO-
ROWY LCD, Modele: 
LC-50LE650E/RU/V 
LC-50LE651E/K/RU/V
LC-50LE652E/RU/V
LC-50LE654E/RU/V
LC-50LU651E
LC-50LM652E/V
LC-50LK652E
LC-50LX652E

60-calowy TELEWIZOR KOLO-
ROWY LCD, Modele: 
 
LC-60LE651E/K/RU
LC-60LE652E/RU
LC-60LE654E/RU
LC-60LU651E
LC-60LM652E
LC-60LK652E
LC-60LX652E

Panel LCD (LED TV)  BLACK TFT 39 cali  BLACK TFT 50 cali BLACK TFT 60 cali

Rozdzielczość 6 220 800 punktów (1920 x 1080 pikseli)

System koloru wideo PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60

TV 
Funkcje

Standard 
TV

Analogowy CCIR (B/G, I, D/K, L/L’)

Cyfrowy DVB-T (2K/8K OFDM)(H.264), DVB-C, DVB-C2 (tylko LE654), DVB-T2 (tylko LE651/654), 
DVB-S/S2 (tylko LE652/654) 

Odbierane 
kanały

VHF/UHF E2–E69 ch, F2–F10 ch, I21–I69 ch, IR A–IR J ch (cyfrowy: IR A ch–E69 ch)

CATV Pasmo kablowe Hyper-band, S1–S41 ch

System strojenia TV Automatyczne ustawianie 999 kanałów: kraje spoza Skandynawii/9 999 kanałów: kraje 
skandynawskie (ATV: 99 kanałów), automatyczne oznaczanie, automatyczne sortowanie

STEREO/DWUJĘZYCZNY NICAM/A2

Kąt patrzenia W poziomie: 176°, W pionie: 176°

Wzmacniacz audio 15 W + 15 W (Moc muzyczna) 

Głośnik (96 mm x 30 mm) x 2

Złącza

Antena TV VHF/UHF UHF/VHF 75 Ω typ Din (analogowe i cyfrowe)

Satelitarne (tylko 
serie 652/654)

75 Ω typ F (DVB-S/S2)

SERWIS jack o średnicy 3,5 mm

SCART SCART (wejście AV, wejście Y/C, wejście RGB, wyjście TV, wejście Y/C)

PC INPUT VGA (D-Sub 15 pin), wtyczka o średnicy 3,5 mm jack (wspólna z HDMI)

ELEMENTY SKŁADOWE COMPONENT IN: Y/PB(CB)/PR(CR), wtyczka RCA (AUDIO R/L)

HDMI1 HDMI, wtyczka o średnicy 3,5 mm jack (wspólna z PC INPUT), ARC, 3D.

HDMI2 HDMI, wtyczka o średnicy 3,5 mm jack (wspólna z PC INPUT), 3D.

HDMI3 HDMI, wtyczka o średnicy 3,5 mm jack (wspólna z PC INPUT), 3D.

HDMI4 HDMI, wtyczka o średnicy 3,5 mm jack (wspólna z PC INPUT), 3D.

USB 1 USB 2.0 HOST (typ A) 

USB 2 USB 2.0 HOST (typ A)

USB 3 (WIFI) USB 2.0 HOST (typ A) (wyłącznie dla Wi-Fi)

ETHERNET (10/100) Złącze sieciowe

AV Wejście RCA (wejście AV)

SPDIF OUT Cyfrowe wyjście audio S/PDIF, RCA

C. I. (interfejs wspólny) EN50221, R206001, CI+ dane techniczne

Słuchawki Wtyczka typu jack o średnicy 3,5 mm (wyjście dźwięku)

Język OSD

angielski, białoruski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, 
holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, 
serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski.

Wymagania dotyczące zasilania Prąd przemienny 220–240 V, 50 Hz

Zużycie energii (metoda IEC62087) 99 W 
(0,24 W w trybie czuwania)

121 W 
(0,24 W w trybie czuwania)

175 W 
(0,24 W w trybie czuwania)

Masa 10,7 kg (bez stojaka) 
13,3 kg (ze stojakiem)

16,7 kg (bez stojaka) 
20,1 kg (ze stojakiem)

24,3 kg (bez stojaka) 
30,7 kg (ze stojakiem)

Temperatura robocza 0°C do + 40°C



A. Informacje dla użytkowników (prywatne gospodarstwa domowe) dotyczące 
usuwania odpadów

1. W krajach Unii Europejskiej
Uwaga: Tego urządzenia nie należy wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci!

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać oddzielnie, zgodnie z wymogami prawa dotyczącymi 
odpowiedniego przetwarzania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Po wdrożeniu przepisów unijnych w państwach członkowskich prywatne gospodarstwa domowe na terenie krajów 
UE mogą bezpłatnie* zwracać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów. 
W niektórych krajach* można bezpłatnie zwrócić stary produkt do lokalnych punktów sprzedaży detalicznej pod warunkiem 
zakupienia podobnego nowego produktu.
*) W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat należy się skontaktować z lokalnymi władzami.
Jeśli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest wyposażony w baterie lub akumulatory, należy je usunąć oddzielnie, 
zgodnie z wymogami lokalnych przepisów.
Prawidłowe usunięcie tego produktu zapewni, że odpady zostaną poddane prawidłowemu przetworzeniu, odzyskowi 
i recyklingowi. Tym samym można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia 
ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby powstać na skutek niewłaściwej obróbki odpadów.

2. Kraje spoza obszaru Unii Europejskiej
Aby pozbyć się produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi i uzyskać informacje na temat prawidłowej metody 
usunięcia produktu.
W Szwajcarii: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można bezpłatnie zwrócić do lokalnego sprzedawcy, nawet wtedy, 
gdy planuje się zakupu nowego produktu. Punkty, w których przeprowadzany jest odbiór sprzętu, zostały wymienione w 
witrynie www.swico.ch i www.sens.ch.

B. Informacje dla użytkowników biznesowych dotyczące usuwania odpadów
1. W krajach Unii Europejskiej
W przypadku, gdy produkt jest używany do celów komercyjnych i ma zostać wyrzucony:
Należy się skontaktować z dealerem firmy SHARP, który poinformuje o możliwości zwrotu wyrobu. Konieczne może być 
opłacenie zwrotu i recyklingu produktu. Produkty niewielkich rozmiarów (i w małych ilościach) można zwrócić do lokalnych 
punktów zbiórki odpadów.
W Hiszpanii: W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zwrotu zużytych produktów należy skontaktować się z 
zakładami prowadzącymi zbiórkę lub z władzami lokalnymi.

2. Kraje spoza obszaru Unii Europejskiej
Aby pozbyć się produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi i uzyskać informacje na temat prawidłowej metody 
usunięcia produktu.

Uwaga: Produkt 
jest oznaczony tym 
symbolem. Oznacza 
on, że zużyty 
sprzęt elektryczny 
i elektroniczny nie 
powinien być wyrzucany 
wraz z normalnymi 
odpadkami domowymi. 
Istnieje oddzielny system 
zbiórki tych produktów.

Utylizacja po zużyciu

Bateria dostarczona wraz z produktem może zawierać śladowe ilości ołowiu.

W krajach Unii Europejskiej: Przekreślony pojemnik na odpady oznacza, że zużytych baterii nie należy wyrzucać do 
pojemników z odpadami domowymi! Dla zużytych baterii istnieją oddzielne systemy zbiórki, które zapewnią prawidłowe 
przetwarzanie i odzysk zgodnie z obowiązującym prawem. Szczegóły na temat systemów zbiórki można otrzymać 
u lokalnych władz.

W Szwajcarii: Zużyte baterie można zwrócić w punkcie sprzedaży.

Kraje pozaunijne: W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat prawidłowej metody pozbycia się zużytych baterii, 
proszę o kontakt z władzami lokalnymi
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Znaki towarowe

• „Skrót HDMI, logo HDMI oraz nazwa High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami 
towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.”

• Wyprodukowano w ramach licencji firmy Dolby Laboratories.
• „Dolby” i symbol podwójnego D są znakami towarowymi Dolby Laboratories.

• Logo „HD TV 1080p” jest znakiem towarowym stowarzyszenia DIGITAL EUROPE.

• Logo DVB jest zarejestrowanym znakiem towarowym oznaczającym zastosowanie standardu Digital Video Broadcasting 
(DVB).

• DivX®, DivX Certified® oraz ich loga są znakami towarowymi Rovi Corporation i jej filii, i jako takie są objęte licencją.

• Logo „CI Plus” jest znakiem towarowym stowarzyszenia CI Plus LLP. 

• DLNA®, logo DLNA Logo oraz DLNA CERTIFIED™ są znakami towarowymi, markami usług lub znakami certyfikacji Digital 
Living Network Alliance.

• Wszelkie inne firmy lub nazwy produktów są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi 
odpowiadających im firm.
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DivX®
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This 
is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools 
to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased 
DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your 
device setup menu. Go to vod.divx. com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. Patents:

7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

• YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google Inc.

SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K.
The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 13A fuse. Should 
the fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362 fuse marked  or ���  and of the same 
rating as above, which is also indicated on the pin face of the plug, must be used.
Always refit the fuse cover after replacing the fuse. Never use the plug without the fuse cover fitted.
In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, cut off the 
mains plug and fit an appropriate type.

DANGER:
The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of 
in a safe manner. 
Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious 
electric shock may occur.
To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below:

IMPORTANT:
The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

Blue: Neutral
Brown: Live

As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings 
identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

• The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or 
coloured black.
• The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or 
coloured red.

Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug.
Before replacing the plug cover make sure that:

• If the new fitted plug contains a fuse, its value is the same as that removed from the cut-off plug.
• The cord grip is clamped over the sheath of the mains lead, and not simply over the lead wires.

IF YOU HAVE ANY DOUBT, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.



LCD TELEVIZOR U BOJI
LCD TELEVIZOR U BOJI
BARVNI LCD TELEVIZOR 

TELEWIZOR KOLOROWY LCD
LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ
TELEVIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU
TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD OBRAZOVKOU
КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З 

РІДКОКРИСТАЛІЧНИМ ДИСПЛЕЄМ
VÄRVILINE LCD-TELER
ŠĶIDRO KRISTĀLU EKRĀNA (LCD) 

KRĀSU TELEVIZORS
SPALVINIS LCD TELEVIZORIUS

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ LCD 
(ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ)

LCD RENKLİ TELEVİZYON
TELEVIZOR COLOR LCD
LCD COLOUR TELEVISION

NET+

PRIRUČNIK ZA RUKOVANJE
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
PRIROČNIK ZA UPORABO
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
KASUTUSJUHEND
LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
KULLANMA KILAVUZU
MANUAL DE UTILIZARE
OPERATION MANUAL
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SHARP CORPORATION
http://www.sharp.eu

Sharp Electronics Europe Ltd.

4 Furzeground Way, Stockley Park

Uxbridge, Middlesex, UB11 1EZ, UK

Tiskano u Poljskoj
Štampano u Poljskoj
Tiskano v Poljska 
Wydrukowano w Polsce
Készült Lengyelországban
Vytištěno v Polsku
Vytlačené v Poľsku
Надруковано в Польщі
Trükitud Poolas
Iespiests Polijā
Išspausdinta Lenkijoje
Τυπώθηκε στην Πολωνία
Polonya’da basılmıştır
Tipărit în Polonia
Printed in Poland
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