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Bezpečnostní informace

Používání vaší TV v extrémních podmínkách  
může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ
NEBEZPEÈÍ ÚRAZU 

ELEKTŘINOU NEOTEVÍRAT

UPOZORNĚNÍ: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTŘINOU 
NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST)
UVNITŘ PŘÍSTROJE SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ 
DÍLY, KTERÉ SI MŮŽE UŽIVATEL SÁM OPRAVIT. 
PRO OPRAVU KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANÝ 
SERVIS.

Poznámka : K obsluze souvisejících funkcí následujte 
pokyny na obrazovce.

TV vypojte z elektřiny v případě bouřky nebo 
pokud nebudete TV po delší dobu používat 
(dovolená).Síťová  zástrčka slouží k odpojení TV 
ze sítě, a proto musí zůstat snadno přístupná.
Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku 
má za úkol upozornit uživatele zařízení na 
přítomnost důležitých informací o provozu a 
údržbě v dokumentaci, která je přiložena k 
zařízení.

Obsah  Před zahájením instalace a 
používání si prosím pečlivě přečtěte 
návod k použití.

 UPOZORNĚNÍ: Tento přístroj není určen 
pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými 
fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi 
nebo osobami bez zkušeností a znalostí použití 
kromě těch, nad kterými je dohlíženo nebo kteří 
jsou naváděni osobou zodpovědnou za jejich 
bezpečnost.
• Po všech stranách přístroje nechte nejméně 10 cm 

volného prostoru pro ventilaci. 
• Neblokujte větrací otvory. 
• Nepokládejte na nakloněné nebo vratké povrchy, 

TV může přepadnout.
• Používejte toto zařízení v průměrných klimatických 

podmínkách.
• Síťový kabel by měl být snadno přístupný. Na 

síťový kabel nepokládejte nábytek, TV nebo jiné 
věci. Poškozený síťový kabel může způsobit požár, 
nebo elektrický šok. Kabel odpojujte vytažením za 
zástrčku, nikoli zatažením za kabel. Nikdy nesahejte 
na síťový kabel mokrýma rukama, může to způsobit  
zkrat nebo elektrický šok. Nikdy kabel neuzlujte nebo 
nevažte s jinými kabely. Pokud je kabel poškozený, 
musí být vyměněn kvalifikovanou osobou.Takovou 
TV nepoužívejte na vlhkém místě. Nevystavujte TV 
jakékoli kapalině. Pokud spadne nějaký předmět 
nebo kapalina na kryt, vypojte TV ze zásuvky, a před 
dalším použitím nechte zkontrolovat oprávněnou 
osobou.

• Nevystavujte přímému slunečnímu svitu ani 
zdrojům tepla.

• Neumisťujte TV blízko otevřeného ohně a 
zdrojů tepla, jako třeba elektrické topení. 

• Nadměrná hladina zvuku ze sluchátek může 
způsobit ztrátu sluchu. 

• Ujistěte se, že žádné zdroje otevřeného 
ohně, jako třeba zapálené svíčky, neleží 
na povrchu TV.

• Pokud chcete připevnit zařízení na stěnu, pro 
zabránění úrazu je nutno následovat montážní 
pokyny.

• Někdy se může stát, že se na obrazovce objeví 
několik stálých pixelů v barvě modré, zelené nebo 
červené. Toto neovlivní výkon vašeho výrobku. 
Dbejte na to, abyste nepoškrábali obrazovku nehtem 
nebo jiným tvrdým předmětem. 

• Před čištěním odpojte přístroj z elektrické zásuvky 
ve zdi. Používejte měkký, suchý hadřík.
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 Varování
Nebezpečí vážného poranění 
či smrti.

 Nebezpečí zranění 
elektrickým proudem

Nebezpečí poranění vysokým 
napětím

 Upozornění:
Nebezpečí zranění nebo 
poškození majetku

 Důležité: Systém funguje správně 

 Upozornění! Další poznámky
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Upozornění, funkce a příslušenství
Informace o životním prostředí

Tato televize je zkonstruována pro menší spotřebu 
energie za účelem ochrany životního prostředí. 
Pro snížení spotřeby energie postupujte podle 
následujících kroků:
Při nastavení Úsporného režimu na EKO se TV 
přepne na režim , který spoří energii. Nastavení 
Úsporného režimu naleznete v části Obraz v hlavním 
menu. Některá nastavení obrazu není možné změnit.
Pokud je vybráno Vypnout obraz, zobrazí se 
zpráva: “Obrazovka se za 3 vteřin vypne.” Vyberte 
POKRAČOVAT a stiskněte OK Obrazovka se ihned 
vypne.
Když se TV nepoužívá, vypněte ji nebo ji odpojte ze 
sítě. Toto také sníží spotřebu energie.
Upozornění o pohotovostním  režimu

1. Pokud TV nepřijímá žádný signál (př. od antény 
nebo HDMI zdroje) po pět minut, TV se přepne 
do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí 
TV se zobrazí následující zpráva: “Pohotovostní 
režim z důvodu nulového signálu” Stiskněte 
OK.

2. Pokud není TV nějakou dobu použita, přepne se 
do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí 
TV se zobrazí následující zpráva: “Pohotovostní 
režim z důvodu nulového signálu” Stiskněte 
OK  .

Vlastnosti
• Barevný televizor s dálkovým ovládáním.
• Plně integrovaná digitální /kabel TV (DVB-T/C)
• Vstupy HDMI slouží k připojení zařízení, které má 

konektor HDMI.
• USB vstup
• OSD soustava menu
• Dvě SCART zdířky pro externí zařízení (jako video, 

video hry, audio set, atd.).
• Stereo zvukový systém.
• Teletext
• Připojení sluchátek
• Automatické programování.
• Ruční ladění
• Automatické vypnutí po šesti hodinách.
• Časovač spánku.
• Dětská pojistka.
• Automatické ztlumení zvuku, pokud není přenos.
• Přehrávání NTSC.
• AVL (Automatické omezení hlasitosti).

• PLL (Hledání frekvence)
• PC vstup
• Zapoj&Hraj pro Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, 

Windows 7.
• Režim pro hry (volitelný).
Příslušenství 

• Dálkové ovládání
• Baterie: 2 x AAA
• Návod k použití
• Příručka pro rychlı start
Ovládací tlačítka na TV

Kontrolní tlačítka a obsluha

1. Směr nahoru
2. Směr dolů
3. Program / hlasitost / AV / přepínač výběru 

pohotovostního režimu
Kontrolní přepínač vám umožní ovládat hlasitost/
programy/zdroje a funkce pohotovostního režimu 
na TV.
Pro změnu hlasitosti: Stisknutím tlačítka směrem 
nahoru zvýšíte hlasitost. Stisknutím tlačítka směrem 
dolů snížíte hlasitost.
Ke změně kanálů: Stiskněte prostřední tlačítko a 
informace o kanále se zobrazí. Mezi uloženými 
programy se pohybujete stisknutím tlačítek nahoru 
a dolů.
Pro změnu zdroje: Stiskněte prostřední tlačítko a 
informace o kanále se zobrazí. Mezi uloženými 
programy se pohybujete stisknutím tlačítek nahoru 
a dolů.

Začínáme
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Vypínání televizoru: Stiskněte prostřední tlačítko 
a na pár vteřin ho podržte, TV se tak přepne do 
pohotovostního pořadu.

Připojení napájení 
DŮLEŽITÉ: Televizor je určen k použití s napětím 
220-240V AC, 50 Hz. Po vybalení nechte televizor 
získat pokojovou teplotu, než přístroj připojíte do sítě. 
Zapojte napájecí kabel do zásuvky napájení ve zdi.
Připojení /Antény Kabel

Připojte zástrčku "antény" nebo kabelové televize 
do konektoru ANTÉNNÍ VSTUP na zadní straně 
televizoru.

Oznámení
Vyráběno pod licencí Dolby Laboratories.
OZNÁMENÍ O OCHRANNÉ ZNÁMCE
“Dolby” a symbol dvojitého D jsou  
pod ochrannou známkou Dolby 
Laboratories. 

“HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia 
Interface jsou. ochranné známky HDMI licence LLC.” 

Informace pro uživatele o zneškodňování starého 
vybavení a baterií
Pouze Evropská Unie

Tyto znaky znamenají, že vybavení by nemělo být 
vyhozeno s domácím odpadem. Pokud potřebujete 
zneškodnit produkt nebo baterie, zjistěte si vhodná 
recyklační centra.
UPOZORNĚNÍ:  Značka Pb pod symbolem baterie označuje:
že baterie obsahuje olovo.

Produkty

Baterie

 Technické údaje
Televizní vysílání PAL B/G D/K K

Příjem kanálů VHF (BAND I/III) UHF 
(BAND U) HYPERBAND

Počet 
přednastavených 
kanálů

1000

Indikátor kanálu Zobrazení na obrazovce

RF anténní vstup 75 Ohm (unbalanced)

Napětí 220 – 240 V střídavého 
proudu

Audio: German+Nicam Stereo

ZVUKOVÝ VÝKON 
(WRMS.) (10% THD) 2 x 2,5

Spotřeba energie 35W
Hmotnost 3,35

Rozměry (s 
podstavcem) 134 x 468 x 341 mm

Rozměry (bez 
podstavce) 34 X468 x 307 mm

Provozní teplota a 
vlhkost vzduchu 

5ºC až 45ºC, 85% max. 
vlhkost.

Změna technické specifikace výrobku vyhrazena 
výrobcem.
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Teletext
Stiskněte tlačítko " ". Pro aktivaci režimu mix 
stiskněte znovu. Pro opuštění stiskněte ještě jednou. 
Následujte instrukce zobrazené na obrazovce.

Digitální teletext (pouze pro UK)
Pro shlédnutí informací z digitálního teletextu stiskněte  
“ “. Ovládejte ho  pomocí barevných tlačítek, šipek 
a tlačítka OK. Možnosti se mohou měnit v závislosti 
na obsahu digitálního teletextu. Následujte instrukce 
zobrazené na obrazovce. Když stisknete tlačítko “ ”, 
TV se vrátí na sledování televizního vysílání.

Dálkové ovládání 

Tato tlačítka se mění podle modelu:

(*) “ ” / prohlížeč médií(volitelně)
     Funkce Pip/Pip/ Bez funkce
(**) “ ” / Prohlížeč médií(volitelně)
     TV / Žádná funkce

1. Pohotovostního režimu
2. Velikost obrazu 
3. Časovač vypnutí
4. Číselná tlačítka
5. Zpět / Odejít / Stránka seznamu (v Režimu teletextu)
6. Kurzor nahoru 
7. Kurzor doleva
8. Program nahoru - O stránku níž
9. O program níž - O stránku výš
10. Režim oblíbených 
11. Mono-Stereo Dual I-II / Aktuální jazyk (*)  (v kanálůDTV)
12. Předchozí program 
13. Elektronický programový průvodce
14. Knihovna záznamů
15. Žádné funkce.
16. Stop (v prohlížeči medií režimu)
17. Nahrávání programů
18. Rychlé přetáčení (v režimu prohlížeče medií)
19. Rychle dopředu (v režimu prohlížeče medií) 
20. Info / Odkrytí (v Režimu teletextu)
21. Žádné funkce.
22. Výběr obrazového režimu 
23. AV / Zdroj
24. Červené tlačítko
25. Zelené tlačítko 
26. Žluté tlačítko 
27. Zapnutí / vypnutí nabídky
28. Modré tlačítko
29. OK / Zvolit / Přidržet (v režimu teletextu) 
30. Kurzor doleva
31. Kurzor dolů
32. Zesílit
33. Ztlumit
34. Titulky zap-vyp ( v kanálech DVB)
35. Utlumit
36. Teletext / Mix 
37. Žádné funkce*
38. Prohlížeč médií**
39. Žádné funkce.
40. Hrát (v režimu prohlížeče medií) 
41. Pauza/nahrávání
42. Žádné funkce.
43. Žádné funkce.
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POZNÁMKA: Při připojování zařízení skrz YPbPr nebo bočního AV vstupu použijte dodané kabely. Viz 
ilustrace níže. |Můžete použít YPbPr na VGA kabel (není dodáván) pro propojení YPbPr signálu skrz VGA vstup. 
|VGA a YPbPr nelze použít najednou. | Pro povolení PC audia, použijte červený a bílý vstup PC/YPBPR AUDIO 
kabelu. | Pokud je skrz zdířku Scart připojeno externí zařízení, TV se automaticky přepne do režimu AV.| Při přijímání 
kanálů DTV (Mpeg4 H.264) nebo při aktivním režimu Prohlížeče médií nebude výstup zdířky Scart dostupný. | 
Pokud montujete TV ke stěně, doporučujeme zapojit všechny kabely do zadní strany TV. | Vložte nebo vyjměte CI 
jednotku, pouze pokud je TV vypnutá. ¨Pro podrobnosti nastavení , pročtěte návod k použití jednotky. 

Konektor Typ Kabely Zařízení

Scart
Zapojení
(vzadu) 

VGA
Zapojení
(vzadu) 

Boční -AV 
PC/YPbPr 

Audio
Zapojení
(strana)

 

Boční audio vstup 
Připojovací YPbPr nebo PC kabel 
(není součástí dodávky)   

HDMI
Zapojení
(vzadu) 

SPDIFF
Zapojení
(vzadu)

Boční -AV
Boční AV
Audio + 
Video

Zapojení
(strana) (není součástí dodávky)

SLUCHÁTKA Sluchátka
Zapojení
(strana)

YPbPr Video
Zapojení
(vzadu) Připojovací YPbPr nebo PC kabel (není 

součástí dodávky)

USB
Zapojení
(strana)

CI
Zapojení
(strana)

Připojení
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Zapínání a vypínání
Zapnutí TV
Připojte síťový kabel do zásuvky se střídavým 
proudem 220-240V s frekvencí 50 Hz. 
K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete 
zvolit jednu z možností:

Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítka " ", P+ / 
P- nebo numerická tlačítka.

Stiskněte tlačítko “ ”, –P/CH nebo P/CH+ na 
televizoru. TV se poté zapne.

Vypnutí TV
Stiskněte  “ ” tlačítko na ovladači nebo podržte 
přepínač dokud se TV nevypne a TV se vypne do 
pohotovostního režimu.  (závisí na modelu)
Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí 
kabel ze zásuvky.
Poznámka: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního 
režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako 
třeba Hledání aktualizace, Stahování, anebo Časovač jsou 
aktivní. Kontrolka LED  může také blikat když TV přepnete z 
pohotovostního režimu.

První instalace
Při prvním zapnutí TV se zobrazí obrazovka s výběrem 
jazyka. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte OK.
Zobrazí se Počáteční instalace. Pomocí navigačních 
tlačítek nastavte priority a stiskněte OK.
Můžete aktivovat model Uložení (volitelný), který je 
k dispozici v menu "Ostatní nastavení" a nastavení 
vaší TV bude optimalizováno tak, aby bylo dosaženo 
nejlepší kvality zobrazení. Zobrazí se dialogové okno 
pro potvrzení. Pro pokračování vyberte Ano.
Je-li vybrán režim domácí, po první instalaci nebude 
k dispozici režim prodejna. Stisknutím tlačítka OK 
pokračujte.
Přednastavený PIN se může v různých zemích lišit.
Potřebujete-li navolit PIN v hlavním menu, použijte 
jeden z těchto: 4725, 0000 nebo 1234.
Instalace antény
Pokud si na obrazovce zvolíte možnost ANTÉNA, 
digitální televize zahájí vyhledávání digitálního 
pozemního televizního vysílání.

POZNÁMKA: Pro zrušení stiskněte tlačítko MENU.

Poté co se uloží všechny dostupné stanice, zobrazí 
se seznam kanálů. Pokud chcete kanály třídit podle 
LCN (*), vyberte "Ano" a stiskněte OK.
Pro opuštění seznamu kanálů a sledování TV 
stiskněte MENU

(*) LCN je systém, který organizuje dostupná 
vysílání podle rozpoznatelného pořadí kanálů.
Instalace kabelu
Vyberte možnost KABEL a pro pokračování stiskněte 
OK na ovladači. Pro pokračování vyberte ANO a 
stiskněte OK. Pro zrušení operace vyberte NE a 
stiskněte OK. Na obrazovce si můžete zvolit frekvenční 
pásmo. 
S použitím numerických tlačítek zadejte číslo kanálu 
nebo frekvenci. 
Poznámka: V závislosti na vybraném způsobu vyhledávání 
se liší délka vyhledávání.

Přehrávání médií prostřednictvím USB portu
Do bočního USB vstupu TV lze připojit 2.5” a 3.5” palcový 
externí hardisk (hardisk s externím připojením) nebo USB 
paměť.

DŮLEŽITÉ! Před připojením k TV zálohujte data. 
Výrobce není zodpovědný za poničení souborů 
nebo ztrátu dat. Je možné, že některé typy USB 
zařízení (např. MP3 přehrávače)nebo USB hardisky/ 
paměťové karty nebudou s touto TV kompatibilní. 
TV podporuje formátování disku FAT32 a NTFS, ale 
nahrávání nebude při NTFS fungovat.
Pokud formátujete USB hardisk, který má 1TB 
(Tera Byte) nebo více, mohou nastat problémy s 
formátováním. Obzvláště opakovaně nevytahujte a 
znovu nezapojujte USB paměť. Může to poškodit 
USB přehrávač a samotné USB zařízení. Během 
přehrávání souboru USB paměť nevytahujte.
Nahrávání programu

DŮLEŽITÉ: Pokud používáte nový USB pevný disk, 
doporučujeme disk nejprve zformátovat pomocí volby 
"Formátování disku".
Poznámka: Pro nahrávání programu nejdříve připojte 
USB disk zatímco je TV vypnutá. Poté TV zapněte pro 
umožnění funkce nahrávání.
K použití nahrávací funkce připojte USB disk nebo 
externí pevný disk k TV, a tento disk by měl mít 
minimálně 1 GB kapacitu a rychlost 2.0. Pokud USB 
zařízení nepodporuje rychlost 2.0, zobrazí se varovná 
zpráva.
Poznámka: Nahrané programy se uloží na připojený 
US disk. Pokud si přejete, můžete nahrávky ukládat/
kopírovat do počítače. Soubory však nebude možno 
na počítači přehrávat. Nahrávky lze přehrávat pouze 
pomocí vaší TV.
Poznámka: Během nahrávání časovým posunem 
může nastat Lip Sync opoždění. Nahrávání 
rozhlasového vysílání není podporováno. TV může 
nahrávat programy po dobu až deseti hodin.

Počáteční instalace - připojení USB
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Nahrané programy jsou rozděleny do 4GB částí. 
Pokud není zapisovací rychlost připojeného USB 
disku dostačující, nahrávání může selhat a nahrávání 
časovým posunem nemusí být dostupné.
Z tohoto důvodu je pro nahrávání HD programů 
doporučen USB pevný disk.
Během nahrávání neodpojujte USB/HDD disky. Může 
to USB/HDD disk poškodit.
Lze vytvořit více oddílů. Podporovány jsou maximálně 
dva různé oddíly. První část disku se používá pro 
funkce PVR. Rovněž musí být naformátován jako 
primární oddíl pro použití s funkcemi PVR.
Některé streamy nemusí být nahrány kvůli problému 
se signálem, tudíž se může stát, že video během 
přehrávání zamrzne. 
Pokud je zapnutý teletext, nepoužívejte tlačítka 
Nahrávání, Přehrát, pozastavit, displej. Pokud se 
zapne nahrávání z časovače a teletext je zapnutý, 
teletext se automaticky vypne. Pokud právě probíhá 
nahrávání či přehrávání, teletext je nedostupný. 
Nahrávání časovým posunem 

Pro přepnutí do režimu Posunutí času stiskněte 
během sledování vysílání tlačítko  (PAUZA). V 
režimu časového posunu je program pozastaven a 
zároveň nahráván na připojený USB disk.
Pro pokračování sledování pozastaveného programu 
z bodu, kdy byl zastaven, stiskněte tlačítko  
(PŘEHRÁT). Pokud chcete ukončit nahrávání 
časovým posunem a vrátit se k živému vysílání, 
stiskněte tlačítko STOP.
Poznámka: V režimu Rádio nelze použit nahrávání časovým 
posunem.
Poznámka: .Funkci rychlé přetáčení vzad při časovém 
posunu nelze použít, pokud nepovolíte přehrávání s rychlým 
přetáčením.

Okamžité nahrávání
Pro okamžité nahrávání sledovaného programu 
stiskněte tlačítko  (RECORD). Pro nahrání dalšího 
p r o g r a m u  n a  E P G  s t i s k n ě t e  t l a č í t k o  

 (RECORD) na dálkovém ovládání. V takovém 
případě OSD zobrazí naprogramovaný program pro 
nahrávání. Pro zrušení okamžitého stiskněte tlačítko 

 (STOP). 
Poznámka: Během nahrávacího režimu nelze přepnout do 
vysílání a používat  Prohlížeč médií. Pokud není rychlost USB  
zařízení dostatečná, zobrazí se při nahrávání programu nebo 
při nahrávání časovým posunem varovná zpráva.

Sledování nahraných programů 
Z menu Prohlížeče médií vyberte Knihovnu 
záznamů. Ze seznamu vyberte nahranou položku 
(byla-li dříve nahrána) pomocí tlačítka. Stiskněte 
tlačítko OK pro prohlížení Volby přehrávání. Vyberte 
jednu z možností a stiskněte OK tlačítko.

Poznámka: Prohlížení hlavního menu a položek v menu 
nebude dostupné během přehrávání.

Pro zastavení přehrávání a navrácení se do Knihovny 
záznamů stiskněte tlačítko  (STOP).

Pomalu dopředu
Pokud stiskněte tlačítko  (PAUSE) při sledování 
nahraného programu, bude dostupná funkce Pomalu 
dopředu. Lze použít tlačítko  k přetáčení pomalu 
dopředu. Tisknutím tlačítka  za sebou změní 
rychlost funkce pomalu dopředu.
Konfigurace nahrávání 

Vyberte položku Nahrávky v Nastavovacím menu ke 
konfiguraci nastavení nahrávek. 
Zformátovat disk: Funkci Zformátovat disk můžete 
použít pro formátování zapojeného disku USB. PIN 
požaduje použití Formátování disku (přednastavený 
PIN je 0000).
Přednastavený PIN se může v různých zemích lišit.
Potřebujete-li navolit PIN v hlavním menu, použijte 
jeden z těchto: 4725, 0000 nebo 1234.
DŮLEŽITÉ: VŠECHNA data uložená na USB disku 
budou ztracena a poté bude formát disku převeden 
do FAT32, pokud tuto funkci zvolíte. Pokud se na 
vašem USB disku objeví chyby, můžete se pokusit 
ho zformátovat. Ve většině případů, formátování disku 
obnoví normální funkci, ačkoli VŠECHNA data na USB 
disku budou ztracena. 
Poznámka: Pokud se při spuštění nahrávání zobrazí zpráva 
USB pomalé, zkuste nahrávání restartovat. Pokud se 
chyba stále zobrazuje, je možné že USB disk neodpovídá 
rychlostním požadavkům. Zkuste zapojit jiný USB disk.

Menu Prohlížeč médií
Můžete přehrávat fotografie, hudbu a filmy uložené 
na USB disku a to zapojením do vaší TV a použitím 
nabídky Prohlížeč médií. Zapojte USB disk do vstupu 
USB, který se nachází na straně TV. Stisknutí tlačítka 
MENU v Prohlížeči médií Vám umožní přístup 
do menu Obraz, Zvuk a Nastavení. Opětovným 
stisknutím MENU opustíte tuto obrazovku. Použitím 
okna Nastavení můžete nastavit předvolby Prohlížeče 
medií.

Smyčka / Obsluha režimu Náhodně 

Přehrávání spustíte pomocí       

 ( )
TV přehraje následující soubor 
a seznam promíchá.

Přehrávání spustíte pomocí OK 

( )
Stejný soubor se přehraje ve 
smyčce (bude se opakovat).

Přehrávání spustíte pomocí OK/

 ( )
Soubory se budou přehrávat 
náhodně.
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Menu Funkce a vlastnosti

Menu Obraz

Režim Obrazový režim lze změnit podle vašich potřeb. Režim obrazu lze nastavit na 
jednu z těchto možností: Kino, Hra, Dynamický a Přírozený.

Kontrast Nastaví světlost a tmavost obrazovky.

Jas Nastaví jas obrazovky.

Ostrost Nastaví ostrost objektu zobrazeného na obrazovce.

Barva Nastaví barvu.

Úsporný režim 
Stiskem tlačítka nastavte Úsporný režim jako Ekonomický,Vypnutý obraz nebo 
Vypnutý. 
(Pokud jste v režimu Dynamický, úsporný režim je automaticky vypnut).

Podsvícení 
obrazovky 
(volitelné)

Toto nastavení ovládá úroveň podsvícení obrazovky. Pokud je ekologický režim 
zapnutý, nelze nastavit funkci Podsvícení. Podsvícení nemůže být aktivní ve VGA 
a režimu prohlížeče médií nebo když je nastaven režim Hra. 

Redukce šumu Pokud je vysílaný signál slabý a obraz je šumivý, použijte nastavení Redukce 
šumu. 

Pokročilá nastavení
Dynamický 
kontrast Dynamický poměr kontrastu lze nastavit na požadovanou hodnotu. 

Náhrada barvy Nastaví požadovaný  tón barvy.

Obrazový Zoom 
Nastaví požadovanou velikost obrazu.
Poznámka: Automatický (dostupné pouze v režimu Scart PIN8 přepínače napětí)

Filmový režim
Filmy jsou nahrávány s různým počtem snímků za sekundu z normálních 
televizních programů. Zapněte tuto funkci při sledování filmů, aby se lépe 
zobrazovali rychle se pohybující scény.

Tón pleti Tón pleti lze nastavit mezi hodnotou -5 a 5.

Barevnı posun Nastaví požadovaný tón barvy.

RGB Použitím funkce RGB upravte teplotu barev.

Resetovat Nastaví obraz na tovární nastavení.

Automatická 
pozice (v režimu 
PC)

Automaticky upraví display. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.

H pozice (v 
režimu PC) Tato funkce umístí obraz horizontálně na pravou nebo levou stranu obrazovky.

V pozice (v 
režimu PC) Tato funkce otočí obraz vertikálně směrem nahoru či dolů.

Bodové hodiny (v 
režimu PC)

Nastavení Bodových hodin upraví rušení, které se zobrazí jako svislé pruhy 
v prezentacích s intenzivní hustotou. Např. tabulky, odstavce nebo text v malém 
fontu.

Fáze (v režimu 
PC)

V závislosti na rozlišení a frekvenci, kterou připojíte do TV, můžete vidět šumivý 
nebo mlhavý obraz. V takovémto případě použijte tuto funkci, dosáhnete čistšího 
obrazu.

Pokud jste v VGA (PC) režimu, některé položky v nabídce obrazu nebudou dostupné. Namísto toho zatímco 
jste v PC režimu, nastavení VGA režimu bude přidáno do Nastavení obrazu.
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Menu Funkce a vlastnosti

Menu Zvuk
Hlasitost Přizpůsobí hlasitost zvuku.

Ekvalizér Vybere režim ekvalizéru. Uživatelská nastavení lze měnit pouze v uživatelském 
režimu.

Balance Toto nastavení je používáno pro vyvážení levého a pravého reproduktoru.

Sluchátka Nastaví hlasitost sluchátek. 

Režim zvuku Vyberete zvukový režim. (Pokud to podporuje vybraný kanál).

AVL (Automatické 
Omezování 
Hlasitosti)

Tato funkce nastaví zvuk tak, aby vyrovnal výstupní hlasitost mezi programy.

Digitální výstup Nastaví typ digitálního audia výstupu.

Nastavení menu Obsah
Podmíněný přístup Zkontrolujte dostupnost podmíněného přístupu.

Jazyk
Upravuje nastavení jazyka (může se lišit v závislosti na zemi). Upřednostňované 
a současné nastavení bude k dispozici. Toto nastavení lze změnit, pouze pokud je 
vysílač podporuje.

Rodičovské
Pro změnu rodičovského nastavení navolte správné heslo. V tomto menu lze 
snadno upravit zámek menu, rodičovský zámek (záleží na zemi) a dětskou pojistku. 
Lze tu také nastavit nový PIN.

Časovače Nastaví časovače jednotlivých programů. (USB nahrávání).

Konfigurace 
nahrávání Zobrazí menu úpravy nahrávání (nutné USB připojení).

Datum/Čas Nastaví čas a datum.

Zdroje: Povolí nebo zakáže vybrané zdroje.

Další nastavení: Zobrazí další možnosti nastavení TV.
Časový limit pro 
zobrazení menu Mění časový limit pro obrazovky nabídek.

Vyhledávání 
zakódovaných 
kanálů

Pokud je toto nastavení zapnuté, při vyhledávání se najdou i kódované 
programy.

Modré pozadí Pokud je slabý nebo žádný signál, tato funce aktivuje nebo deaktivuje modré 
pozadí.

Aktualizace softwaru Slouží k získání nejnovějšího softwaru pro váš STB přijímač.

Verze aplikace Zobrazí verzi aplikace.

Pro nedoslýchavé Povolí jakékoli speciální funkce odeslané vysíláním.

Zvukový popis

Audio popis zahrnuje dodatečnou zvukovou stopu pro nevidomé a zrakově 
postižené diváky vizuálních médií, včetně televize a filmů. Tuto možnost 
můžete využívat, jen pokud vysílač dodatečnou zvukovou stopu podporuje.
Poznámka: Funkce zvukový popis audia není dostupná při nahrávání a nahrávání 
časovým posunem.

Automatické vypnutí 
TV:

Ze nastavit čas vypršení automatického vypnutí. Pokud není televizor 
provozován po určitý čas a po dosažení časového limitu se TV vypne.

Typ vysílání Vybere požadovaný typ vysílání.
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Menu Funkce a vlastnosti

Ladění v 
pohotovostním 
Režimu (volitelně)

Pokud je zapnuté vyhledávání v pohotovostním režimu a TV je v pohot. 
režimu, bude vyhledáváno dostupné vysílání. Pokud TV najde nové nebo 
chybějící vysílání, zobrazí se obrazovka menu dotazující se, zda vysílání 
chcete uložit. Seznam kanálů se aktualizuje a uloží.

Režim Prodejna 
(volitelný)

Pokud tento televizor vystavujete v prodejně, můžete zvolit tento režim. V 
prodejně
Režim je dostupný, ale některé funkce nemusí být dostupné.

Režim vypnutí TV Toto nastavení upravuje možnosti režimu vypnutí.

Instalovat nebo přeladit obsah menu
Automatické 
skenování kanálů 
(přeladění)
Časovače (pokud je k 
dispozici)

Zobrazí možnosti automatického ladění. Digitální anténa: Hledá a ukládá 
pozemní  DVB stanice. Digitální kabel: Hledá a ukládá kabelové DVB  stanice. 
Analog: Hledá a ukládá analogové stanice. Digitální anténa: Hledá a ukládá 
pozemní DVB  stanice. Digitální kabel: Hledá a ukládá kabelové DVB stanice.

Ruční prohledávání 
kanálů Tato možnost se používá pro přímé nalezení vysílání.

Vyhledávání kanálů 
v síti Vyhledává propojené kanály v systému vysílání. 

Jemné analogové 
ladění

Toto nastavení můžete použít pro vyladění analogových kanálů. Tato funkce 
není dostupná, pokud nejsou uloženy žádné kanály.

První instalace Vymaže všechny uložené kanály a nastavení a obnoví TV do továrního 
nastavení.
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Obsluha TV
Ovládání seznamu kanálů

TV uspořádá všechny uložené stanice v Seznamu 
kanálů. Tento seznam můžete upravit, nastavit 
oblíbené nebo aktivní stanice použitím možnosti 
Seznamu kanálů.
Konfigurace Rodičovského nastavení

Pro zamezení sledování určitých programů můžou být kanály 
a nabídky uzamčeny použitím rodičovské kontroly.

Pro zobrazení nabídky rodičovského uzamčení musíte 
vložit PIN. Výchozí PIN je 0000. Po zadání správného 
PIN se zobrazí menu rodičovského nastavení:
Zámek: Nastavení Zámku povolí nebo zakáže přístup 
do nabídky. 
Zámek podle věku: Pokud je nastavena tato možnost, 
přístroj získává informace o přístupnosti vysílaných 
pořadů, a zakáže přístup k vysílání.
Dětský zámek: Když je tato funkce zapnuta, televizor 
lze ovládat jen dálkovým ovladačem. V takovém 
případě nebudou tlačítka na předním panelu fungovat. 
Nastavení PINu: Nastaví nový PIN. 
Přednastavený PIN se může v různých zemích lišit.
Potřebujete-li navolit PIN v hlavním menu, použijte 
jeden z těchto: 4725, 0000 nebo 1234.
Elektronický průvodce programy (EPG)

Některé, ne všechny, kanály posílají informace 
o aktuálních a nadcházejících programech. Pro 
prohlížení EPG menu stiskněte  tlačítko PRŮVODCE.
Červené tlačítek (Předchozí den): Zobrazí programy 
z předešlého dne.
Zelené tlačítek (Následující den): Zobrazí programy 
následujícího dne.
Žluté tlačítek (Zoom): Zvětší informace o programu.
Modré tlačítek (Filtr): Zobrazí možnosti filtrování.
TITULKY: Pro zobrazení menu žánru stiskněte 
tlačítko SUBTITLE. Použitím této funkce můžete 
vyhledávat v databázi programového průvodce  
žánry, které jste si vybrali. Informace, které jsou k 
dispozici v programovém průvodce  budou prohledány 
a výsledky, které se shodují s vašimi kritérii, budou 
vypsány do seznamu. 
INFO: Zobrazí detailní informace o vybraném 
programu.
Číselná Tlačítka (Přeskočit) :  Přeskočí do 
vyžadovaného kanálu přímo přes číselná tlačítka.
OK: Zobrazí programy opakování.
Text  (Hledat) :  Zobrazí  menu “Průvodce 
vyhledáváním”.

 (Nyní) : Zobrazí aktuální program.

 (NAHRÁVÁNÍ): TV nahraje vybraný program. 
Stiskněte znovu pro zastavení nahrávání.
P+P- : Více informací o události. 
DŮLEŽITÉ: Zapojte USB disk do TV. TV musí být vypnutá. 
Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání.
Poznámka: Během nahrávání není dostupné přepínání mezi 
vysíláními nebo zdroji.

Možnosti programů
V EPG menu, stiskněte pro vstup Možnosti události 
tlačítko OK.
Výběr kanálu
Použití této možnosti v EPG můžete přepnout do 
vybraného kanálu.
Nahrávání / Vymazání nahrávacího časovače
Po vybrání programu v EPG menu stiskněte tlačítko  
OK a zobrazí se obrazovka Volby. Vyberte možnost 
"Nahrávání" a stiskněte OK. Poté se nahrávání 
nastaví na vybraný program. 
Pro zrušení nastaveného nahrávání zvýrazněte 
program a stiskněte tlačítko OK a vyberte možnost 
“Vymazat nahrávací. Časovač”. Nahrávání bude 
zrušeno.
Nastavit časovač / Vymazat časovač
Po vybrání programu v EPG menu stiskněte tlačítko 
OK a zobrazí se obrazovka Volby. Vyberte možnost 
"Nastavit časovač na událost" a stiskněte tllačítko 
OK. Můžete nastavit časovač pro budoucí programy. 
Pro zrušení nastaveného připomínače, zvýrazněte 
program a stiskněte OK. Poté vyberte možnost 
"Smazat časovač". Časovač bude zrušen.
Poznámka: Nahrávat dva kanály ve stejnou chvíli nelze.

Aktualizace softwaru
Vaše TV může automaticky vyhledávat a aktualizovat 
pomocí anténního/kabelového signálu. 

1) Aktualizace softwaru přes uživatelské 
rozhraní
Jednoduše procházejte ve vašem hlavním menu. 
Vyberte Nastavení a vyberte menu Další nastavení. 
V menu Další nastavení přejděte na položku 
Aktualizace softwarua stiskněte tlačítko OK pro 
otevření menu Aktualizovat možnosti.

3 Automatické vyhledávání a režim 
aktualizace 
Během připojení na anténní signál. Je-li zapnutá  
položka Automatické skenovánív Možnostech 
aktualizace, TV se zapne v 03:00 a vyhledá vysílací 
kanály pro novou aktualizaci softwaru. Je-li úspěšně 
vyhledán a stáhnut nový software, spustí se při příštím 
zapnutí TV.
Poznámka: Pokud se TV po aktualizaci nezapne do dvou 
minut, odpojte ji a znovu zapojte.
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Řešení problémů a rady
TV se nezapne
Ujistěte se, že je anténa bezpečně připojena do 
zásuvky. Baterie v ovladači mohou být vybité. 
Stiskněte hlavní tlačítko zapnutí/vypnutí na TV. 

Špatný obraz
• Vybrali jste správný TV systém? 
• Špatný obraz může způsobovat slabý signál. 

Zkontrolujte anténu.
• Pokud jste provedli manuální ladění, zkontrolujte, 

zda jste navolili správnou frekvenci. 
• Kvalita obrazu se může pokazit, pokus jsou dvě 

zařízení připojena k TV najednou. V takovém 
případě odpojte jedno z nich.

Chybí obraz
• Žádný obraz znamená, že vaše televize nepřijímá 

přenos. Vybrali jste správné tlačítko na ovladači? 
Zkuste to ještě jednou. Ujistěte se, že byl vybrán 
správný vstup.

• Je anténa připojena správně? 
• Je kabel antény připojen správně? 
• Jsou použity vhodné zástrčky pro zapojení antény? 
• Pokud máte pochybnosti, kontaktujte prodejce.

Chybí zvuk
• Není TV nastaven na utišení zvuku? Pro zrušení 

utišení stiskněte tlačítko “ ” a zvyšte hlasitost.
• Zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru. Není 

balance nastavena na nejvyšší stupeň? Viz Zvukové 
menu.

Dálkový ovladač nereaguje
• Mohou být vybité baterie. Vyměňte baterie za nové. 

Vstupy zdrojů - nelze je vybrat
• Pokud nemůžete vybrat vstup, je možné, že není 

připojeno žádné zařízení.
• Zkontrolujte AV kabely a spojení, pokud jste zkusili 

připojit zařízení.

Nahrávání nedostupné 
Pro nahrávání programu nejdříve připojte USB disk 
zatímco je TV vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění 
funkce nahrávání. Pokud nefunguje nahrávání, zkuste 
TV vypnout a znovu vložit USB.

USB příliš pomalé 
Pokud se při spuštění nahrávání zobrazí zpráva 
USB pomalé, zkuste nahrávání restartovat. Pokud 
se chyba stále zobrazuje, je možné že USB disk 
neodpovídá rychlostním požadavkům. Zkuste zapojit 
jiný USB disk.
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Kompatibilita AV a HDMI 

Zdroj Podporované signály Dostupné

EXT
(SCART)

PAL 50/60 O

NTSC 60 O

RGB 50 O

RGB 60 O

Boční AV
PAL 50/60 O

NTSC 60 O

PC/
YPbPr 

480I, 480P 60Hz O

576I, 576P 50Hz O

720P 50Hz0,60Hz O

1080I 50Hz0,60Hz O

1080P 50Hz0,60Hz O

HDMI1

480I 60Hz O

480P 60Hz O

576I, 576P 50Hz O

720P 50Hz0,60Hz O

1080I 50Hz0,60Hz O

1080P
24Hz, 25Hz
30Hz, 50Hz, 
60Hz

O

(X: Není k dispozici, O: Dostupné)
V některých případech se signál na LED TV nezobrazí správně. 
Problém může být v neslučitelnosti s vybavením (DVD, Set-top 
box, atd.). Jestliže se setkáte s tímto problémem, kontaktujte 
vašeho prodejce a také výrobce vybavení.

PC vstup typické zobrazovací režimy 
V následující tabulce jsou uvedené některé typické 
režimy zobrazení videa. Vaše TV nemusí podporovat 
všechna rozlišení. TV podporuje rozlišení 1920x1080.

Obsah Rozlišení Frekvence

3 1024x768 60 Hz

4 1280x768 60 Hz

5 1360x768 60 Hz

7 800x600 56 Hz

8 800x600 60 Hz

9 1024x768 60 Hz

10 1024x768 66 Hz

11 1280x768 60 Hz

12 1360x768 60 Hz

13 1280x1024 60 Hz

14 1280x960 60 Hz

15 1280x1024 60 Hz

16 1400x1050 60 Hz

17 1600x1200 60 Hz

18 1920x1080 60 Hz

Podporované formáty souboru pro USB režim

Media Přípony souborů
Formát Poznámky

Video Audio: (Maximální rozlišení/Být  rate etc.)

Film

 .mpg, .mpeg MPEG1, MPEG2
MPEG1 768x576 @30P

MPEG2:1920x1080 @ 30P
.vob MPEG2

1920x1080 @ 30P
.mp4 MPEG4, H.264

.mkv H.264, MPEG4,VC-1

.avi MPEG4, H.264

flv H.264/VP6/Sorenson
H.264/VP6:1920x1080 @ 30P

Sorenson: 352x288 @30P

3gp MPEG4, H.264 1920x1080 @ 30P

wmv,asf MPEG4 , VC-1 1920x1080 @ 30P

Hudba .mp3 - MPEG 1 vrstva 1 / 
2 (MP3)

32Kbps ~ 320Kbps(Být  rate)32K, 44.1k, 
48k Hz,16K, 22.05K, 24K Hz,8K, 11.025K, 

12K Hz(vzorkovací frekvence)

Photo
.jpg .jpeg Baseline JPEG - max WxH = 15360x8640  4147200být 

. Progresivní JPEG - max WxH = 9600x6400 3840000být 
.bmp - - max WxH = 9600x6400        3840000být 

Titulky .sub .srt - - -

Výrobce: Hyundai Corporation, Seoul, Korea
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Biztonsági információ

A TV szélsőséges körülmények közötti használata 
a készülék meghibásodását okozhatja.

FIGYELMEZTETÉS
ÁRAMÜTÉSVESZÉLY!

NE NYISSA KI

FIGYELMEZTETÉS:AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK 
CSÖKKENTÉSÉRE NE VEGYE LE A BURKOLATOT 
(HÁTLAPOT).NO USER-SERVICEABLE PARTS 
INSIDE. A SZERVÍZELÉS ESETÉN FORDULJON 
SZAKKÉPESÍTÉSSEL RENDELKEZŐ 
SZERELŐHÖZ.

Megjegyzés: Az ehhez kapcsolódó funkciók használatához 
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Villámlás vagy vihar esetén, vagy ha a TV egy 
ideig használaton kívül van (pl. nyaralés idején), 
húzza ki a TV készüléket a dugaszoló aljazatból.  
A hálózati dugaszt a TV-készülék az áramforrástól 
való szétkapcsolására használhatja.
Az egyenlő oldalú háromszögben levő felkiáltó 
jel célja a felhasználó figyelmeztetése, hogy 
a készüléket kísérő irodalomban fontos 
üzemeltetési és karbantartási (szervizelési) 
utasítások vannak.

Tartalomjegyzék  FONTOS – Kérjük olvassa el 
figyelmesen ezeket az utasításokat a 
telepítés és a üzemeltetés megkezdése 
előtt.

 VIGYÁZAT: Soha ne hagyjon felügyelet 
nélkül gyermekeket vagy olyan személyeket az 
eszköz közelében, akik fizikális, érzékelési vagy 
szellemi képességeikben korlátozottak vagy 
hiányosak ismereteik, tapasztalataik az eszköz 
működtetésével kapcsolatban!
• A szellőzés biztosításához hagyjon legalább 10 cm 

helyet szabadon a készülék körül. 
• Ne zárja el a nyílásokat. 
• Ne helyezze a TV-t csúszós vagy nem biztos 

felületre, mert a TV leeshet.
• A készüléket mérsékelt éghajlatú területen használja.
• Az elektromos vezeték dugaszának könnyen 

megközelíthetőnek kell lenni. Ne helyezze a 
készüléket, bútort stb. a hálózati kábelre (a 
csatlakozó kábelre), és ne szorítsa be a kábelt. A 
sérült hálózati kábel tüzet vagy áramütést okozhat. 
Mindig a dugasznál fogva használja a vezetéket, 
ne húzza ki a TV-t a konnektorból a vezetéknél 
fogva. Soha ne nyúljon a tápvezetékhez nedves 
kézzel, mert rövidzárlatot és áramütést okozhat. 
Soha ne csomózza össze a kábelt, és ne fűzze 
össze más kábelekkel. A meghibásodás esetén 
ki kell cserélni, amit csak a megfelelő szakember 
végezhet el.Ne használja ezt a TV-t nedves 
vagy párás környezetben. A TV nem kerülhet 
kapcsolatba folyadékkal. Ha valamilyen szilárd 
tárgy vagy folyadék kerül a készülékbe, húzza 
ki a hálózati csatlakozókábelt a konnektorból, 
majd ellenőriztesse szakemberrel, mielőtt tovább 
használná.

• Ne tegye ki a TV-t közvetlen napfénynek vagy más 
hőforrásnak.

• TV-t ne tegye ki nyílt lángnak, valamint 
magas hõforrásnak, mint pl. elektromos 
fûtõtest hatásának. 

• A fül- vagy fejhallgatóból való túlzott hangerõ 
halláskárosodást okozhat. 

• Ne helyezzen nyílt láng forrásokat, pl. égő 
gyertyákat, a TV-készülék tetejére.

• A sérülések elkerülése érdekében a 
készüléket - ha azt a falra rögzítik - biztonságosan 
kell a falhoz rögzíteni a telepítési utasításoknak 
megfelelően.

• Alkalmanként megjelenhet néhány nem mûködõ 
pixel a képernyõn, kék, zöld vagy piros rögzített 
pontként. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez nem 
befolyásolja a termék teljesítményét. Ügyeljen arra, 
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hogy ne karcolja meg a képernyőt körömmel, vagy 
más kemény tárggyal. 

• Mielõtt tisztítja, húzza ki  a TV-t a fõ falon található 
áramellátásból, konnektorból. Használjon puha és 
száraz ruhát a tisztításhoz.

 Figyelmeztetés
Olyan veszély, mely halált, vagy 
súlyos sérülést okozhat

 Áramütés veszélye
Veszélyes feszültésgből eredő 
kockázat

 Figyelem
Személyi vagy tárgyi sérülés 
veszélye

 Fontos!
A r e n d s z e r  m e g f e l e l ő 
működtetése 

 Megjegyzés
Tovább i  meg jegyzések 
megjelölve
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Értesítések, funkciók és tartozékok
Környezetvédelemmel kapcsolatos információk

A TV-készülék úgy lett tervezve, hogy kevesebb 
energiát fogyasszon. Az energiafelhasználás 
csökkentéséhez kövesse a következő lépéseket:
Ha az Energiatakrékos mód Eco-ra van állítva, a TV 
az energiatakarékos módba vált. Az Energiatakarékos 
mód beállításai a Főmenü 'Kép' fejezetében találhatók. 
Vegye figyelembe, hogy egyes képbeállítások így ne 
elérhetők.
Ha kiválasztja a Kép kikapcsolás opciót, a képernyőn 
megjelenik. "A képernyő 3 másodpercre kikapcsol" 
üzenet. Válassza ki FOLYTATÁS opciót, és a nyomja 
meg az OK gombot a folytatáshoz. A képernyő 
azonnal kikapcsol.
Ha tv használaton kívül van, kérjük kapcsolja ki vagy 
húzza ki a hálózati csatlakozót. Ez csökkenti az 
energiafelhasználást.
Készenléti jelzések

1. Ha a TV készülék 5 percig nem fogad semmilyen 
bemenő jelet (pl. egy antenna vagy HDMI 
forrástól), a TV készülék készenléti üzemmódba 
vált. Amikor ismét bekapcsolja, az alábbi üzenet 
jelenik meg: “Készenlét állapot, nincs jel” 
Nyomja le az OK-t a folytatáshoz.

2. Ha a TV készüléket magára hagyta és nem 
működteti egy idejig, a TV készülék készenléti 
üzemmódba vált. Amikor ismét bekapcsolja, az 
alábbi üzenet jelenik meg: “Készenlét állapot, 
nincs beavatkozás” Nyomja le az OK-t a 
folytatáshoz.

Jellemzõk
• Távirányítóval vezérelt színes televízió.
• Teljesen integrált digitális /kábel TV (DVB-T/C)
• A HDMI bemenetek HDMI csatlakozóval rendelkezõ 

készülék csatlakoztatására használhatók.
• USB-bemenet.
• OSD menürendszer.
• Scart aljzattal rendelkezik a külsõ berendezésekhez 

(mint pl. DVD lejátszó, PVR, videojátékok, stb.).
• Sztereó hangrendszer.
• Teletext.
• Fülhallgató csatlakozás.
• Automatikus programozó rendszer.
• Kézi hangolás
• Automatikus kikapcsolás hat üzemóra után.
• Időzítő kikapcsolás.
• Gyermekzár.

• Automatikus hangnémítás, ha nincs adás.
• NTSC lejátszás.
• AVL (Automatikus hangerőkorlátozás).
• PLL (Frekvencia keresés).
• PC bemenet.
• Plug&Play Windows 98, ME, 2000, XP, Vista; 

Windows 7 esetén.
• Játék üzemmód (opcionális)
Mellékelt tartozékok

• Távirányító
• Elemek: 2 db AAA
• Használati utasítás
• Gyorskezdés útmutató
A TV vezérlőgombjai

TV vezérlőgombok és működtetés

1. Felfelé
2. Lefelé
3. Program/Hangerő/ AV / Készenlét-Be választó 

kapcsoló
A Control gomb lehetővé teszi a TV Hangerő/Program/
Forrás és a Készenlét-Be funkcióinak beállítását.
A hangerő megváltoztatása: Növelje a hangerőt a 
gomb felfelé nyomásával.  Csökkentse a hangerőt a 
gomb lefelé nyomásával.
Csatornák váltása: Nyomja le a gomb közepét és a 
képernyőn megjelenik a csatorna információk felirat. 
Görgessen a tárolt csatornák között a gomb felfelé 
vagy lefelé nyomásával
A forrás váltása Nyomja le a gomb közepét kétszer 
és a képernyőn megjelenik a forráslista. Görgessen 

Kezdő lépések
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az elérhető források között a gomb felfelé vagy lefelé 
nyomásával.
A TV kikapcsolása: Nyomja le a gomb közepét és 
tartsa lenyomva néhány másodpercig, a TV készenléti 
módra vált.
Helyezze az elemeket a távirányítóba!

Óvatosan emelje fel a távkapcsoló hátlapján a fedelet. 
Helyezze be a két  AAA elemet. Bizonyosodjon meg 
arról, hogy az elemek + és – végei megfelelõen 
illeszkednek az elemek helyén (ügyeljen a megfelelõ 
polaritásra.

Dugja be a tápvezetéket 
FONTOS: A TV készüléket 220-240V AC, 50 Hz-
es mûködésre tervezték. A kicsomagolás után, 
hagyja, hogy a TV a szoba hőmérsékletét elérje, 
mielőtt csatlakoztatná az elektromos hálózathoz. 
Csatlakoztassa a hálózati kábelt a konnektorhoz.
Az antenna/kábel csatlakoztatása

Csatlakoztassa az antenna  vagy a kábeltévé 
csatlakozóját a TV  hátsó részén található ANTENNA 
BEMENETHEZ.

Megjegyzések
A Dolby Laboratories licence alapján készült.
KERESKEDELMI VÉDJEGY NYILATKOZAT
A “Dolby” és a kettõs D szimbólum 
a Dolby Laboratories védjegye. 

A HDMI, a HDMI logo és a High Definiton Multi 
Media Interface a HDMI Licensing, LLC védjegye ill. 
regisztrált védjegyei. 

Tájékoztató s felhasználók számára a hulladék 
gépek és elemek elhelyezéséről
[csak az Európai Unió számára]
Ezek a szimbólumok jelöl ik, hogy az adott 
szimbólummal jelölt gépet nem szabad rendes 
háztartási hulladékként elhelyezni. Amennyiben el 
akarja helyezni a gépet vagy az elemet hulladékként, 
vegye figyelembe a hulladékgyûjtõ-rendszereket 
vagy létesítményeket a szabályszerû újrahasznosítás 
céljából.
Megjegyzés:  A lent látható Pb jel az elemek esetében azt 

jelenti
hogy ez az elem ólomot tartalmaz.

Termékek

Elemek

 Műszaki jellemzők
TV adás PAL B/G D/K K

Csatornák vétele VHF (I/III SÁV) - UHF (U 
SÁV) - HIPERSÁV

Az előrbeállított 
csatornák száma 1000

Csatorna jelző Megjelenítés a képernyőn

RF antenna bemenet 75 Ohm 
(kiegyensúlyozatlan)

Üzemi feszültség 220-240V AC, 50Hz.

Hang Német+Nicam sztereó

Hang kimeneti szint 
(WRMS.) (10% THD) 2 x 2,5

Energiafogyasztás 35W
Súly 3,35

TV méretei MxHxM 
(lábbal együtt) 134 x 468 x 341

TV méretei MxHxM (láb 
nélkül) 34 x 468 x 307

Működtetási 
hőmérséklet és 
páratartalom: 

5ºC-től 45ºC-ig, 
legfeljebb 85% 
páratartalom
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Teletext
A belépéshez nyomja le a “ ” gombot A Mix/keverés 
mód aktiváláshoz nyomja le mégegyszer. A kilépéshez 
nyomja le újra Kövesse a digitális teletext képernyõn 
megjelenõ utasításokat.

Digitális teletext (csak az Egyesült 
Királyságban)
A digitális szöveginformáció megtekintéséhez nyomja 
le a “ ” gombot újra. Használja a színes gombokat, a 
kurzorgombokat és az OK gombot. A működtetés eltérő 
lehet a digitális teletext tartalmától függően. Kövesse 
a digitális teletext képernyőn megjelenő utasításokat. 
Amikor a “ ” gombot megnyomja, a televízió visszatér 
a sugárzott műsorra.

Távirányító 

Ezek a gombok a modellnek megfelelően változnak: 

(*) “ ”/Média böngésző (választható)
     PiP/PiP funkció (választható)/Nincs funkció
(**) “ ”/Média böngésző (választható)
     Szög/Nincs funkció (választható)

1. Készenlét
2. Képméret 
3. Kikapcsolási idõzítõ
4. Számgombok
5. Kilépés / Visszatérés / Index oldal (TXT-üzemmódban)
6. Kurzor fel 
7. Kurzor balra
8. Program léptetése fel - Oldal léptetése le
9. Program léptetése le - Oldal léptetése fel
10. Kedvencek mód kiválasztása 
11. Mono/Stereo - Duális I-II / aktuális nyelv (DVB 

csatornákon)
12. Elõzõ program 
13. Elektronikus programfüzet
14. A felvételek könyvtára
15. Nincs funkció
16. Stop (Médiaböngészõ videó üzemmódban)
17. Mûsor rögzítése
18. Gyors visszacsévélés (Médiaböngészõ videó 

üzemmódban)
19. Gyors lejátszás (Médiaböngészõ videó üzemmódban)
20. Info / megjelenítése (TXT-üzemmódban)
21. Nincs funkció
22. Képmód kiválasztása 
23. AV / Forrás
24. Piros gomb
25. Zöld gomb 
26. Sárga gomb 
27. Menü Ki/Be
28. Kék gomb
29. OK/Tartás (Teletext üzemmódban) 
30. Kurzor balra
31. Kurzor le
32. Hangosítás
33. Halkítás
34. Feliratozás be-ki (DVB csatornákon)
35. Elnémítás
36. Teletext / Mix 
37. Nincs funkció*
38. Media Browser**
39. Nincs funkció
40. Play (Médiaböngészõ videó üzemmódban)
41. Szünet / Idõváltás felvétel
42. Nincs funkció
43. Nincs funkció
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Csatlakozó Típus Kábelek Eszközök

Scart
Csatlakozás.

(vissza)

VGA
Csatlakozás.

(vissza)

OLDALSÓ-AV 
PC/YPbPr 

Audio
Csatlakozás.

(oldal)
  

Oldalsó Hang 
YPbPr vagy számítógép 

csatlakozó kábel 
(Nincs a csomagban)     

HDMI
Csatlakozás.

(vissza)

SPDIFF
Csatlakozás.

(vissza)

OLDALSÓ-AV Oldalsó AV
Audio/Videó
Csatlakozás.

(oldal) (Nincs a csomagban)

FEJHALLGATÓ Fejhallgató
Csatlakozás.

(oldal)

YPbPr Video
Csatlakozás.

(vissza) Számítógép YPbPr összekötő kábel               
(Nincs a csomagban)

USB*
Csatlakozás.

(oldal)

CI
Csatlakozás.

(oldal)

Csatlakozások

MEGJEGYZÉS: Egy eszköz csatlakoztatása esetén az YPbPr-en vagy az Oldalsó AV-n keresztül, a mellékelt 
csatlakozókábeleket kell használni. Lásd a fenti ábrát. |A VGA kábelt YPbPr-rel is használhatja (nem támogatott) 
ahhoz, hogy  a VGA bemenet YPbPr jeleket is tudjon fogadni. |A VGA és YPgPr egyszerre nem használható. | A 
számítógép hang kapcsolatának létrehozásához a melléklet OLDALSÓ AV CSATLAKO`ZÓ kábel FEHÉR és PIROS 
bemeneteir szükségesek. || Ha a SCART aljazoton keresztül egy külső eszköz csatlakozik, a TV automatikusan 
AV módba kapcsol.|| DTV csatornák vétele esetén (Mpeg4 H.264) vagy a Média Böngésző módban a scart aljzat 
nem használható kimenetként. | A feli rögzítő készlet használata esetén (választható) ajánlatos az összes kábel 
csatlakoztatása a TV hátoldalára még a fali felszerelés előtt. | Csak akkor illessze be vagy távolítsa el a CI modult, 
ha a TV KIKAPCSOLT állapotban van. Forduljon a modul használati utasításához a beállítások részleteiért. 
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Be-ki kapcsolás
A TV-készülék bekapcsolása
Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a 220-240 Voltos, 
50 Hz-es váltakozó áramú hálózathoz. 
A TV bekapcsolása a készenléti üzemmódból is.

Nyomja meg az “ ” gombot, a P+ / P- vagy egy 
számgombot a távirányítón.

Nyomja meg az “ ”, a vagy a P/CH + / P/CH- gombot 
a TV-n. Ezután a TV bekapcsol.

A TV-készülék kikapcsolása
Nyomja meg a távirányítón lévõ“ ” gombot vagy az 
“ ” skapcsolót a TV-n, így a TV-készülék standby/
készenléti üzemmódba kerül. (A modelltől függően)
A TV teljes kikapcsolásához húzza ki a hálózati 
kábelt a konnektorból.
Megjegyzés: A TV készenléti üzemmódjában a készenléti 
LED villoghat, jelezve, hogy bizonyos funkciók, például a 
Készenléti keresés, a Letöltés vagy az Időzítő, aktívak. A LED 
villoghat, amikor Ön a TV-t a készenléti módból bekapcsolja.

Első beüzemelés
Az első bekapcsoláskor  a nyelv kiválasztása ablak 
jelenik meg. Válassza ki a kívánt nyelvet és nyomja 
le az OK-t.
Az Első telepítés (FTI) ablak jelenik meg. Állítsa be az 
előnyben részesített nyelvet a navigációs gombokkal 
és ez után nyomja le az OK-t a folytatáshoz.
A Tárolás módot (opcionális) az “Egyéb beállítások” 
menüben aktiválhatja, és ekkor a TV-készülék 
beál l í tásai opt imizálódnak, hogy a legjobb 
képminőséget biztosítsák.Egy visszaigazoló 
párbeszédablak jelenik meg a képernyőn. A 
folytatáshoz válassza ki a IGEN opciót.
Ha a Home mód van kiválasztva, a Tárolás mód az 
első telepítés után nem választható. A folytatáshoz 
nyomja meg az Ok gombot.
A PIN gyári beállítása a kiválasztott ország szerint 
változhat.
Ha Önnek meg kell adni a PIN kódot egy menüopció 
megtekintéséhez, használja a következő kódokat: 
4725, 0000 vagy 1234.
Az antenna beállítása
Az AERIAL/ANTENNA opció Keresési típus 
képernyőről történő kiválasztásával a digitális televízió 
keresi a a digitális földi TV műsorokat.

MEGJEGYZÉS: Nyomja meg az MENU gombot a 
visszavonáshoz.

Miután minden elérhetõ állomást eltárolt, a 
Csatornalista jelenik meg a képernyõn. Ha Ön 
elégedett kiválasztott csatornákkal, válassza az “Igen” 
gombot és nyomja le az OK-t.
A Csatornalistából való kilépéshez és a TV nézéséhez 
nyomja meg az MENU gombot.
(*) Az LCN a logikai csatornaszám rendszer, amely 
az elérhető adásokat a felismert csatorna sorszám 
szerint rendszerezi.

Kábel beállítása
A KÁBEL opció kiválasztása után nyomja le az OK 
gombot a távkapcsolón a folytatáshoz. A folytatáshoz 
válassza az IGEN-t majd nyomja le az OK gombot. A 
művelet törléséhez válassza a NEM-t és nyomja le az OK. 
A képernyőről kiválaszthatja a frekvenciatartományokat. 
Adja meg kézzel a frekvenciatartományt a 
számgombok segítségével. 
Megjegyzés: A keresés ideje kiválasztott keresési léptetéstől 
függ.

Média lejátszás az USB bemeneten keresztül
A TV-hez 2.5" és 3.5" (külső tápfeszültséggel rendelkező 
merevlemez) külső merevlemezeket vagy USB háttértárakat 
is lehet csatlakoztatni a TV USB bemeneteinek segítségével.

FONTOS! Mentse le a fájlokat, mielőtt bármit 
csatlakoztatna a TV-hez. Megjegyzés: A gyártó nem 
vállal felelősséget a fájlok bárminemű károsodásáért 
vagy az adatvesztésért. Bizonyos típusú USB-
eszközök (MP3-lejátszók) vagy USB merevlemezek/
háttértárak nem kompatibilisek ezzel a TV-vel. A TV a 
FAT32 és az NTFS formázású lemezeket támogatja, 
de a felvétel nem lehetséges NTFS formázású 
lemezek esetén.
Az 1 TB (tera byte) vagy annál nagyobb kapacitású 
USB háttértár formázásánál nehézségek léphetnek fel 
a formázási eljárás közben. Nem dugja be és húzza 
ki gyorsan egymás a meghajtót. Ez fizikai sérülést 
okozhat az USB-lejátszóban, és különösen magában 
az USB-eszközben. Fájl lejátszása közben ne húzza 
ki az USB-eszközt.

Műsor felvétele
FONTOS: Egy új USB háttétár használata esetén 
ajánlott elõször a háttértár formázása, készülék 
“Háttértár formázás” funkciójának segítségével.
Megjegyzés:A műsorok rögzítéséhez Önnek még a 
készülék kikapcsolt állapotában csatlakoztatnia kell 
az USB háttértárat. A felvétel funkció aktiválásához 
be kell kapcsolnia készüléket.

Első telepítés - USB csatlakozások
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A felvétel funkció használata esetén a készülékhez 
csatlakoztatnia kell az USB háttértárat, vagy egy 
külsõ háttértárat és a csatlakoztatott USB háttértárnak 
legalább 1 GB kapacitással és 2.0 átviteli sebességgel 
kell rendelkeznie. Ha a csatlakoztatott USB eszköz 
nem támogatja a 2.0 átviteli sebességet, egy 
hibaüzenet jelenik meg.
Megjegyzés: A felvett programok a csatlakoztatott 
USB háttértáron kerülnek tárolásra. Szükség esetén 
tárolhat/másolhat felvételek a számítógépre, de ezeket 
a fájlokat nem lehet lejátszani a számítógépen. A 
felvételeket csak a TV-n keresztül lehet megtekinteni.
Megjegyzés: A beszédszinkronban késé léphet fel 
az időzített felvétel során. A rádió adások felvétele 
nem támogatott. A TV legfeljebb tízórányi műsort 
képes rögzíteni.
A felvett műsorok 4 GB-os partíciókban kerülnek 
tárolásra. 
Ha a csatlakoztatott USB eszköz írási sebessége nem 
megfelelõ, akkor felvétel sikertelen lesz és az idõzített 
felvétel funkció sem alkalmazható.
Ez okból ajánlott a merevlemezes USB háttértár 
alkalmazása a HD műsorok rögzítéséhez.éhez.
Ne húzza ki az USB/HDD a felvétel közben. Ez 
megrongálhatja a csatlakoztatott USB/HDD-t.
A több partíciós támogatás is válaszatható. Legfeljebb 
két különböző partíció támogatott. Az USB háttértár 
első partícióját a PVR funkciók használják. Ezért ezt 
elsődleges partícióként kell formázni a PVR funkciók 
számára.
Néhány adat csomag nem kerülhet felvételre a jellel 
kapcsolatos problémák miatt, ezért a videó a lejátszás 
közben lefagyhat. 
Felvéte l ,  Lejátszás,  Szünet ,  Megmutat  (a 
PlayListDialog esetén) nem használhatók, ha 
teletext BE van kapcsolva. Ha egy felvétel akkor indul 
el, amikor a teletext BE van kapcsolva, a teletext 
automatikus kikapcsol. Teletext használata a lejátszás 
és a felvétel közben sem lehetséges. 
Időzített felvétel 

Az időzített felvétel mód aktiválásához nyomja le a  
 (SZÜNET) gombot egy műsor megtekintése 

közben. Az időzített felvétel módban a műsor 
szüneteltetve van és egyidejűleg felvételre kerül a 
csatlakoztatott USB háttértárra.
Nyomja le újra a  (LEJÁTSZÁS) gombot a megállított 
műsornak megállítás pontjától történőmegtekintéshez. 
Nyomja le a STOP gombot az késleltetett felvétel 
leállításához és az élőadáshoz történő visszatéréshez.
Megjegyzés: A rádió módban a késleltett felvétel nem 
használható.
Megjegyzés: A késleltetett előrecsévélés funkció nem 
használható a lejátszás közbeni gyors előrecsévélés opció 
használata nélkül.

Azonnali felvétel
Nyomja le a felvétel  (FELVÉTEL) gombot a felvétel 
azonnali elindításához egy műsor megtekintése 
közben.  A fe lvé te l  (FELVÉTEL)  ú jbó l i 
megnyomásával a távirányítón a következő esemény 
felvételét indíthatja el az EPG-n. Ebben az esetben 
az OSD megjelennek a felvenni kívánt műsorok. A 
leállítás (STOP) gomb lenyomásával törölhető az 
azonnali felvétel. 
Megjegyzés: A Médieböngésző megtekintése és a műsorok 
közötti váltás a felvétel módban nem lehetséges. Az időzített 
felvétel alatti műsorok rögzítése közben egy figyelmeztető 
üzenet jelenik meg a képernyőn, ha az USB háttértár sebessége 
nem megfelelő.

A felvett műsorok megtekintése 
V á l a s s z  a  F e l v é t e l e k  k ö n y v t á r a t  a 
Médiaböngészőmenüből. Válasszon ki egy címet (ha 
az már felvételre került). Nyomja meg az OK gombot 
a Lejátszás opció megtekintéséhez. Válasszon ki 
egy opciót az OK gombbal.
Megjegyzés: A fõmenü megtekintése és a menüben található 
címek a lejátszás alatt nem elérhetõk.

Nyomja le a (STOP) gombot a lejátszáshoz és a 
visszatéréshez a Felvételek Könyvtárba.

Lassú előretekerés
A lassított lejátszás akkor választható, ha a felvétel 
megtekintése közben lenyomja a  (SZÜNET) szünet 
gombot. A lassított lejátszás a  gombbal irányítható. 
A  gomb ismételt lenyomásával változtatható a 
lejátszás sebessége.
Felvétel beállítások

Kiválasztja Felvételekhez tartozó címeket a Beállítások 
menüben a felvételek beállításainak konfigurálásához. 
A háttértár formázása: A csatlakoztatott USB tárolót 
a Lemez formázása funkcióval lehet formázni. A 
merevlemez formázás funckió használatához meg 
kell adni a pin-t (a pin gyári beállítása 0000).
A PIN gyári beállítása a kiválasztott ország szerint 
változhat.
Ha Önnek meg kell adni a PIN kódot egy menüopció 
megtekintéséhez, használja a következő kódokat: 
4725, 0000 vagy 1234.
FONTOS: Ügyeljen arra, hogy ebben az esetben az 
USB meghajtón lévő MINDEN adat elveszik, és a 
meghajtó formátuma konvertálásra kerül FAT32-be. 
Az USB háttértár hibája esetén és megkísérelheti 
annak formázását. A legtöbb esetben a formázott 
USB háttértár újra képes a normális működésre, 
jóllehet minden, az USB háttértáron tárolt adat ebben 
az esetben elveszik. 
Megjegyzés: Ha az „USb túl lassú” üzenet jelenik meg 
a képernyőn a felvétel elindítása közben, kísérelje meg 
a felvétel újraindítását. Ha még mindig hibát tapasztal, 
lehetséges, hogy az Ön USB háttértára nem felel meg az 
átviteli sebességgel szemben támasztott követelményeknek. 
Használjon másik USB háttértárat.
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Médiaböngésző menü
A Média böngészõ segítségével  a TV-hez 
csatlakoztatott USB háttértáron tárolt fényképek, 
zene és filmfájlok jeleníthetõk meg. Csatlakoztassa 
az USB háttértárat az egyik USB bemenetre a TV 
hátoldalán. A MENU gomb Média böngésző mód 
közbeni lenyomásával megnyílnak a Kép, Hang és 
a Beállítások opciók. A képernyőből való kilépéshez 
nyomja meg újra a MENU gombot. A Médiaböngészõt 
beállíthatja a Beállítások menü használatával.

Ismétlés/Keverés Mód működtetése

A lejátszás a -val és aztán az 

aktiválással lehetséges 

A TV következő fájlt játsza le, 
majd megismétlis a teljes listát.

A lejátszás a OK -val és aztán 

az aktiválással lehetséges 

aktiválásával a fájlt ismétlődő 
lejátsát ( ismétlés funkció) 
eredményezi.

A lejátszás a OK/ -val és aztán 

az aktiválással lehetséges 
val történő indításával, majd a 
ugyanannak a fájlnak .
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Menü funkciók

Kép menü tartalom

Mód A képmód megváltoztatható kívánság, vagy igény szerint. A kép mód az alábbi 
opciók egyikére állítható be: Mozi, Játék, Dinamikus és Természetes. 

Kontraszt Beállítja a képernyõ világosságának és sötétségének értékeit.

Fényerõ Beállítja az képernyõ világosságának értékét.

Élesség Beállítja az képernyõn lévõ objektumok élességének értékét.

Szín Beállítja az színértékét, a színek igazításával együtt.

Energiatakarékos 
Üzemmód

Az Energiatakarékos mód Eco, Kép kikakpcsolás és Zárolt beállítása.
(Ha a Mód Dinamikus, akkor az Energiatakarékos mód automatikus zárolásra kerül.)

Háttérfény 
(válaszható)

Ez a beállítás szabályozza a háttérvilágítás szintjét. A háttérvilágítás funkció 
nem aktív, amennyiben az Energiatakarékos üzemmód Eco-ra van kapcsolva. A 
Háttérfény nem alkalmazható a VGA, a Média kereső módban valamint, ha a kép 
mód Játék beállításában. 

Zajcsökkentés Ha a műsorszóró jele gyenge és a kép zajos, használja a Zajcsökkentés beállítást 
a zaj mennyiségének csökkentéséhez. 

Haladó beállítások
Dinamikus kontraszt A Dinamikus kontraszt arány kívánság szerint beállítható. 

Színhõmérséklet Beállítja a kívánt színtónust.

Kép zoom
Beállítja a kívánt képformátumot a Képkivágás menüből.
Megjegyzés: Automatikus (Csak a Scart módban elérhető, a SCART PIN8 
nagyífeszültség/kisfeszültség átváltással)

Film üzemmód
A filmek a normál televíziós műsorokhoz képest más másodpercenkénti 
képkockaszámmal készülnek. Kapcsolja be ezt a beállítást, ha filmet néz, hogy a 
gyorsan mozgó jeleneteket tisztán lássa.

Bőrtónus Felülettónus -5 és 5 között állítható.

Színeltolás Beállítja a kívánt színtónust.

RGB erősítés Az RGB erõsítés funkcióval a színhõmérséklet értékek állíthatók be.

Gyári beállítások 
visszaállítása Visszaállítja a képbeállításokat az alapbeállításra.

Automatikus 
pozícionálás PC 
módban

Automatikusan optimalizálja a kijelzést. Az optimalizásáshoz nyomja meg az OK 
gombot.

H pozícionálás PC 
módban

Ez a menüpont pozíció beigazítja a képet vízszintesen a képernyõ jobb vagy bal 
oldalára.

V pozícionálás PC 
módban Ez a funkció a képet függõlegesen mozgatja a képernyõ teteje vagy alja felé.

Képpont óra 
(Számítógépmódban)

A Képpont óra beállítja a helyes interferenciát, amely mint függõleges sáv jelenik 
meg a pontintenzív prezentációknál, mint a táblázatkezelõk vagy paragrafusok vagy 
kis betûs szövegek.

Fázis PC módban
A felbontástól és a letapogatási frekvenciától függően, amely a TV-készülékbe 
érkezik, lehet, hogy zajos vagy elmosódott képet lát a képernyőn. Ez esetben 
használja a próba vagy hiba metódussal, egy tisztább kép érdekében.

A VGA (PC) módban a Kép menü egyes elemei nem elérhetõk. Ehelyett a VGA mód beállításai hozzáadódnak a Képbeállításhoz 
a PC üzemmódban.
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Menü funkciók

Hang menü tartalom
Hangerõ Beállítja a hangszintet.

Ekvalizátor Kiválasztja a hangkeverő módot. A saját beállítások csak a felhasználói módban 
alkalmazhatók.

Balansz Ezzel a beállítással kiegyenlítheti a bal és jobb hangszóró hangerejét.

Fejhallgató Fejhallgató hangerõ beállítása. 

Hangmód A hangmód kiválasztható. (Ha a kiválasztott csatorna támogatott).

AVL (Automatikus 
hangerő-korlátozás) A funkció beállítja a műsorok közötti rögzített hang kimeneti szintet.

Digitális kimenet: Beállítja a digitális kimenet hangtípusát.

Beállítások menü tartalom
Feltételes hozzáférés Szabályozza a feltételes hozzáférési modulokat, ha elérhetõk.

Nyelv
A nyelvi beállítások megadása (-a kiválkasztott országtól függően változhat) Az 
előnyben részesített és az aktuális beállítások választhatók Ezek a beállítások 
megváltoztathatók, ha a mûsorsugárzó is támogatja.

Felnõtt
A szülői beállítások megváltoztatásához meg kell adni a jelszót. A menü zárolás, 
felnőtt felügyelet (a kiválasztott országtól függően változhat) és a gyermek zár 
állítható be ebben a menüben. Az új pin szám is beállítható.

Idõzítõk Kikapcsolja a TV elalvásidőzítőjét egy bizonyos idő elteltével. Beállítja az idõzítõt a 
kívánt mûsorokhoz. (USB felvétel)

Felvétel beállítások Megjeleníti a felvétel beállítások menüt (USB kapcsolat szükséges)

Dátum/idő: Dátum és idõ beállítása.

Források Engedélyezheti vagy letilthatja a kiválasztott forrásopciókat.

Egyéb beállítások: A TV készülék egyéb beállítási opcióit jeleníti meg.
Kijelzési idõhatár Megváltoztatja a menüképernyõ kijelzési idõhatárát.

Kódolt csatornák 
keresése

Ha a beállítás be van kapcsolva, a keresési eljárás a kódolt csatornákat is 
megkeresi.

Kék háttér Aktiválja vagy deaktiválja a kék héttér rendszert, ha a jel gyenge vagy hiányzik.

Szoftverfrissítés Annak biztosítása érdekében, hogy a készülék mindig a legfrissebb gyári 
frissítésekkel rendelkezzen, használja ezt a beállítást.

Alkalmazás verzió Megjeleníti az alkalmazás verzióját:

Segítség 
nagyothallóknak Engedélyezi a műsorszolgáltató által nyújtott funkciókat.

Audio leírás

A hangos körülírás azt a kiegészíto narrációs hangsávot jelenti, amelyet a 
vizuális médiák (televízió és filmek) látássérült nézoknek készítettek. Csak 
akkor használhatja ezt a funkciót, ha a musorszolgáltató támogatja ezt a további 
narrációs hangsávot.
Megjegyzés: Hang leírás funkció nem elérhető a felvétel vagy a késleltetés mód közben.

Auto TV Ki
A számláló végértékével az automatikus kikapcsolás ideje állítható be. A 
kikapcsolási idõzítõ elérésével, ha TV nem üzemel a megadott ideig, a TV 
készenlétre vált.

Mûsortípus Kiválasztja a kívánt műsor típust.
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Menü funkciók

Készenléti keresés (*)

Ha a készenléti keresés Be állásra vankapcsolba, akkor a TV készenléti 
üzemmódja közben indul el az elérhetõ adások keresése. Ha TV bármilyen új 
vagy még hiányzó adást talál, egy menü ablak jelenik, amelyben választani kell a 
változások átvétele és elutasítása között. A csatornalista frissítésre és módosításra 
kerül e művelet után.

Teljes mód 
(opcionális)

Akkor kell aktiváln ezt az üzemmódot, ha a TV egy ületben kerül elhelyezésre. 
Miközben a Bolti
mód engedélyezve van, a TV menü egyes elemeu nem elérhetők.

Indítás mód Ez a beállítás konfigurálja az indítás módjának beállításait.

Telepítés és újrahangolás menü tartalom

Automatikus 
Csatorna Keresés 
(Újrahangolás)
(ha elérhetõ)

Az automatikus hangolás opciók megjelenítése. Digitális antenna: Keresi és tárolja 
a kábelen fogható DVB csatornákat. Digitális kábel: Keresi és tárolja a kábelen 
fogható DVB csatornákat. Analóg: Analóg állomásokat keres és tárol el. Digitális 
antenna és analóg: Keresi és tárolja a kábelen fogható DVB és analóg csatornákat. 
Digitális antenna és analóg: Keresi és tárolja a kábelen fogható DVB és analóg 
csatornákat.

Kézi csatornakeresés Ez a funkció közvetlen mûsor beírásához használható.

Hálózati csatorna 
keresés A linkelt csatornák keresi a távközlési rendszerben. 

Analóg 
finomhangolás

Ez a beállítás lehetõvé teszi az analóg csatornák hangolását. Ez funkció nem 
választható, ha nincs analóg csatorna tárolva.

Első beüzemelés Törli az összes tárolt csatornát és beállítást, visszaállítja a TV-t a gyári 
beállításokra.

A TV általános működtetése
A csatornalista használata

A TV kiválogatja az eltárolt állomásokat a Csatornalistába. A csatornalista opciók használatával szerkesztheti 
a csatornalistákat, beállíthatja a kedvenceket vagy a kilistázandó aktív állomásokat.
Szülői felügyelet beállítása

Bizonyos mûsorok, csatornék és menük megtekintése ellen lázárható a rendszer a szülõi felügyelet rendszerrel.

A szülõi felügyelet menüopcióinak megjelenítéséhez egy PIN kódot kell beírni. A PIN gyári beállítása 0000. 
A megfelelõ PIN szám megadása után a szülõi beállítások menü jelenik meg:
Menüzár: A menüzár beállítása lehetővé teszi vagy letiltja a menü elérését. 
Korhatár-zár: Ha ezt beállítja, akkor a mûsorból lekérdezi a korhatár-információt, és ha az nem engedélyezett, 
akkor nem engedélyezi a mûsorhoz való hozzáférést.
Gyerekzár: Ha a Gyerekzár be van állítva, a TV készülék kizárólag a távirányítón keresztül irányítható. Ebben 
az esetben a vezérlõpanel gombok nem mûködnek. 
PIN kód beállítása: Új PIN kód határozható meg. 
A PIN gyári beállítása a kiválasztott ország szerint változhat.
Ha Önnek meg kell adni a PIN kódot egy menüopció megtekintéséhez, használja a következő kódokat: 4725, 
0000 vagy 1234.
Elektronikus programfüzet (EPG)

Néhány, de nem minden csatorna információkat küld a jelenlegi és a következõ mûsorokról. Nyomja meg a 
GUIDE gombot az EPG menü megjelenítéséhez.
Piros gomb (Elõzõ nap): Az elõzõ naphoz tartozó csatornákat jeleníti meg.
Zöld gomb (következõ nap): Az következõ naphoz tartozó csatornákat jeleníti meg.
Sárga gomb (Közelítés): A csatornainformációk kibõvítése.
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Kék gomb (szûrõ): A szûrõbeállítások megtekintése.
SUBTTL: Nyomja le a SUBTTL gombot a Műfaj 
kiválasztása menü megjelenítéséhez. Ennek 
a funkciónak a segítségével a műsorújság 
adatbázisában kereshet a műfajnak megfelelően. 
A készülék a musorfüzet adataiban keres, majd a 
keresési feltételnek megfelelo musorokat kilistázza.
INFO: Megjeleníti a kiválasztott műsorhoz tartozó 
részletes információkat.
Számgombok (Ugrás): Egyenesen a kiválasztott 
csatornára ugrik a számozott gombok segítségével.
OK: Megmutatja a csatornákhoz tartozó opciókat.
Szöveg (Keresés): A “Műsorújság kereső” menüt 
jeleníti meg.

 (Most) : Az aktuális csatornát mutatja meg.
 FEVÉTEL : a TV elkezdi felvenni a kiválasztott 

mûsort. Felvétel leállításához nyomja le újra.
P+P- : További információk az eseményekről
FONTOS: Csatlakoztass az USB háttétárat, amíg a TV ki van 
kapcsolva. A felvétel funkció aktiválásához be kell kapcsolnia 
készüléket.
Megjegyzés: Egy másik csatorna kiválasztás a felvétel alatt 
nem lehetséges.

Program opciók
AzEPG -menüben nyomja meg az OK gombot a 
Esemény opciók menübe való belépéshez.
A csatorna kiválasztása
AzEPG  menüben az opc ió  használa táva l 
megváltoztathatja a kiválasztott program csatornáját.
Felvétel időzítő rögzítése/törlése
Miután a egy műsor az EPG menüben kiválasztásra 
került, nyomja le az OK gombot. Válassza ki a "Felvétel" 
opciót és nyomja le az OK gombot. Ez után a művelet 
után, a kiválasztott műsor felvétele beállításra került. 
A már beállított felvétel törléséhez, jelölje ki a műsort 
és nyomja le az OK gombot majd válassza ki a 
"időzítő törlése opciót" A felvétel törlésre kerül.
Az időzítő beállítása/ törlése
Miután a egy műsor az EPG menüben kiválasztásra 
került, nyomja le az OK gombot. Válassza ki a  
"Időzítő beállítása eseményhez" opciót és nyomja 
le az OK gombot. Beállíthatja az időzítőt a későbbi 
műsorokra. Egy már beállított emlékeztető törléséhez 
jelölje ki a műsort és nyom ja le az OK gombot. Aztán 
válassza ki az “Időzítő törlése” opciót. A idõzítõ 
törlésre kerül.
Megjegyzés: Két csatorna egyidejű felvétele nem lehetséges.

Szoftverfrissítés
A TV alkalmas arra, hogy megkeresse és letöltse a 
frissítéseket az Antenna/Kábel jelen keresztül. 

1) Szoftver frissítés keresése felhasználói 
profilon keresztül
Navigáljon a főmenüben Válassza a Beállítások-at 
és aztán válassza ki a További beállítások menüt. A 
További beállítások menüben navigáljon a Szoftver 
frissítés ponthoz és az OK megnyomásával keresheti 
az új szoftver frissítéseket.

3) 3 AM keresés és frissítés üzemmód
Amíg a TV egy antennajelet vesz. Ha az Automatikus 
keresés került kiválasztásra a Frissítési opciók 
menüjében, a TV készülék 03:00 órakor bekapcsol 
és elindítja keresést a távközlési csatornákon. Ha 
egy új szoftver kerül letöltésre, a TV következő 
bekapcsolásánál az az új verzióval indul újra.
Megjegyzés: Ha a TV  a frissítés után nem indul újra, húzza 
ki a TV-t 2 percre és ezután dugja be újra.

Hibaelhárítás és tippek
A TV nem kapcsol be
Bizonyosdjon meg arról, hogy a vezeték szorosan 
be van dugva a fali aljzatba. A távkapcsoló elemei 
lemerültek. Nyomja meg a Bekapcsolás gombot a 
TV-n. 
Gyenge képminőség
• A helyes TV-rendszert választotta? 
• Az alacsony jelszint zavaros képet okozhat. Kérjük 

ellenőrizze az antennacsatlakozást.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő csatorna frekvenciát 

adta meg a kézi hangolás során. 
• A képminőséget ronthatja, ha egyszerre két készülék 

csatlakozik a TV-hez. Ebben az esetben az egyik 
készüléket távolítsa el.

Nincs kép
• A Nincs kép felirat azt jelenti, hogy a TV-készülék 

egyáltalán nem tud adást fogni. Jó gombokat 
nyomott meg a távirányítón? Próbálja meg ismét. 
Ellenõrizze azt is, hogy a megfelelõ bemeneti forrást 
választotta-e ki.

• Helyesen van-e az antenna csatlakoztatva? 
• Nincs-e megsérülve az antenna kábel? 
• Megfelelő csatlakozót használt az antenna 

csatlakoztatására? 
• Ha nem biztos ebben, kérdezze meg a készülék 

eladóját.
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Nincs hang
• A TV némítva lett? A némítás törléséhez nyomja le 

a „ ” a gombot vagy erősítse a hangerőt.
• A hang csak az egyik hangszóróból jön. Nincs a 

balansz szélsőséges irányba állítva? Lásd Hang 
menü fejezetet.

A távkapcsoló nem működik
• Az elemek lemerültek. Cserélje ki az elmeket. 
Bemeneti források – nem választható
• Ha nem tud kiválasztani egy bemeneti forrást, akkor 

lehetséges, hogy nincs készülék csatlakoztatva.
• Ellenõrizve az AV-kábelt és a csatlakozást, ha 

megpróbált egy eszközt csatlakoztatni.
A felvétel nem lehetséges. 
A műsorok rögzítéséhez Önnek még a készülék 
kikapcsolt állapotában csatlakoztatnia kell az USB 
háttértárat. A felvétel funkció aktiválásához be kell 
kapcsolnia készüléket. Ha a felvétel nem kivitelezhetõ, 
kísérelje meg a TV kikapcsolása után az USB háttértár 
újratelepítését.
Az USB túl lassú: 
Ha az „USb túl lassú” üzenet jelenik meg a képernyőn 
a felvétel elindítása közben, kísérelje meg a felvétel 
újraindítását. Ha még mindig hibát tapasztal, 
lehetséges, hogy az Ön USB háttértára nem felel 
meg az átviteli sebességgel szemben támasztott 
követelményeknek. Használjon másik USB háttértárat.
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AV és HDMI jelkompatibilitás 

Forrás Támogatott jel Elérhetõ

KILÉPÉS
SCART

PAL 50/60 O

NTSC 60 O

RGB 50 O

RGB 60 O

Oldalsó AV
PAL 50/60 O

NTSC 60 O

PC, YPBPR) 

480I, 480P 60Hz O

576I, 576P 50Hz O

720P 50Hz0.60Hz O

1080I 50Hz0.60Hz O

1080P 50Hz0.60Hz O

HDMI1

480I 60Hz O

480P 60Hz O

576I, 576P 50Hz O

720P 50Hz0.60Hz O

1080I 50Hz0.60Hz O

1080P
24Hz, 25Hz
30Hz, 50Hz, 
60Hz

O

(X: Nem elérhető, O: Elérhetõ)
Néhány esetben az LED TV-n a jel nem megfelelően jelenhet 
meg. Az oka az lehet, hogy a forrás berendezés (DVD, Set-
top box stb.) eltér a szabványoktól. Ha hasonló problémát 
észlel, kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval és a 
forrásberendezés gyártójával.

PC bemenet tipikus képernyõmódjai 
A következő táblázat néhány tipikus videokijelző 
adatait tartalmazza. Lehet, hogy a TV nem támogatja 
az eltérő felbontást. Az ÖN TV készüléke legfeljebb 
az 1920x1080-as felbontást támogatja.

Index Felbontás Frekvencia

3 1024x768 60 Hz

4 1280x768 60 Hz

5 1360x768 60 Hz

7 800x600 56 Hz

8 800x600 60 Hz

9 1024x768 60 Hz

10 1024x768 66 Hz

11 1280x768 60 Hz

12 1360x768 60 Hz

13 1280x1024 60 Hz

14 1280x960 60 Hz

15 1280x1024 60 Hz

16 1400x1050 60 Hz

17 1600x1200 60 Hz

18 1920x1080 60 Hz

Támogatott fájlformátumok USB üzemmódban

Média Fájlkiterjesztés
Formátum Megjegyzés                                   

(Maximális felbontás/bitsebesség stb.)Kép Hang

Film

 .mpg, .mpeg MPEG1, MPEG2
MPEG1: 768x576 @30P

MPEG2:1920x1080 @ 30P
.vob MPEG2

1920x1080 @ 30P
.mp4 MPEG4, Xvid , H.264

.mkv H.264, MPEG4,VC-1

.avi MPEG2, MPEG4, Xvid , H.264

flv H.264/VP6/Sorenson
H.264/VP6:1920x1080 @ 30P

Sorenson: 352x288 @30P

3gp MPEG4, H.264 1920x1080 @ 30P

wmv,asf MPEG4 , VC-1 1920x1080 @ 30P

Zene .mp3 - MPEG 1 Layer 1 / 
2 (MP3)

32Kbps ~ 320Kbps(Bit átviteli 
sebesség)32K, 44.1k, 48k Hz,16K, 
22.05K, 24K Hz,8K, 11.025K, 12K 

Hz(Mintavételezési sebesség)

Fotó
.jpg .jpeg Normál JPEG - max ZxM= 17000x10000  4147200byte

. Progresszív JPEG - max SZxM = 9600x6400  3840000bytes
.bmp - - max SzxM = 5760x4096 3840000byte

Felirat .sub .srt - - -

Gyártja: Hyundai Corporation, Seoul, Korea
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