55” Panoramiczny Ekran LED TV
MODEL NO.: UNUHD55013T

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed pierwszym włączeniem
telewizora. Zatrzymaj ją w razie późniejszych pytań.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Błyskawica ze
strzałką w trójkącie
równobocznym
informuje
użytkownika o
obecności
nieizolowanego
"niebezpiecznego
napięcia" w
obudowie produktu,
które może mieć
wystarczającą siłę,
aby spowodować
ryzyko porażenia
prądem
elektrycznym.

ABY ZMNIEJSZYĆ
ZAGROŻENIE PORAŻENIA
PRĄDEM, NIE NALEŻY
ZDEJMOWAĆ POKRYWY (ANI
TYLNEJ OBUDOWY). W
ŚRODKU NIE MA CZĘŚCI,
KTÓRE MÓGŁBY NAPRAWIAĆ
UŻYTKOWNIK. W CELU
NAPRAW NALEŻY ZWRÓCIĆ
SIĘ DO
WYKWALIFIKOWANEGO
PERSONELU.

Wykrzyknik w
trójkącie
równobocznym
informuje
użytkownika o
obecności
ważnych
instrukcji na temat
użytkowania i
serwisu,
znajdujących się
w dokumentacji,
załączonej do
urządzenia.

UWAGA – ABY ZMNIEJSZYĆ ZAGROŻENIE PORAŻENIA PRĄDEM:
● Jeśli przewód jest uszkodzony, jego naprawą zleć producentowi , autoryzowanemu
serwisowi lub wykwalifikowanej osobie w celu uniknięcia zagrożenia.

● Przewód powinien być zawsze łatwo dostępny.
● Urządzenie nie powinno być narażone na kapanie lub rozlanie wody lub cieczy. Żadne
●

●
●
●
●

przedmioty wypełnionye płynami , takie jak wazony nie powinny być umieszczone na
produkcie.
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.
Zawsze zapewnij przynajmniej 10 centymetrów wolnego miejsca za wentylatorem
Aby uniknąć pożaru, nigdy nie wolno umieszczać żadnych świec ani
otwartego ognia na wierzchu lub w pobliżu telewizora.
Produkt należy trzymać z dala od takich źródeł ciepła, jak kaloryfery, grzejniki, kuchenki I
inne urządzenia wytwarzające ciepło (łącznie ze wzmacniaczami)..
Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu należy wyjąć kabel zasilający z gniazdka
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elektrycznego. Do czyszczenia produktu powinno się używać wilgotnej szmatki. Nie
wolno używać środków czyszczących w płynie ani w aerozolu
Odłącz wtyczkę z gniazdka , gdy telewizor nie jest używany przez dłuższy okres czasu.
Uważaj aby żaden obiekt nie spadł na telewizor.
Telewizor powinien działać wyłącznie na źródle zasilania, wskazanym na etykiecie
informacyjnej. Jeśli nie jesteś pewien jakiego typu zasilanie jest w Twoim domu,
skonsultuj się z dostawcą urządzenia lub miejscową elektrownią. Nigdy nie należy
podłączać dodatków i/lub sprzętu bez zgody producenta, gdyż może to spowodować
zagrożenie pożarem, porażeniem elektrycznym lub innymi obrażeniami ciała.
Kable zasilania powinny być ułożone tak, by nie było możliwe nastąpienie na nie, lub
przebicie ich przedmiotami na nich ułożonymi lub o nie opartymi, ze zwróceniem
szczególnej uwagi na kable przy wtyczce, gniazdkach ściennych oraz miejscach, w
których wychodzą z telewizora. GŁÓWNA wtyczka jest używana jak urządzenie
rozłączające; urządzenie rozłączające powinno być zawsze gotowe do pracy
Nie używaj tego produktu w następujących warunkach:
- Gdy przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- Jeżeli płyn został wylany na produkt.
- Jeżeli produkt został wystawiony na działanie deszczu lub wody.
- Jeśli urządzenie nie działa, gdy używamy go zgodnie z instrukcją obsługi.
- Jeśli urządzenie zostało upuszczone lub uszkodzone w inny sposób.Nie wolno
samemu serwisować produktu. Zdjęcie osłon może powodować narażenie na wysokie
napięcie i inne niebezpieczeństwa. Serwisowanie może przeprowadzać tylko
wykwalifikowany pracownik..
Nie należy przeładowywać gniazdek ściennych, czy przedłużaczy, gdyż może to
spowodować zagrożenie pożarem, lub porażeniem elektrycznym..
Telewizor jest wyposażony w spolaryzowaną wtyczkę prądu zmiennego (wtyczkę
posiadającą jeden styk szerszy, niż inne). Wtyczka ta pasuje do gniazdka ściennego
tylko jedną stroną. Jest to zabezpieczenie. Jeśli nie można wsunąć wtyczki do gniazdka,
należy spróbować ją obrócić. Jeśli wtyczka nie będzie pasować, należy skontaktować się
z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka. Nie należy samemu
modyfikować zabezpieczenia spolaryzowanej wtyczki. Ostrzeżenie, iż urządzenia
konstrukcji KLASY I powinny być podłączone go GŁÓWNEGO gniazdka, posiadającego
ochronne uziemienie..

OSTROŻNIE- ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO URAZU LUB ZNISZCZENIA

SPRZĘTU

● Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do niekomercyjnego , osobistego użytku jako
telewizji. Nie używaj tego produktu do innych celów .

● Nie należy narażać produktu na gwałtowne wstrząsy, skrajne temperatury lub długie
okresy bezpośredniego kontaktu ze światłem słonecznym.
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● Trzymaj produkt z dala od obiektów magnetycznych , silników i transformatorów .
● Nie stosować na zewnątrz
● Nie należy używać telewizora w czasie jazdy ; to jest niebezpieczne i jest nielegalne w
niektórych państwach.

● OSTROŻNIE, aby uniknąć wypadku, to urządzenie musi być ustawione prawidłowo na
podłodze lub na ścianie zgodnie z instrukcją montażu.

● Wentylacja nie powinna być utrudniona przez zasłanianie otworów wentylacyjnych takimi
przedmiotami jak gazety , obrusy , zasłony itp

PRZEZNACZENIE I SPOSÓB KORZYSTANIA Z AKUMULATORA
● UWAGA : Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany
akumulatora czy zamiany na akumulator innego typu

● Akumulator nie powinien być narażony na działanie wysokich temperatur , takich jak

promienie słoneczne, pożar lub podobne.
Różne typy akumulatorów, nowe i używane akumulatory nie powinny być mieszane .
Akumulator musi być zainstalowany zgodnie z polaryzacją.
Jeśli akumulator jest uszkodzony powinien być usunięty z produktu
Akumulator musi być usuwany w bezpieczny sposób. Zawsze używaj pojemników
zbiorczych przewidzianych (sprawdź u sprzedawcy ), aby chronić środowisko.
● Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt. Tylko dorośli powinni obsługiwać baterie.
● Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia ani wystawiać ich na działanie ognia lub
innych źródeł ciepła .
● Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania baterii .

●
●
●
●

Likwidacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Symbol na produkcie, jego akcesoriach lub opakowaniu oznacza, że produkt ten nie
powinien być traktowany jak odpad domowy. Proszę oddawać ten sprzęt do odpowiedniego
punktu zbioru w celu recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych. W Unii
Europejskiej oraz innych krajach europejskich, w których stosuje się odmienne systemy
gromadzenia zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych. Dzięki prawidłowej
likwidacji tego produktu przyczyniają się Państwo do zapobiegania możliwemu zagrożeniu
środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być narażone przez
nieodpowiednie obchodzenie się z tym produktem. Ponownie przetwarzania materiałów
pomaga oszczędzać zasoby naturalne. Proszę zatem nie wyrzucać swojego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego razem z odpadkami domowymi. W celu zasięgnięcia
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dalszych informacji o recyklingu tego produktu, proszę skontaktować się z miejscowym
ratuszem, punktem zbioru odpadów domowych, lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Zbyt głośny dźwięk ze słuchawek
może spowodować uszkodzenie słuchu.

Wszystkie zdjęcia w tej instrukcji są tylko zdjęciami informacyjnymi, wygląd i wyświetlacz
powinien być podobny do produktu końcowego .
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CECHY
55" Wyświetlacz LED

Urządzenie posiada wbudowany wyświetlacz LED w celu zapewnienia jasnej wizji
i niskiego promieniowania .

Auto wyszukiwanie kanałów
Obsługa TV Satelitarnej i Naziemnej (DVB-T/T2/S2)
Obsługa EPG – Przewodnika po Programach
Obsługa Teletekstu
Obsługa multomediów przez USB
Wielojęzykowe menu
Pełna obsługa pilota zdalnego sterowania
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Obsuga HDMI, SCART, YPBPR, AV, VGA, PC AUDIO i CI
Obsługa wyjść Słuchawek i Cyfrowego Audio(COAXIAL)
Obsługa funkcji PVR – nagrywania na USB
Obsługa funkcji TIME SHIFT
Odłączany stojak pod TV
Wyjścia antenowe
Wbudowane głośniki

CZĘŚCI OGÓLNE
GŁÓWNA JEDNOSTKA

1. Ekran LED
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2. Czujnik zdalnego sterowania pilotem - w trybie gotowości kontrolka będzie wyświetlać kolor
czerwony ; po włączeniu urządzenia lampka wyświetli niebieski kolor .
3. Stojak
4. przycisk VOL +/- Aby zwiększyć / zmniejszyć poziom głośności lub ruch w lewo / prawo .
5. przycisk CH +/- - Aby wybrać następny / poprzedni kanał lub przesunąć w górę / w dół.
6. przycisk MENU - aby wejść do menu ustawień strony .
7. przycisk SOURCE - Aby wybrać źródło sygnału wejściowego .
8. przycisk POWER - aby włączyć / wyłączyć telewizor .
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GŁÓWNE CZĘŚCI
Tylny panel;

1.Gniazdo wejściowe na kabel zasilający
2. Gniazdo wejściowe na słuchawki
3. Gniazdo wejściowe na AUDIO PC
4. Gniazdo wejściowe VGA
5. Złącze HDMI 2 i HDMI3
6. Gniazdo wejściowe SCART
7. USBx2
8. CI + (Slot CI na Moduł)
9. Mini AV
10. Mini YPbPr
11. COAXIAL
12. Wejście antenowe, aby podłączyć zewnętrzną antenę telewizyji naziemnej (DTV \
ATV ) .
13. Wejście antenowe, aby podłączyć zewnętrzny antenę telewizji satelitarnej ( DVB
-S2) .
14. Wejście HDMI
8

PILOT
1 POWER

Włącz lub wyłącz.
2 TV/RADIO
Przełączaj pomiędzy RADIO/TV.
3 CZERWONY
4 ZIELONY
5 NIEBIESKI
6 ŻÓŁTY
7 FAV
Wyświetla listę ulubionych kanałów..
8 TEXT
Wyświetla telegazetę (jeśli jest dostępna)
9 EPG
Wyświetl elektroniczny przewodnik po programach
10 HOLD
Zatrzymaj telegazetę.
11 SUBTITLE
Włącz/wyłącz napisy.
12 SIZE
Zmień rozmiar telegazety.
13 SUBPAGE
Wejdź na podstronę telegazety
14 ASPECT
Naciśnij go , aby wybrać odpowiedni rozmiar ekranu.
15 MEDIA
Wejście bezpośrednio w tryb multimediów (USB).
16
Uruchom/Zatrzymaj odtwarzanie.
17
Przewijanie do przodu.
18
Przewijanie do tyłu.
19 ● (DTV)
Rozpocznij nagrywanie podczas oglądania dostępnych programów cyfrowych.
20
Zatrzymaj odtwarzanie.
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PILOT
21
Odtwórz następny plik
INDEX
Wyświetla listę nagrań lub indeks teletekstu.
22
Odtwórz poprzedni plik.
23 MENU
Uruchom główne menu lub powróć do poprzedniego
menu.
24 AUDIO
Włącz dostępną ścieżkę dźwiękową.
25 OK
Potwierdź wybór.
26 ▲/▼/◄/►
Przyciski nawigacyjne
27 SLEEP
Ustal oczekiwany czas automatycznego wyłączenia.
28 EXIT
Wyjście z menu.
29 MUTE
Wycisz dźwięk.Przywróć dźwięk.
30 VOL +/Zwiększ/zmniejsz głośność.
31 CH +/następny/poprzedni kanał.
32 DISPLAY
Wyświetl dostępne informacje o programie.
33 Number buttons (0-9)
Przyciski numeryczne na pilocie (wybór kanału i inne)
34 -/-Zmień kanał kiedy oglądasz program TV.
35
Powrót do poprzedniego kanału.
36 SOURCE
Wybierz odpowiednie źródło sygnału wejściowego.
37 P-MODE
Przełącz tryb obrazu.
38 S-MODE
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Przełącz tryb dźwięku.

PRZYGOTOWANIE PILOTA
Instalacja baterii
Zainstaluj baterie w sposób wskazany na poniższych zdjęciach. Pamiętaj, że + i zaciski są ustawione zgodnie ze wskazaniami w komorze baterii (Fig1).
INFORMACJE SERWISOWE
- Zwykle baterie wystarczają na rok. Jednak jest to zależne od tego, jak często
korzystasz z pilota.
- Kiedy pilot przestanie działać, nawet w sytuacji, kiedy znajdujesz się blisko odbiornika,
to znak, że należy wymienić baterie.
- Użyj dwóch baterii nowych AAA.
UWAGA:
● Każde upuszczenie pilota na zmienię, deptanie, czy siadanie na nim, może
doprowadzić do uszkodzenia części lub spowodować awarię.
● Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.

Fig1

DZIALANIE PILOTA
Skieruj pilota z nie więcej
niż 6 metrów od telewizora
I pod kątem nie większym niż 60 stopnii
w stosunku do przedniego panelu.

Fig2
Push

Open

UWAGI:
Zasięg działania może się różnić
w zależności od jasności w
pmieszczeniu.
- Nie kieruj jasnego światła na czujnik
zdalnego sterowania .
- Nie należy umieszczać żadnych
przedmiotów pomiędzy pilot a
czujnikiem na TV.
- Nie używaj jednocześnie pilotów do
Kilku urządzeń. Może to powodować
zakłócenia.

Press
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Remote Control
Sensor

PODSTAWOWE POŁĄCZENIA
● Sprawdź, czy wszystkie kable są odłączone od głównej jednostki przed podłączeniem
do źródła zasilania sieciowego.
● Zapoznaj się z instrukcją przed podłączeniem innych urządzeń .

PODŁĄCZANIE ZASILANIA DO GNIAZDA

Zasilanie

PODŁĄCZENIE ZEWNĘTRZNEJ ANTENY

Podłącz zwnętrzną antenę do gniazda na zewnętrzną antenę.
Antena

Zewnętrzny wzmacniacz
antenowy

Wtyczka
zasilania
wzmacniacza
antenowego

Wzmacniacz
antenowy
wewnętrzny
75 OHM
Wtyczka
antenowa
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POŁĄCZENIE HDMI

Użyj kabla HDMI, aby połączyć telewizor z
innymi urządzeniami do odbioru
multimedialnego sygnały wysokiej jakości

Kabel HDMI
(brak w zestawie)

Tylny panel DVD/VCR

POŁĄCZENIE PC/VGA

Kabel VGA
(brak w
zestawie)

Kabel Audio
(brak w
zestawie)

Wykorzystaj kabel VGA i Audio do
połączenia z TV lub PC, uzyj tego

Tylny panel PC

urzadzenia jako monitora.
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POŁĄCZENIE SCART

Kabel SCART
(brak w zestawie)

Panel tylny DVD/VCR

POŁĄCZENIE AV (COMPOSITE VIDEO)

Dla podstawowego połączenia, użyj Audio L/R
(biały/czerwony) i CVBS (żółty) kabel do
połączenia TV z innymi urządzeniami.

Tylny panel DVD/VCR
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Kabel AV
(brak w zestawie)

POŁĄCZENIE YPBPR

Kabel AUDIO
(brak w zestawie)

Kabel YPbPr
(brak w zestawie)

Tylny panel DVD/VCR

POŁĄCZENIE COAXIAL

Uzyj kabla coaxial aby polaczyc telewizor z amplifierem lub innym
urzadzeniem dekodujacym sygnal audio
dla COAXIAL wyjściowego sygnału audio
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POŁĄCZENIE USB

Urządzenie USB
(brak w zestawie)

INSTALACJA Modułu CI+

Włóż moduł CI(moduł dostępu
warunkowego) do oglądania kodowanych
kanałów cyfrowych.

(brak w zestawie)

POŁĄCZENIE SŁUCHAWEK

Kabel słuchawek (brak w
zestawie)
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SPRAWDŹ, CZY CAŁE WYPOSAŻENIE I PRZEWODY ZASILAJĄCE SĄ
PRAWIDŁOWOW PODŁĄCZONE , A TV ZNAJDUJE SIĘ W
ODPOWIEDNIM TRYBIE PRZED ZANIM ROZPOCZNIESZ PONIŻSZE
OPERACJE

17

Podstawowe funkcje
- Naciścnij przycisk POWER na pilocie aby włączyć telewizor (wskaźnik zaświeci
się na niebiesko ) ; naciśnij go ponownie , aby wyłączyć ( tryb czuwania ) ,
telewizor (wskaźnik będzie świecić na czerwono) .
- Naciśnij przycisk SOURCE na urządzeniu lub pilocie, aby przełączyć
urządzenie w tryb DTV lub ATV

WYBIERZ ODPOWIENI KANAŁ

1. Naciśnij przycisk CH +, aby włączyć następny kanał .
2. Naciśnij przycisk CH- aby włączyć poprzedni kanał.
3. Naciśnij przyciski numeracyjne na pilocie aby bezpośrednio wybrać odpowiedni program.
UWAGA: Naciśnij przycisk - / - kilkakrotnie, aby zmienić cyfrę.

KONTROLA GŁOŚNOŚCI
- Naciśnij przycisk VOL + lub VOL- aby wyregulować poziom głośności.
Dostępny zakres : 0-100 .
WYCISZENIE
- Naciśnij przycisk MUTE, aby wyciszyć dźwięk , naciśnij go ponownie, aby
włączyć dźwięk.
USTAWIENIE ŹRÓDŁA
- Naciśnij przycisk SOURCE na urządzeniu lub pilocie, aby wyświetlić listę źródeł.
- Naciśnij przycisk GÓRA lub DÓŁ , aby wybrać odpowiednie źródło sygnału
wejściowego , a następnie naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór.
Dostępne opcje : TV , DTV , ATV , AV, SCART, YPbPr , PC , HDMI 1/2/3 , USB.
OPCJE JĘZYKOWE

- Naciśnij przycisk AUDIO na pilocie aby wybrać odpowiedni język audio.
UWAGA: Aby włączyć tę funkcję, należy upewnić się , że kanał posiada taką opcję

OPCJA DISPLAY
- Naciśnij przycisk DISPLAY na pilocie, aby wyświetlić informacje o bieżącym
programie
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PRZEWODNIK TV (DOSTĘPNY TYLKO DLA TRYBU DTV)
- Naciśnij przycisk EPG na pilocie, aby wyświetlić elektroniczny przewodnik po programach.

- Naciśnij przycisk GÓRA / DÓŁ, aby wybrać program
- Naciśnij przycisk LEWY / PRAWY, aby przełączać się pomiędzy lewą a prawą kolumną

Gdy program jest podświetlony (kursor przeniesiony do prawej kolumny ):
- Naciśnij przycisk CZERWONY , aby ustawić nagrywanie.
- Naciśnij przycisk ZIELONY , aby ustawić przypomnienie.
- Naciśnij przycisk ŻÓŁTY , aby wyświetlić przewodnik po programach z poprzedniego dnia.
- Naciśnij przycisk NIEBIESKI , aby wyświetlić przewodnik po
programach na następny dzień.

LISTY ULUBIONYCH
Podczas przeglądania dostępnego kanału, naciśnij przycisk
FAV na pilocie, aby wejść w na stronę menu list ulubionych
kanałów.
- Naciśnij przycisk GÓRA lub DÓŁ, aby wybrać preferowany
kanał .
- Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór.
Uwaga: Aby dodać ulubiony kanał, proszę odnieść się do
operacji "kanał > Edycja programów".
SZYBKI WYBÓR
Podczas przeglądania dostępnego kanału, naciśnij przycisk
OK na pilocie, aby wejść na stronę menu listy kanałów.
- Naciśnij przycisk GÓRA lub DÓŁ, aby wybrać preferowany
kanał .
- Naciśnij przycisk LEWO/ PRAWO, aby wybrać grupę
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kanałów.
- Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór.

TV / RADIO (dostęne tylko dla trybu DTV)
- Naciśnij przycisk TV / RADIO na pilocie, aby dokonać wyboru pomiędzy trybem
TV i radiowych .
NAPISY
- Naciśnij przycisk SUBTITLE na pilocie, aby wybrać odpowiednie napisy.
UWAGA : Aby włączyć tę funkcję, należy upewnić się, że kanał pozwala wybrać
napisy.
NAGRYWANIE (dostęne tylko dla trybu DTV)
- Włóż urządzenie pamięci USB do gniazda USB.
- Podczas oglądania programów cyfrowych, naciśnij przycisk ● na pilocie, a
poniższy pasek narzędzi pojawi się na ekranie:

- Naciśnij LEWY lub PRAWY przycisk nawigacyjny, aby wybrać odpowiednią opcję. Naciśnij
przycisk OK, aby potwierdzić wybór.
- Jeśli pasek narzędzi zniknął, naciśnij przycisk EXIT na pilocie, aby wyświetlić go
ponownie.
- Użyj LEWY/PRAWY przycisk nawigacyjny, aby zakończyć lub kontynuować nagrywanie.

TIMESHIFT (dostęne tylko dla trybu DTV)

- Włóż urządzenie pamięci USB do gniazda USB.
- Podczas oglądania programów cyfrowych, naciśnij przycisk,
TimeShift.

aby włączyć funkcję

- Naciśnij LEWY lub Prawy przycisk nawigacyjny, aby wybrać opcję. Naciśnij przycisk OK,
aby potwierdzić wybór.
- Jeśli pasek narzędzi zniknął, naciśnij przycisk EXIT na pilocie, aby wyświetlić go
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ponownie.
- Użyj LEWY/PRAWY przycisk nawigacyjny, aby zakończyć lub kontynuować TIMESHIFT

MEDIA PLAYBACK
- Naciśnij przycisk SOURCE na urządzeniu lub na pilocie, aby przełączyć urządzenie w tryb
USB.
- Włóż urządzenie pamięci USB do gniazda USB przed wykonaniem operacji .
- Naciśnij przycisk GÓRA/DÓŁ/LEWO/PRAWO, aby przesunąć kursor.
- Naciśnij przycisk EXIT, aby powrócić do poprzedniej strony menu.

1. ZDJĘCIA
- Naciśnij przycisk LEWY/PRAWY przycisk nawigacji, aby wybrać ZDJĘCIA w głównym
menu, a następnie naciśnij przycisk OK.
- Za pomocą przycisków nawigacji wybierz folder lub plik.
- Przy wyborze plików, naciśnij CZERWONY przycisk, aby wejść do podmenu I usunąć pliki
- Za pomocą przycisków nawigacji wybierz plik, który chcesz dodać do playlisty. Potwierdź
naciskając OK.
- Naciśnij przycisk
, aby rozpocząć odtwarzanie.
- Naciśnij przycisk DISPLAY, aby wywołać pasek narzędzi. Za pomocą przycisków
nawigacji wybierz oczekiwaną opcję I potwierdź naciskając OK.

- Naciśnij EXIT aby wyłączyć pasek narzędzi.
2. MUZYKA
- Naciśnij LEWY/PRAWY przycisk nawigacji, aby wybrać Muzyka w menu głównym, a
następnie naciśnij przycisk OK, aby przejść dalej
- Za pomocą przycisków nawigacji, aby wybierz folder lub plik.
- Przy wyborze plików, naciśnij CZERWONY przycisk, aby wejść do podmenu, gdzie
możesz usuwać pliki
- Za pomocą przycisków nawigacji, wybierz plik, który chcesz dodać do listy odtwarzania.
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Potwierdź przyciskiem OK.
- Naciśnij przycisk
, aby rozpocząć odtwarzanie.

- Za pomocą przycisków nawigacji, wybierz odpowiednią opcję i naciśnij przycisk OK, aby
potwierdzić.
- Naciśnij przycisk EXIT, aby powrócić .
3. FILM
- Naciśnij LEWY lub PRAWY przycisk nawigacji, aby wybrać FILM w głównym menu.
Naciśnij przycisk OK, aby przejść dalej
- Za pomocą przycisków nawigacji wybierz folder lub plik.
- Przy wyborze plików, naciśnij CZERWONY przycisk, aby wejść do podmenu, gdzie
możesz usuwać pliki.
- Za pomocą przycisków nawigacji, wybierz plik, który chcesz dodać do listy odtwarzania.
Potwierdź przyciskiem OK.
- Naciśnij przycisk
, aby rozpocząć odtwarzanie.
- Naciśnij przycisk DISPLAY, aby wywołać pasek narzędzi. Za pomocą przycisków
nawigacji wybierz odpowiednią opcję i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.

- Naciśnij przycisk EXIT aby powrócić..
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4. TEKST
- Naciśnij LEWY lub PRAWY przycisk nawigacji, aby wybrać TEKST w głównym menu.
Naciśnij przycisk OK, aby przejść dalej
- Za pomocą przycisków nawigacji wybierz folder lub plik.
- Przy wyborze plików, naciśnij CZERWONY przycisk , aby wejść do podmenu, gdzie
możesz usuwać pliki
- Za pomocą przycisków nawigacji, wybierz plik, który chcesz dodać do listy odtwarzania.
Potwierdź przyciskiem OK.
- Naciśnij przycisk, aby rozpocząć odtwarzanie.
- Naciśnij przycisk DISPLAY, aby wywołać pasek narzędzi. Za pomocą przycisków
nawigacji wybierz odpowiednią opcję i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.

- Naciśnij przycisk EXIT aby powrócić..

Sterowanie pilotem podczas odtwarzaniu plików multimedialnych:
- Naciśnij
przycisk na pilocie, aby włączyć lub zatrzymać odtwarzanie.
- Naciśnij
przycisk na pilocie, aby aby zakonczyć odtwarzanie
- Naciśnij
przycisk na pilocie, aby aby szybko przewinąć do tyłu.
- Naciśnij
przycisk na pilocie, aby aby szybko przewinąć do przodu.
- Naciśnij
przycisk na pilocie, aby odtworzyć poprzedni plik.
- Naciśnij
przycisk na pilocie, aby odtworzyćnastepny plik.

UWAGA: Aby odtwarzać pliki multimedialne, upewnij się, że wybrałeś prawidłowy ikonę w
menu głównym. To znaczy, że zdjęcia można odwtarzać tylko w ZDJĘCIA, pliki muzyczne w
MUZYKA i tak dalej.

23

MENU GŁÓWNE
● Urządzenie zawiera różne menu ustawień. Raz zainicjowany program pozostaje w
pamięcia aż o do czasu zmiany.
● Ustawienia zostaną w pamięci, dopóki nie zostaną zmienione, nawet po wyłączeniu
telewizora
Wspólna procedura ustawień początkowych
- Naciśnij przycisk MENU na urządzeniu lub na pilocie, aby wyświetlić menu główne.
- Naciśnij przycisk góra / dół / lewo / prawo Przyciski, aby przesunąć kursor .
- Naciśnij przycisk OK lub prawy przycisk nawigacyjny, aby wejść do podmenu.
- Naciśnij przycisk MENU, aby zapisać bieżące ustawienia i powrócić do poprzedniej strony
menu.
- Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć stronę menu .

Pierwsza instalacja
- Podłącz do źródła zasilania i włączyć telewizor. Następnie poniższa strona konfiguracji
zostanie wyświetlony na ekranie.
- Naciśnij przycisk GÓRA / DÓŁ , aby przesunąć kursor.
- Naciśnij przycisk LEWY / PRAWY, aby wybrać opcję..

Język : wybór języka menu ekranowego.
Kraj : wybierz swój kraj.
Tryb Energii : wybierz tryb domowy lub tryb
sklepowy Konfiguracja instalcji
- Jeżeli zakończyłeś powyższe kroki naciśnij
przycisk OK, aby rozpocząć instalację
- Wybierz preferowany typ Typ strojenia i Wybierz
rodzaj za pomocą przycisków nawigacyjnych i
naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć automatyczne
strojenie
Uwaga: Typ strojenia oraz następujące opcje są
regulowane tylko wtedy, gdy jest ustawione DVB-C .

DTV MODE
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- Naciśnij SOURCE na urządzeniu lub pilocie, aby wybrać źródło sygnału DTV

1. KANAŁ

1.1 Antenna
- Naciśnij przycisk OK lub prawy przycisk nawigacyjny,
aby go wprowadzić .
- Za pomocą przycisków nawigacji, wybierz DVB -T lub
DVB -C.
1.2 Automatyczne strojenie
- Naciśnij przycisk OK lub prawy przycisk nawigacyjny, aby go
wprowadzić .
- Za pomocą przycisków nawigacji, aby ustaw Kraj, Typ
strojenia i Sortowanie wg LCN.
Uwaga: Typ strojenia i inne ustawienia są regulowane tylko
wtedy, gdy " Antena " to DVB-C .
- Następnie naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć strojenie
programu.

1.3 Ręczne strojenie analogowe
- Naciśnij przycisk OK lub prawy przycisk nawigacyjny, aby go wprowadzić .
Aktualny kanał : wybierz bieżący kanał .
System kolorów : wybierz dostępną system kolorów.
System dźwięku : wybierz dostępny dźwięk.
Dostrajanie: dostroić częstotliwość .
AFC : wł/wył automatycznej regulacji częstotliwości .
Szukanie: Wyszukiwaj dostępne programy .
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Kiedy “Antena” to DVB-T:
1.4 Ręczne strojenie cyfrowe
- Naciśnij przycisk OK lub prawy przycisk nawigacyjny,
aby go wprowadzić .
- Naciśnij LEWY lub PRAWY przycisk nawigacji, aby
wybrać kanał. Następnie naciśnij przycisk OK, aby
rozpocząć wyszukiwanie.
KIEDY “Antena” to DVB-C:
1.4 CADTV Strojenie ręczne
- Naciśnij przycisk OK lub prawy przycisk nawigacyjny,
aby go wprowadzić .
- Za pomocą przycisków nawigacyjnych,dostosuj
częstotliwość, symbol i QAM Type. Następnie naciśnij
przycisk OK, aby rozpocząć wyszukiwanie.
1.5 Edycja programu
- Naciśnij przycisk OK lub prawy przycisk nawigacyjny,
aby wybrać menu.
- Naciśnij przycisk GÓRA/DÓŁ, aby podświetlić
odpowiedni kanał.
- Naciśnij przycisk CZERWONY na pilocie, aby usunąć
podświetlony kanał.
- Naciśnij ŻÓŁTY przycisk na pilocie, aby wejść w
MENU PRZESUWANIA. Następnie za pomocą
przycisków GÓRA/DÓŁ wybierz odpowiednią pozycję, a
potem naciśnij przycisk ŻÓŁTY ponownie, aby go
przenieść.
- Naciśnij przycisk NIEBIESKI na pilocie, aby pominać
podświetlony kanał.
- Naciśnij przycisk FAV, aby ustawić bieżący kanał jako ulubiony kanał, a następnie
naciśnij przycisk FAV ponownie, aby ustawić go jako normalny kanał.
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1.6 Lista
- Naciśnij przycisk nawigacyjny GÓRA lub DÓŁ, aby wybrać tę pozycję, a
następnie naciśnij przycisk OK lub PRAWO. Jeśli nie zaplanowano żadnych
programów pojawi się poniższe menu .

- Naciśnij przycisk GÓRA/DÓŁ, aby przełączać między harmonogramem a listą nagranych .
- Naciśnij przycisk CZERWONY, aby usunąć zaznaczoną opcję.
- Naciśnij przycisk ŻÓŁTY, aby dodać nowy harmonogram.
- Naciśnij przycisk NIEBIESKI, aby edytować wybrany harmonogram.

1.7 Spis nagrań
Wcześniej nagrane programy powinny pojawić się na tej liście.
- Za pomocą przycisków nawigacji, wybierz program .
- Naciśnij przycisk OK, aby odtworzyć podświetlony program.
, aby zatrzymać odtwarzanie.
- Naciśnij przycisk
1.8 Informacja o sygnale (działa z wybranym, dostępnym sygnałem )
Służy do wyświetlania szczegółów sygnału, na przykład: numer kanału i siły
sygnału.
1.9 CI Informacje (działa z wybranym, dostępnym sygnałem )
Gdy karta CAM (Moduł dostępu warunkowego ) jest podłączona do gniazda CI,
użytkownicy mogą przeglądać informacje lub zarządzać kartą CAM.
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2. OBRAZ

2.1 Tryb obrazu
- Naciśnij przycisk GÓRA/DÓŁ/LEWO/PRAWO, aby wybrać opcję.
Tryb obrazu: Dostępne opcje: Standardowy , Łagodny , Użytkownika, dynamiczny.
Kontrast / Jasność / Kolor / Odcień / Ostrość : Wartość regulowana: 0-100 .
UWAGA: Kontrast , Jasność, Kolor i Ostrość można regulować tylko wtedy, gdy
Tryb obrazu Użytkownika ,Odcień jest ustawiana tylko dla systemu NTSC.
2.2 Temperatura koloru
Ten element służy do regulacji tonu kolorów dla odpowiedniego oglądania. Do wyboru są
trzy opcje : normalny, ciepły, zimny.

2.3 Redukcja szumu
Dostępne opcje : Wył, Niskie, Śred., Wysoki
Uwaga: gdy sygnał TV nie jest zakłócony, polecamy pozostać przy opcji
Wyłączone
2.4 EKRAN (tylko dla trybu VGA PC)
2.5 Dynamiczny CR
Wł / wył dynamiczny współczynnik kontrastu.
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3. DŹWIĘK

3.1 Tryb dźwięku

- Naciśnij przycisk GÓRA/DÓŁ/PRAWO/LEWO, aby wybrać opcję.
Tryb dźwięku: Dostępne opcje: Standardowy, Muzyka, Film, Sport, osobiste .
Treble / Bass: Wartość regulowana: 0-100 .
UWAGA: Regulacja tonów wysokich i basu mogą być regulowane tylko wtedy, gdy tryb
dźwięku został ustawiony "Użytkownik"

3.2 Balance
Ta opcja służy do regulacji wyjścia dźwięku między głośnikiem lewym i prawym od -50 do
50.

3.3 Auto Volume

Ta opcja służy do ustawienia Auto Volume. Możliwe opcje to wł/wył.

3.4 Dźwięk przestrzenny
Ten element służy do wybrania odpowiedniego trybu dźwięku przestrzennego.
3.5 TrybSPDIF
Dostępne opcje: Auto, PCM, Wyłącz.

3.6 Przełącznik AD

Ta opcja służy do włączania / wyłączania funkcji Opis audio. Dla użytkowników z
upośledzeniem wzroku, ta funkcja może pomóc rozpoznać scenę lub działania poprzez
narrację.
UWAGA: Funkcja przełącznik AD działa tylko podczas oglądania programów, które
zawierają informacje w formie narracji.
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4. CZAS

4.1 Zegar
Wyświetla bieżący czas systemowy, gdy dostępny kanał został zapisany

4.2 Strefa czasowa
Ta opcja pozwala ustalić strefę czasową.

4.3 Programowanie czasu wyłączania (Czas wył.)

DOSTĘPNE OPCJE : WYŁ/ jeden Raz / Codziennie / PN ~ Pt / pn ~ so/, weekend /
niedziela
Godzina / minuta : Za pomocą przycisków nawigacji ustaw godzina / minuta , kiedy opcja
Wyłącz mierzenie czasu jest wyłączona.

4.4 Programowanie czasu włączania (Czas Wł.)

DOSTĘPNE OPCJE : WYŁ/ jeden Raz / Codziennie / PN ~ Pt / pn ~ so/, weekend /
niedziela
Godzina / minuta / źródło / kanał / głośność: Za pomocą przycisków nawigacyjnych
dostosuj te element, kiedy programowany czas wyłączenia jest włączony.
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4.5 Czasomierz uśpienia

Ta opcja służy do ustawienia czasu automatycznego uśpienia.
Dostępne opcje : Wył., 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min

4.6 Auto uspienie
Ten element służy do wybrania odpowiedniego automatycznego przechodzenia w tryb
uśpienia (standby). TV wyłączy się po wskazanym okresie jeśli przez ten czas nie zostanie
użyty pilot.
Dostępne opcje : Wył., 3/4/5 godzin.

4.7 TIMER OSD (Czas wyświetlania menu)

Ta opcja służy do wybrania czas wyświetlania menu OSD.
Dostępne opcje: Wył., 5/10/15/20/25/30/35 sekund.

5. BLOKADA
- Naciśnij przycisk nawigacyjny PRAWO i wprowadzić domyślne hasło fabryczne "0000 " za
pomocą przycisków numerycznych na pilocie.
- Naciśnij przycisk GÓRA/DÓŁ, aby wybrać preferowany element.
UWAGA: W przypadku zapomnienia hasła, proszę użyć uniwersalnego hasła " 8899 "
.

5.1 Blokada systemowa
Ta pcja sluży do włączania/wyłączania blokady systemu.

5.2 Ustaw hasło

- Wprowadź stare hasło za pomocą przycisków numerycznych na pilocie zdalnego
sterowania, a następnie wprowadzić swoje prywatne hasło dwukrotnie.

5.3 Blokada kanału
- Naciśnij przycisk OK lub PRAWO, aby go wprowadzić .
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- Naciśnij przycisk GÓRA/DÓŁ, aby wybrać kanał, który chcesz zablokować .
- Naciśnij przycisk ZIELONY kilkakrotnie, aby zablokować/odblokować podświetlony kanał.

5.4 Ochrona rodzicielska
Ten element służy do wybrania klasyfikacji programów.
Dostępne opcje : Wył, 4-18 .

5.5 Blokada przycisków
Ta opcja służy do blokowania/odblokowania przycisków TV.
Dostępne opcje: wł/wył.

5.6 Tryb hotelowy
- Nacisnij przycisk Prawo, aby przejść do opcji.

- Naciśnij przycisk GÓRA/DÓŁ , aby przesunąć kursor.
- Naciśnij przycisk LEWO/PRAWO, aby wybrać opcję.
Tryb hotelowy : wł/wył tryb hotelowy .
Blokada źródła: wł/wył blokady dostępnych źródeł.
Domyślne źródło : ustaw domyślne źródło .
Domyślny kanał : ustaw domyślny program cyfrowy.
Domyślna głośność: ustaw domyślny poziom głośności.
Max. głośność : ustaw maksymalny poziom głośności .
Database Eksport : eksportuj bazę do urządzenia USB.
Database Import : importuj bazę z urządzenia USB.
Usunięcie blokady : Wyczyść powyższe ustawienia .

6. USTAWIENIA
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6.1 Język
Ten element służy do wyboru odpowiedniego języka wyświetlanego na ekranie.
6.2 Język TXT

Ten element jest używany aby wybrać język telegazety.

6.3 Język audio

- Naciśnij przycisk PRAWO, aby go wybrać .
- Następnie można wybrać podstawowy język dźwięku i drugi język dźwięku.

6.4 Język napisów

- Naciśnij przycisk PRAWO, aby go wybrać.
- Następnie można wybrać język napisów podstawowych i dodatkowy język napisów.

6.5 Niedołyszący
Ta opcja służy do włączania / wyłączania opcji dla niedosłyszących. Dla niedosłyszących
użytkowników, w ramach tej funkcji sceny I zdarzenia z ekranu są opisywane.
UWAGA: ta opcja działa tylko podczas oglądania programów, które zawierają informacje
związane z napisami.

6.6 Rozmiar ekranu
Ten element służy do regulacji rozmiaru obrazu.
Dostępne opcje : Automat. , 4: 3 , 16 : 9 , Zoom1 , Zoom2 .
UWAGA: dostępny rozmiar wideo może być różny dla różnych źródeł sygnału.
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6.7 PVR
-Naciśnij przycisk PRAWO, aby go wprowadzić.
-Naciśnij przycisk nawigacyjny GÓRA/DÓŁ i wybierz
odpowiednią opcję. Naciśnij przycisk LEWO/PRAWO, aby
dostosować go .
- Naciśnij przycisk OK, aby wejść do podmenu lub
potwierdzić ustawienie.
W tej części można wybrać dysk, sprawdzić system plików
PVR, sformatować pamięć USB, ustawić rozmiar pliku dla
Timeshift i ustawić Limit czasu nagrywania .

6.8 Niebieski ekran
Ten element służy do wł/wył Niebieskiego ekranu. Tło ekranu zmieni kolor na
niebieski przy bardzo słabym lub zerowym sygnale, jeśli Niebieski ekran jest
włączony.
6.9 Pierwsza instalacja
Opcja ta jest stosowana, aby przywołać menu Pierwsza instalacja .
6.10 Tryb Energii
Ten element służy do wyboru trybu domowego lub sklepowego.
6.11 Reset!!!
Opcja ta służy do przywracania ustawień fabrycznych.

6.12 Aktualizacja oprogramowania
Ta opcja służy do aktualizacji oprogramowania za pomocą urządzenia pamięci USB.

6.13 HDMI CEC (Consumer Electronic Control)
- Naciśnij przycisk PRAWO, aby go wprowadzić.
Aby skorzystać z funkcji HDMI CEC :
- Upewnij się, że urządzenie HDMI (wzmacniacz itp.) jest
prawidłowo podłączone.
- Naciśnij przycisk SOURCE na telewizorze lub pilocie, aby
wybrać źródło sygnału wejściowego HDMI .
HDMI CEC : wł/wył HDMI CEC .
HDMI ARC : wł/wył funkcję ARC ( HDMI portu 2 ) .
Auto Power : wł/wył funkcji Auto Power .
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Menu urządzenia: wyświetla menu ustawień z innego urządzenia podłączonego .

ATV oraz inne tryby

- Naciśnij przycisk SOURCE na telewizorze lub pilocie, aby wybrać źródło sygnału.
- Dla tych trybów, proszę odnieść się do operacji w menu w trybie DTV.

Tryb satelitarny
Porady:
● Podłącz antenę satelitarną do RF (S2) do odbioru sygnałów satelitarnych.
● Naciśnij przycisk SOURCE na pilocie, aby wybrać "Satelita".

1. Automatyczne strojenie
- Naciśnij przycisk MENU, aby wywołać menu główne.
- Podświetl “kanał” za pomocą przycisków
nawigacyjnych i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić
- Następnie podświetlić " Automatyczne strojenie", a
następnie naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
Kraj : wybierz swój kraj.
Satelita: wybierz dostępnego satelitę.
Tryb skanowania : wybierz tryb skanowania.
Typ kanałów: wybierz rodzaj szukanych kanałów.
Rodzaj usługi: wybierz rodzaj usługi .
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2. Ustawienia anteny
- Naciśnij przycisk MENU, aby wywołać menu główne.
- Podświetl “kanał” za pomocą przycisków nawigacyjnych i naciśnij przycisk OK, aby
potwierdzić
- Następnie podświetlić “Ustawienia satelity" i naciśnij OK, aby potwierdzić
- Naciśnij przycisk LEWO/PRAWO, aby podświetlić lewą, środkową lub prawą kolumnę
- Naciśnij przycisk EXT , aby powrócić .

A. When the “Satellite” (Left) column is highlighted:
(1) Naciśnij ŻÓŁTY przycisk na pilocie, aby dodać.
Nazwa satelity
- Naciśnij przycisk nawigacyjny PRAWO, aby
wprowadzić zmiany w nazwie strony. Wpisz nową
nazwę za pomocą przycisków nawigacyjnych.
Kierunek
- Naciśnij LEWO/PRAWO aby wybrać kierunek
Kąt szerokości geograficznej
- Naciśnij PRAWO/LEWO, aby przenieść przyciski
kursora i przyciskami numerycznymi wpisz
odpowiednią wartość
Pasmo
- Naciśnij LEWO/PRAWO, aby wybrać odpowiednią
opcję.
(2) Naciśnij ZIELONY przycisk na pilocie, aby
wejść do menu edycji.
- Operacje w menu edycji są takie same jak przy dodawaniu.
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(3) Naciśnij NIEBIESKI przycisk na pilocie, aby
wejść do menu szukanie.
- Naciśnij GÓRA/DÓŁ aby podświetlić odpowednią
opcję
- Naciśnij przycisk nawigacyjny PRAWO, aby
wybrać odpowiedni typ szukania, typ kanałów
B. Kiedy kolumna “transponder”(środkowa) jest podświetlona
(1) Naciśnij ŻÓŁTY przycisk na pilocie, aby wprowadzić dodać..

Częstotliwość

- Naciśnij PRAWO/LEWO, aby przenieść przyciski
kursora i przyciskami numerycznymi wpisz
odpowiednią wartość
Symbol(ks/s)
- Naciśnij PRAWO/LEWO, aby przenieść przyciski kursora i przyciskami numerycznymi
wpisz odpowiednią wartość
Polaryzacja
- Naciśnij PRAWO/LEWO I wybierz odpowiednią wartość.
(2) Naciśnij ZIELONY przycisk na pilocie, aby
wejść do menu edycji.
- Operacje w menu edycji są takie same jak przy
dodawaniu
(3) Naciśnij NIEBIESKI przycisk na pilocie, aby wejść do menu Skan.
- Naciśnij GÓRA/DÓŁ aby podświetlić odpowednią
opcję
- Naciśnij przycisk nawigacyjny PRAWO, aby
wybrać odpowiedni tryb skanowania, typ kanału i
typu usługi.
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C. Kiedy “Ku_ASTRA…” (Prawa) kolumna jest podswietlona:
Rodzaj LNB (konwerter)
- Naciśnij PRAWO/LEWO, aby prejść do pod menu. Następnie użyj przycisków GÓRA/DÓŁ
aby wybrać odpowednią opcję
Zasilanie LNB
- Naciśnij PRAWO/LEWO I wybierz odpowiednią opcję.
22KHz
- Naciśnij PRAWO/LEWO I wybierz odpowiednią opcję.
Toneburst
- Naciśnij PRAWO/LEWO I wybierz odpowiednią opcję
DisEqc1.0 (Digital Satellite Equipment Control)
- Naciśnij PRAWO/LEWO I wybierz odpowiednią opcję.
DisEqc1.1
- Naciśnij PRAWO/LEWO I wybierz odpowiednią opcję
Motor
- Naciśnij PRAWO/LEWO I wybierz odpowiednią opcję

Tryb PC
- Podłącz komputer osobisty do tego urządzenia .
- Włącz komputer i TV.
- Naciśnij przycisk SOURCE na TV lub pilocie, aby wybrać PC jako źródło sygnału.
- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne. Wybierz "OBRAZ" używając
przycisków LEWO/PRAWO.
- Użyj przycisków GÓRA/DÓŁ, aby podświetlić "obraz" i naciśnij przycisk OK lub PRAWO,
aby je otworzyć .
- Naciśnij przycisk GÓRA/DÓŁ , aby wybrać preferowany element.
- Naciśnij przycisk OK lub PRAWY przycisk nawigacyjny, aby wejść do podmenu. Naciśnij
PRAWY/LEWY przycisk nawigacyjny, aby dostosować wartość.
1. Automatyczne dopasowanie
Użyj tej opcji aby dopasować obraz PC do obrazu TV
automatycznie.
2. H-Offset
Ten opcja służy do regulacji wartości pozycji poziomej.
3. V-Offset
Ten opcja służy do regulacji wartości pozycji pionowej.
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4. Rozmiar
Ten element służy do regulacji prędkości przesyłania sygnałów.
5. Okres
Ten element służy do regulacji obrazu w odniesieniu do telewizora.

UWAGA : W przypadku innych operacji w menu w trybie PC - RGB (VGA ), proszę odnieść
się do operacji w menu w trybie DTV.

POZOSTAŁE
KONSERWACJA
Należy nacisnąć przycisk POWER, aby ustawić odtwarzacz w tryb czuwania, następnie
odłączyć go od zasilania zanim podejmiesz zabiegi konserwacyjne.
● Przetrzyj odtwarzacz suchą, miękką ściereczką.
● Jeżeli powierzchnia jest bardzo brudna,wytrzyj TV miękką tkaniną , która została
zanurzona w słabym roztworze wody z mydłem, po czym dokładnie ją wykręć, a następnie
wytrzyj do sucha.
● Nigdy nie należy używać alkoholu, benzenu, rozpuszczalników, płynów czyszczących
ani innych środków chemicznych. Nie używać sprężonego powietrza, aby usunąć kurz.

MONTAŻ NAŚCIENNY
● Poproś specjalistę o pomoc przy montażu telewizora na ścianie. Nie ponosimy
odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia produktu i obrażeniom ciała, podczas
montażu telewizora na własną rękę.
● Nie montuj telewizora na ścianie, gdy telewizor jest włączony. Może to spowodować
obrażenia ciała na skutek porażenia prądem.
● Do montażu telewizora użyj standardowych śrub M6 * 10mm (4 szt ).
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Tylny
panel
twojego TV

INSTALACJA STOJĄCA
Telewizor jest zapakowany wraz ze stojakiem, który
trzeba zamocować. Przed uruchomieniem telewizora,
należy przeprowadzić instalację stoiska zgodnie z
poniższymi instrukcjami .

Krok 1
Umieść telewizor ekranem w dół na miękkiej tkaninie lub
poduszce, aby zapobiec uszkodzeniu panelu.
Krok 2
Wyrównaj nóżki u dołu telewizora, następnie wepchnij
koniec podstawki, do momentu aż telewizor będzie w
pełni osadzony na podstawce .
etap 3,
Dokręcić dołączone śruby śrubokrętem .
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UWAGI:
1 ) Najpierw odłącz wtyczkę przy montażu lub demontażu podstawy telewizora .
2 ) W celu uniknięcia uszkodzenia telewizora, należy mieć partnera lub dwóch do pomocy
przy montażu lub demontażu stoiska TV.

SPECYFIKACJA

Display Device

55 inch LED TV

Resolution

3840×2160

Display Colors

16.7M

Contrast Ratio

3000:1

Aspect Ratio

16:9

Life Time

30,000 Hrs
Movie: AVI, MPEG, MPEG-4, MKV, RMVB

USB Multimedia
Playback Format

Music: MP3, WAV, AAC
Photo: JPG/JPEG
Text: TXT

Power Source

AC 100-240V, 50/60Hz

Power Consumption

<145W

Operation Temperature

-5℃ to 45℃

Measurement

1251(W)×309(D)×782(H) mm

Weight

Approx. 14 Kg

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Przeczytaj poniższe punkty zanim uznasz telewizor za uszkodzony.
Objawy
Brak zasilania
Brak obrazu
● Brak dzwieku.
● Zniekształcony
dźwięk.

Żadne operacje nie mogą
być wykonywane za
pomocą pilota

Żaden przycisk nie działa
(ani na TV, ani na pilocie)
Symptom[TV]

Brak obrazu lub słaby
obraz

Brak dźwięku lub słaby
dźwięk
Hałas albo inne
zakłócenia

ROZWIAZANIE
Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilania.
Upewnij się , że urządzenie jest prawidłowo podłączone.
● Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone.
● Upewnij się, że wejściowe ustawienia systemu TV i stereo są
prawidłowe.
● Podgłośc maksymalnie, a następnie ścisz maksymalnie
naciskając przycisk VOL + / VOL- .
● Sprawdź, czy baterie zostały zainstalowane poprawnie.
● Baterie są rozładowane: wymień je na nowe.
● Podejdź bliżej telewizora I skierun pilot w kierunku sensora,
naciśnij przycisk
● Używaj pilota w odległości nie większej niż 6 m od czujnika
zdalnego sterowania.
● Usuń przeszkody między pilotem a czujnikiem zdalnego
sterowania.
Odłączyć wtyczkę zasilania, a następnie podłącz ją ponownie.
(Odtwarzacz może nie działać prawidłowo na skutek
wyładowania atmosferycznego, ładunków statycznych lub innych
czynników).
ROZWIAZANIE
● Ustaw antenę lub użyj anteny zewnętrznej.
● Przenieś urządzenie w pobliże okna (jeśli jest wewnątrz
budynku ) .
● sprawdź, czy obok telewizora nie znajduje się urządzenie,
które może zakłócać sygnał, jeśli tak usuń je
● Przeprować ponownie automatyczne strojenie
● Spróbuj włączyć inny kanał .
● Sprawdź ustawienia dźwięku.
● Naciśnij przycisk MUTE na pilocie by sprawdzić, czy nie jest
wyciszony
● Odłącz słuchawki
Sprawdź, czy obok telewizora nie znajduje się urządzenie, które
może zakłócać sygnał, jeśli tak usuń je
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