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Fontos biztonsági utasítások

Ha a terméket helyesen akarja használni, figyelmesen olvassa el ezt a használati 
útmutatót és őrizze meg a későbbiekre. Ha a készüléket újabb személynek adja át 
(el), a készüléket minden dokumentációval adja át, ezen útmutatót beleértve. 

Az egyenlő oldalú 
háromszögben 
található villám
 jel arra 
figyelmeztet, hogy a 
készülék belsejében 
veszélyes feszültség 
van, ami áramütést 
okozhat. 

Az áramütés kockázatának 
csökkentése érdekében ne 
vegye le a burkolatot (vagy 
a termék hátlapját). A 
készülék belsejében 
nincsen olyan alkatrész, 
amit a felhasználó maga 
javíthatna. A készülék 
mindennemű javítását bízza 
szakszervizre. 

Az egyenlő oldalú 
háromszögben találh
ató felkiáltójel fontos 

készülék kísérő 
dokumentációjában. 

üzemeltetési és javítá
si

 
utasításokra 

figyelmeztet a 

A készülék használata előtt olvassa el ezt az útmutatót. Kövesse 
az útmutatót és tartsa be a benne levő utasításokat. 
Ügyeljen minden figyelmeztetésre. 
Tartsa be az összes utasítást. 
Csak a gyártó által meghatározott kiegészítőket és tartozékokat használjon. 



 　 

ÉS TÜZET OKOZHAT. 

HELYEZÉSE.
 NE TEGYEN A KÉSZÜLÉKRE VAGY A KÖZELÉBE FORRÓ 

MAGAS
 HŐMÉRSÉKLET MEGOLVASZTHATJA A MŰANYAG ALKATRÉSZEKET 

TÁRGYAKAT
 VAGY NYÍLT LÁNGOT, PL. GYERTYÁT VAGY ÉJJELI LÁMPÁT. A 

A készüléket mérsékelt éghajlaton használja. 
 　 A gyártó vagy az eladó nem felel a készülék ezen útmutatóban 
található telepítési, kezelési, karbantartási vagy tisztítási utasításainak be nem 
tartásából adódó bármilyen közvetlen vagy közvetett károkért. 
Óvja a készüléket ütődéstől, leeséstől, rázkódástól, rezgéstől, 
nedvességtől és portól. 
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Figyelmeztetések

  Mielőtt jóváhagyja, hogy gyerekek használják a készüléket, 

használatáról. 
 　 Ha a készülék fülhallgató-csatlakozással rendelkezik, a fülhallgatót 

veszélye fenyeget. 
 

koruknak megfelelően fel kell világosítani őket a készülék helyes 
és biztonságos 

ne használja túl nagy hangerőn. Halláskárosodás vagy a hallás 
elvesztésének 

Telepítés, kezelés 

A készüléket az útmutató utasításai szerint telepítse. 
 　 A készülék körül minden oldalon hagyjon elegendő teret a 

nyílásainak 
betakarásával túlmelegedés és a készülék károsodásának veszélye áll 

terítővel, függönnyel stb. Tartsa be az útmutatóban szereplő telepítési 
utasításokat. 

szükséges szellő
zéshez A működésnél keletkező hő így távozni tud. A készülék 

fenn.
 Biztosítani kell, hogy a szellőzőnyílások ne legyenek letakarva pl. újsággal, 

A készüléket ne helyezze olyan zárt helyekre, mint a könyvszekrény vagy 
a könyvespolc, ha nincs biztosítva a megfelelő szellőztetés vagy 
nem tartották be a gyártó utasításait. 
Soha ne dugjon be semmilyen tárgyat a készülék nyílásain, mert azok veszél
yes mértékű feszültséggel rendelkező pontokkal érintkezhetnek, vagy 
rövidzárlatot, és ezzel tüzet vagy áramütést okozhatnak. Soha ne öntsön a 
készülékbe semmilyen folyadékot. 
A készüléket ne telepítse közvetlen napfényre vagy hőforrás 

elektronikus részeinek élettartamát. A készüléket ne használja és ne hagyja
 nyílt láng közelében. 

közelébe,
 mint pl. fűtőtest, hőcserélő vagy más készülék (beleértve az erősítőket), 
amelyek hőt termelnek. A magas hőmérséklet jelentősen csökkenti a készülék 

A készüléket nem szabad csöpögő vagy folyó víznek kitenni, és 
nem szabad rá folyadékkal telt tárgyakat, pl. vázát tenni. Óvja a készüléket 
nedvességtől, a ráfröccsenő vagy ráömlő folyadéktól, ne hagyja és ne
 használja a készüléket a helyiségen kívül. A készüléket ne használja a 
szabadban.Ezen utasítások be nem tartása esetén áramütés vagy tűzeset
veszélye fenyeget. 
A készüléket ne használja víz közelében. 
Óvatosan kezelje a készülék üvegpaneljeit és burkolatát. A 
képernyő üvege ütközéskor összetörhet és komoly sérülést okozhat. 
Ügyeljen rá, hogy a tápkábelen ne tapossanak, ne legyen 

készülék áramtalanítása, így annak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. 

összenyomva,
 különösen a villásdugó, az aljzat közelében és ott, ahol kilép a készülékből
vagy az adapterből. A tápkábel csatlakozóval (adapter) biztosítható a 

A készüléket soha ne használja sérült tápkábellel vagy dugóval. Ha 
a tápkábel vagy a dugó megsérül, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki az 

 tápkábelt vagy villásdugót maga kicserélni. 

áramforrásból, és lépjen kapcsolatba a szakszervizzel. A sérült
tápkábelt vagy dugót csak szakképzett személy cserélheti ki.
Soha ne próbálja a
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Figyelmeztetések

 

 

 

Ne kísérelje meg kiiktatni a polarizált csatlakozó biztonsági 
funkcióját. Ha a villásdugó nem illik a hálózati aljzatba, kérjen meg egy 
villanyszerelőt, hogy cserélje ki a régi aljzatot. 
A készülék hálózatba csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, 

jelzett feszültséggel. Amennyiben nem biztos otthona elektromos hálózatának 
típusában, forduljon a termék forgalmazójához vagy a helyi áramszolgáltató 
vállalathoz. 

hogy
 

az
aljzat feszültsége megegyezik a készülék címkéjén vagy 

a
 tápadapteren 

A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy minden hálózati 

húzza ki a hálózatból. 

csatlakoztatás megfelelően, a gyártó utasításai szerint van-e végrehajtva. 
Bekapcsolás vagy a csatlakoztatás módosítása előtt a készüléket
kapcsolja ki, és 
Figyeljen arra, hogy a tápkábel kihúzása előtt mindig húzza ki a 
csatlakozót (adaptert) a hálózati aljzatból. 
A tápkábel csatlakozóját önálló hálózati aljzatba csatlakoztassa. 
Ne terhelje túl az aljzatot hosszabbító kábelekkel vagy elosztókkal. Áramütés 
veszélye fenyeget. 

 Kihúzáskor a tápkábelt a villásdugónál fogja, soha ne a kábelnél. 
A készüléket húzza ki a hálózati aljzatból vihar esetén, vagy ha 
hosszabb ideig nem használja. 



Kerülje a készülék áthelyezését hideg helyről meleg helyre vagy 

 nedvesség kicsapódhat és a készülék ideiglenesen 
működésképtelenné válhat. Ilyen esetben a készüléket hagyja meleg és jól 

használható. Vigyázzon főleg a lejátszó megvásárlás utáni első
 használatánál hideg évszakban. 

fordítva, ill.
a készülék használatát párás helyen. A készülék belső részein a levegőben
lévő

szellőztetett helyen és várjon 1–2 órát, míg a nedvesség elpárolog és a
készülék újra 

 　 

Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, állványra, konzolra vagy 
asztalra. A termék leeshet és komoly sérülést okozhat gyermekeken vagy 
felnőtteken, vagy súlyosan károsodhat a készülék és más tárgyak. Csak a

 gyártó által ajánlott vagy a termékkel együtt árult kocsit, állványt, talpat vagy
 asztalt 

felszerelési tartozékok segítségével kell végrehajtani. 

　 

Ne támaszkodjon a készülékre, ne hajoljon át rajta és ne használja 
lépcsőként. Óvja a hirtelen mozdulatoktól. Gondoskodjon róla, hogy 
a készülékkel a gyerekek ne játsszanak. 
Ha a készülék áthelyezéskor kocsit használ, legyen óvatos. A 

felborulását okozhatják. 

használjon. A termék felszerelését a gyártó utasításai szerint és a 
gyártó által ajánlott 

hirtelen megállás, erőltetés és az egyenetlen felületek a kocsi és
vele együtt a termék 
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A gyártó és az eladó nem felel a készülék ezen útmutatóban 

tartásából adódó bármilyen közvetlen vagy közvetett károkért. 
Óvja a készüléket ütődéstől, leeséstől, rázkódástól, rezgéstől, 
nedvességtől és portól. 
A készüléket ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek vagy 
páratartalomnak. 

található telepítési, kezelési, karbantartási vagy tisztítási utasításainak be
nem

 

Megjegyzés: 
Ha a készülék tápellátása adapteren keresztül történik, csak a készülékkel 
kapott adaptert és tápkábelt használja. 
Ne használjon hibás aljzatokat. Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó 
megfelelően be van-e dugva az aljzatba. Ha a csatlakozó szabadon van, az ívvel 
tüzet okozhat. Az aljzat kicserélése érdekében forduljon szakképzett 
szerelőhöz. 
 
Megjegyzés: 
A készüléket csak rendesen földelt, földelő védővillával ellátott aljzatba 
csatlakoztassa. 

Megjegyzés: 
Ha a készüléket falra vagy plafonra telepíti, a gyártó utasításai szerint és az 
adott berendezés útmutatóját követve járjon el. 
 
Tisztítás és karbantartás 

Áramütés és tűzeset elkerülése érdekében ne bontsa meg a 
felhasználó jav

íthatna megfelelő felszerelés és képesítés nélkül. Ha a készülék 
javítására vagy beállítására van szükség, lépjen kapcsolatba

 a szakszervizzel. 
 　 A készülék használata közben bármilyen szokatlan jelenség, mint 

szakszervizi dolgozó általi ellenőrzés eredményét. 
 　 Minden javítást bízzon szakképzett szerelőre. Javítás szükséges, 

 nedvesség érte, 
vagy ha a készülék nem a megszokott módon működik, vagy leesett. 

 　 Ha javításra vagy alkatrészcserére van szükség, bizonyosodjon 
meg róla, hogy a szerviztechnikus a gyártó által előírt cserealkatrés
zeket használta, 

cserék tűzhöz, áramütéshez vagy egyéb kockázatokhoz vezethetnek. 

készülékházat –
a készülékházon belül nincsenek olyan részek, amelyeket a 


pl a szigetelés jellemző égett szagának vagy füstnek a jelentkezése esetén a
készüléket azonnal kapcsolja ki, húzza ki és a következő használat előtt
várja meg a 

ha a készülék bármilyen módon sérült, pl. a tápkábel megsérül, a
készüléket vízzel leöntötték, idegen tárgy került a készülékbe, a készüléket
eső vagy

vagy hogy a pótalkatrészek tulajdonságai egyeznek az 
eredetiekkel. Az illetéktelen 
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Tisztítás, áthelyezés vagy más karbantartás előtt húzza ki a 
tápkábelt (adaptert) a hálózati aljzatból. 

A készüléket csak száraz szövettel tisztítsa. 
A tisztításhoz ne használjon benzint, hígítót vagy más oldószert, és 
ne használjon durva tisztítószert, drótszivacsot. 

Megjegyzés: 
A készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. A megsemmisítés során 
tartsa be a helyi törvényeket és rendeleteket. 

Távirányíró és elemek 
A távirányítót és az elemeket ne tegye közvetlen napfényre vagy hőforrás köz
elébe, mint pl. fűtőtest, hőcserélő, kályha vagy más készülék (beleértve 

láng közelében. 

azerő
sítőket), amelyek hőt termelnek. A készüléket ne használja és ne hagyja nyílt 

Ügyeljen arra, hogy az érzékelő ne legyen erős fényforrásnak (pl. 

megbízhatóságát csökkenthetik. 

napfény)
vagy fluoreszkáló fénynek kitéve, amelyek a távvezérlés hatékonyságát és 

A távirányítót és az elemeket nem szabad csöpögő vagy folyó 

veszélye fenyeget. 

víznek kitenni
és nem szabad rá folyadékkal telt tárgyakat, pl. vázát tenni. Óvja megázástól,
bármilyen folyadékkal történő érintkezéstől. Ne használja a szabadban. 
Ezen utasítások be nem tartása esetén a távirányító és az elemek
sérülésének 
A készüléket ne használja víz közelében. 
Az elemek megsemmisítésénél figyelemmel kell lenni a környezet védelmére. 

Az elemek helytelen használata elektrolit-szivárgást és korróziót 

el: 



okozhat.
A távirányító helyes működése érdekében az alábbi utasítások szerint járjon 



– Ne tegye be rossz irányban az elemeket. 
– Az elemeket ne töltse, ne melegítse, ne nyissa fel és ne zárja rövidre. 
– Az elemeket ne dobja tűzbe. 
– Ne hagyjon lemerült elemeket a távirányítóban. 
– Ne használjon együtt különböző típusú, vagy régi és új elemeket. 

 

– Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki 
az elemeket, hogy elkerülje károsodásukat szivárgás miatt. 

 

 
– Ha a távirányító hibásan működik vagy csökken a 

hatótávolsága, cserélje ki az elemeket újakra. 

 

– Ha elektrolit-szivárgás következik be, a távirányítót adja le 
tisztításra szakszervizben. 
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Figyelem: Tűz vagy áramütés elkerülése érdekében a készüléket ne tegye ki esőnek 
vagy nedvességnek. 
Figyelem: Az elemeket nem szabad túl nagy melegnek, pl. közvetlen 
napsugárzásnak, tűznek stb. kitenni. 
 Az LCD-képernyőre vonatkozó melléklet a használati útmutatóhoz 

 
Figyelmeztetés állóképek megjelenítésénél, piros/kék/zöld/fekete pontok a 
képernyőn. 

Állókép megjelenítése az LCD-panel tartós károsodását okozhatja. 

Ne hagyjon állóképet az LCD-képernyőn 2 óránál hosszabb ideig, mivel a 
kép a képernyőn maradhat. Ezt a jelenséget „beleégésnek” nevezik. Ennek 

néz. 
elkerülése érdekében csökkentse a fényerő és kontraszt szintjét, amikor
állóképet 
A kép „beleégés”-éhez hasonló jelenség jelentkezhet az LCD-képernyőn 
televíziós csatorna logójának tartós megjelenítésénél. 
A kép 4:3, 16:9 formátumban vagy hasonló módokban nézése, ahol a kép 
nem takarja le az egész képernyőt, nyomot hagyhat a bal, jobb oldalon vagy a 
képernyő közepén, amit az eltérő fényerőszint okoz. DVD lejátszása vagy 
játékkonzol képe hasonló hatással lehet a képernyőre. 
Videojátékok vagy számítógép állóképének hosszabb ideig tartó 
megjelenítése esetén a kép részlegesen fennmaradhat. Ennek elkerülése 
érdekében csökkentse a fényerőt és kontrasztot állóképek megjelenítésekor. 

A fenti okok miatti károsodásra nem vonatkozik garancia! 
A képernyőn piros, kék, zöld és fekete pontok jelenhetnek meg. 

　

 Ez jellemző a folyadékkristályokra és nem jelent problémát. A 
folyadékkristályok nagyon pontos technológiával készülnek, aminek finom 
képrészletek köszönhetők. Esetenként nem aktív képpontok jelenhetnek 
meg, piros, 

 teljesítményét. 

zöld, kék vagy fekete pontok formájában (maximum 0,001 % az
 összes képpontból). Vegye figyelembe, hogy ez nem befolyásolja az
LCD-képernyő

Megjegyzések az USB csatlakozáshoz: 
Az USB memóriaeszközt a készülékbe közvetlenül kell csatlakoztatni. Ne használjon 
hosszabbító USB kábelt, hogy ne szakadjon meg az adatátvitel és ne legyen 
zavarás. Az elektrosztatikus kisülések a készülék működésképtelenségét okozhatják. 
Ilyen esetben a készüléket újra kell indítani. 

 

USB memóriaeszköz használata előtt ellenőrizze a készülékkel való kommunikációt, 
és az adatolvasási és adatírási sebességet. 
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A maximális sebesség eléréséhez javasolt a lemezterületet defragmentáltan tartani. 
Használjon FAT32 fájlrendszert, egy partíciót, védelem nélkül. Ha a memóriaeszköz 
beolvasása nem folyamatos, nemkívánatos jelenség jelentkezhet, mint pl. képkiesés 
(kockázás), hanghiba, szélsőséges esetben pedig leállhat a beolvasás. A 
csatlakoztatott eszköz nem várt viselkedése, ill. vírus és más kártékony szoftver 
jelenléte a készülék leállását okozhatja, ilyen esetben azt újra kell indítani. 

Az USB-csatlakozó standard típusú és nem képes nagyfogyasztású USB eszközök 
(pl. HDD merevlemez) táplálására. Használjon saját tápellátással rendelkező eszközt 
és a saját töltőjével töltse. 

A készüléket a memóriaeszközökkel való maximális kompatibilitás szem előtt 
tartásával tervezték. Az USB eszközök eltérősége miatt nem szavatolható a 
hibamentes működés minden berendezéssel. Gond esetén a tárolóeszközt próbálja 
meg közvetlenül a készülékben formázni. Ha a gond továbbra is fennáll, használjon 
más memóriaeszközt. 

Az SD/MMC/MS kártyák / USB-eszközök széles választéka miatt nem 
biztosítható a kompatibilitás a készülék és SD/MMC/MS kártyák / USB-eszközök 
minden típusa között. 

A Dolby Laboratories engedélyével gyártva. 
A "Dolby" jelzés és a kettős D jel a Dolby Laboratories védjegyei. 

Ez a jel azt jelzi, hogy a készülék kettős szigeteléssel rendelkezik a 
veszélyes hálózati feszültség és a felhasználó számára hozzáférhető
 részek között. Javítás esetén csakis azonos pótalkatrészeket használjon. 

Figyelmeztetés: 

hallásvesztést is eredményezhet. 
A túl nagy hangerő halláskárosodást okozhat, hosszú távú
hallgatása akár 

Megjegyzés 
1. Az ebben az útmutatóban található ábrázolások tájékoztató jellegűek. 
2. Az Ön televíziójának képernyőjén megjelenő menü kissé eltérhet az 

útmutató ábráitól. 
3. Az útmutatóban szereplő információk előzetes figyelmeztetés nélkül 

módosulhatnak. A gyártó nem vállal felelősséget a használati útmutató és a leírt 
termék közti eltérésekből, hiányosságokból vagy hibákból közvetlenül vagy

 közvetve adódó károkért. 
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Az állvány szerelése

Az alapzat felszerelése 
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Az állvány szerelése

Felszerelés falra 

A tartó nem a csomag része, külön kell megvásárolni. Kövesse a tartó szerelési 
útmutatójában szereplő utasításokat. 
Különösen vigyázzon fúrás közben, nehogy kárt tegyen elektromos, gáz- vagy 
vízvezetékben. 

9

A televízió megfelelő tartó segítségével falra szerelhető. Készülék VESA 200 × 200 mm. 



Control fő egység

Előlap 

1. CH+/CH-: Csatornaváltás fel/le 

3. MENU: Belépés a menübe 

4. : A bemeneti jelforrás kiválasztása 

5. : Főkapcsoló 

6. A távirányító érzékelője 

2. VOL+/VOL-: Hangerő növelése/csökkentése 

7. Bekapcsolást jelző kontroll-lámpa 
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Control fő egység

Oldalsó panel és hátlap 

1. Fülhallgató kimenet (jack) 

2. DVI AUDIO/PC portok 

DIGITAL AUDIO kimenet (jack) 

8. Komponens bemenet (YPbPr) 

9. AV bemenet / komponens AUDIO bemenet 

3. SCART csatlakozó 
4. 
5. Antenna bemenet 

6. HDMI port 

7. USB-port 

10. CI foglalat 

11

  1 2  3   4 5

6

7

10

6

6

8

9



Első lépések
A távirányító használata
A távirányítót irányítsa a TV-készülék távvezérlés-érzékelője felé. Ha a távirányító és 
a távvezérlés-érzékelő között valamilyen tárgy van, előfordulhat, hogy a készülék 
nem működik. 

A távirányítót irányítsa a TV-készülék TÁVVEZÉRLÉS-ÉRZÉKELŐJE felé. 
Ha a TV-készüléket nagyon erősen megvilágított helyen használja, 
előfordulhat, hogy a TÁVVEZÉRLÉS-ÉRZÉKELŐ nem működik megfelelően. 
A távirányító használatának ajánlott távolsága max. 7 méter. 

Elemek behelyezése a távirányítóba

1. Nyissa fel az elemtartó rekeszt a távirányító hátoldalán. 

jelölésnek. 

3. Tegye vissza a helyére a fedelet. 

levő "+" és "–" jelzések megfelelnek-e az
elemtartó rekeszben levő 

2. Tegyen be két AAA elemet. Ellenőrizze, hogy az elemek
végein 

Elemcsere
A mellékelt elemeket be kell tennie a távirányítóba ahhoz, hogy azt az alábbi 
útmutatás alapján üzembe helyezhesse. 
Ha az elemek gyengék, a távirányító hatótávolsága lényegesen lecsökken, és ki kell 
cserélni az elemeket. 
Megjegyzések az elemek használatához: 
Nem megfelelő típusú elemek használata vegyi anyagok kiszivárgását és/vagy 
robbanást okozhat. Soha ne feledje az alábbi útmutatást és információkat: 

Mindig ellenőrizze, hogy az elemek végein levő "+" és "–" jelzések megfelelnek-e 
az elemtartó rekeszben levő jelölésnek. 
A különböző típusú elemek eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek. Nem lehet őket 
egyszerre használni. 
Ne használjon egyszerre különböző elemeket. A régi és új elemek egyidejű 
használata csökkenti az elemek élettartamát és/vagy vegyi anyagok szivárgását 
okozza. 
Cserélje ki az elemeket, ha nem működnek. 
Az elemekből szivárgó vegyi anyagok irritálhatják a bőrt. Ha az elemekből 
valamilyen vegyi anyag szivárog, azonnal törölje le száraz ronggyal. 
A termékkel együtt adott elemek élettartama a tárolási körülmények miatt rövidebb 
lehet. Mindig vegye ki az elemeket, ha a távirányítót feltehetőleg hosszabb ideig nem 
fogja használni. 
Az elemeket (a csomagolásban vagy már beszerelve) nem szabad túlzott hő 
hatásának, pl. napfénynek, tűznek, stb. kitenni. 

VIGYÁZAT: 
A nem megfelelően behelyezett elemek robbanást okozhatnak. 

A lemerült elemeket csakis azonos vagy egyenértékű típusú elemekre cserélje. 
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Csatlakoztatás és beállítás
A kábel telepítése
A telepítés előtt olvassa el a "Karbantartási és biztonsági figyelmeztetések" 
vonatkozó részét. 

felületre. 
1. Vegye ki a készüléket a csomagolásból és tegye jól szellőző helyen egyenes 

MEGJ.: 
A TV-készülék, számítógép vagy más berendezés csatlakoztatása vagy 

leválasztása előtt le kell kapcsolni az elektromos hálózati tápellátást; a tápkábel vagy 
a jelkábel kihúzásakor a végét (a szigetelt részt) fogja és húzza, ne a kábelt 

2. Az RF kimenet a TV-készülék RF bemenetéhez csatlakoztatható. 
3. A DVD AV kimenete a TV-készülék AV bemenetéhez AV-kábellel csatlakoztatható. 

MEGJ.: 
A komponens és az AV bemenet nem használható egyszerre, mivel közös a 

hangcsatornájuk. 

bemenetéhez (YPbPr) AV-kábellel csatlakoztatható. 

készülék VGA portjával és húzza meg a VGA-kábel végein levő csatlakozók 
csavarjait. 

4. A DVD-lejátszó KOMPONENS kimenete (YPbPr) a TV-készülék KOMPONENS 

5. A VGA-kábel egyik végét a számítógép VGA portjából kapcsolja össze a TV-

MEGJ.: 
A 15-tűs VGA csatlakozót a bedugáskor ne erőltesse, a tűk elhajolhatnak vagy 

letörhetnek. 

másik végét csatlakoztassa a TV-készülék HDMI bemenetéhez. 
MEGJ.: 

A HDMI-kábel csatlakoztatásakor pontosan célozzon, ne erőltesse, a tűk 
elhajolhatnak vagy letörhetnek. 

vagy kimenetét. 

porton keresztül. 

csatlakoztatva.
 10.A tápkábelt csatlakoztassa 100 - 240V~ aljzatba. 

6. A HDMI-kábel egyik végét csatlakoztassa a HDMI kimenethez, a HDMI-kábel 

7. Ezekhez a konnektorokhoz csatlakoztassa a külső berendezés SCART bemenetét 

8. A TV-készülék hangjának kimenete külső berendezéshez a Digital Audio Output 

9. Ellenőrizze, hogy minden AV-kábel a megfelelő konnektorhoz legyen 

MEGJ.: 
A televízió tápfeszültségének tartománya 100 - 240V~ 50/60Hz, ne csatlakoztassa 

a TV-készüléket más tápforráshoz. 

A tápkábel kihúzásakor nem nyúljon a fém részhez, a kábelt mindig a szigetelt 
részénél fogja meg. 
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Távirányító
Az eredeti távirányító gombjainak leírása: 

0

25

26

27

1. : Power, a TV bekapcsolása és kikapcsolása. 

: a hang kikapcsolása vagy visszaállítása. 

: a rejtett információk megjelenítése
bizonyos teletext-oldalakon. 

?

választható beállításokkal. 

ER: a kiválasztott menüpont megerősítése. 

átlépés a tartalom oldalra. 
információk megjelenítése. 

:  i

menü megnyitása (DTV üzemmód). 
(MEDIA üzemmódban) A PVR beállítások 

CH+/CH-: átkapcsolás a következő vagy
 az előző csatornára. 

csökkentése. 

megnyomásra eltűnik. 

14

2. INFO: az aktuális műsorra vonatkozó 

3. 
SZÁMGOMBOK: csatorna kiválasztása
vagy a jelszó megadása. 

4. 

üzemmódban a hang nyelvének átkapcsolása. 

): hang átkapcsolásaI/II
Dual / DualⅡ Ⅰ+Ⅱ/ Stereo/ Mono 

 Dual / Ⅰ
és DTV 

6. AUDIO (∞ 

7.  MENU: a menü megnyitása

8.  EXIT: az OSD menü elhagyása. 
9. ▲/▼/◄/►: irány választása. 
10.ENT 
11. INDEX: a gyorsmenü megnyitása.

5. SOURCE: a jel forrás kiválasztása. 

12.LIST: a csatornalista előhívása Újabb

13.

14.VOL+/VOL-: hangerő növelése vagy 

A beállított idő letelte után a 
televízió készenléti módba kapcsol. 

: a kedvenc csatornák listájának
bekapcsolása/kikapcsolása. 

: visszalépés az előzőleg
nézett csatornára. 
 

DTV üzemmódban használatos. 

15.SLEEP: az időzített kikapcsolás beállítása. 

16. 

17. EPG: elektronikus műsorkalauz,

18. 



Távirányító

0

25

26

27

　: leállítás (MEDIA/PVR üzemmódban). 

: a teletext oldal megállítása, újabb
megnyomásra frissül. 

között (DTV üzemmódban). 

megnyomásra kilépés. 
: lejátszás/leállítás (MEDIA üzemmódban). 

. :a teletext megnyitása, újabb megnyomá
sraMIXüzemmód, újabb 

: különböző képméretek közti átkapcsolás. . 
:a teletext képernyő méretének átkapcsolása. 

piros/zöld/sárga/kék a navigáláshoz. 
　: tekerés hátra (MEDIA üzemmódban). 

: tekerés előre (MEDIA üzemmódban). 
: előző (MEDIA üzemmódban). 
: következő (MEDIA üzemmódban). 

SZÍNES GOMBOK: 

14

19.

20. STILL: a kép kimerevítése. 

21

22. RADIO: átkapcsolás a rádió és a televízió 

23

25.  : a teletext befejezése, de nem bezárása,
újabb megnyomásra bezárás. 

 gomb megnyomásával megkezdheti 
a felvételt. (DTV üzemmódban) 

: a feliratok vagy a teletext
aloldalának megnyitása. 

üzemmódba lép. 

24.  

27.  　: A 　

26.  DMP: A gomb megnyomásával Media

MEGJ.: 
Az ebben az útmutatóban található ábrák csak információs jellegűek, a 
konkrét készüléken eltérőek lehetnek. 
Az itt fel nem tüntetett gombok nem használatosak. 



Alapfunkciók

RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Csatlakoztatás •
1. A tápellátás és az antenna csatlakoztatása. 
2. Ha a TV-készüléken van tápellátás gomb, először azt kapcsolja be. 

A távirányító  Power gombjának megnyomásával kapcsolja be a TV-készüléket. 
Kezdeti beállítások •

segítik az alapvető beállítások elvégzését. 
A TV-készülék első bekapcsolásakor a képernyőn megjelenő felszólítások 

 OSD nyelve: A ◄/► gomb megnyomásával válassza ki az OSD 
(képernyőmenü) kívánt nyelvét. 

 Beállítások üzemmód: A ◄/► gomb megnyomásával válassza az Otthon 
vagy a Bolt üzemmódot. 

 Ország: A ◄/► gomb megnyomásával válassza ki a kívánt országot. 
 Tuner Type: A ◄/► gomb megnyomásával válasszon: antenna vagy Kábel. 

 Automatikus keresés: A ◄/► gomb megnyomásával válasszon 
üzemmódot: DTV + ATV, DTV, ATV. 

 LCN: A ◄/► gomb megnyomásával válasszon: Bekapcs vagy Kikapcs. 
Auto Channel Update: A ◄/► gomb segítségével válasszon: Bekapcs 
vagy Kikapcs. 
A Kábel választása esetén: Megjelenik az a lépés, amely segíti a csatorna 
paramétereinek beállítását. 
További információkat a Csatorna (Automatikus keresés) részben talál. 

A tévékészülék be- és kikapcsolása
A tévékészülék bekapcsolása 
Csatlakoztassa a tápkábelt. Ha a TV-készüléken van kapcsoló, először azt 
kapcsolja be. A távirányító  gombjának megnyomásával kapcsolja be a TV-
készüléket a készenléti üzemmódból. 

•

•A tévékészülék kikapcsolása 
 A távirányító  gombjának megnyomásával kapcsolja át a TV-készüléket 

készenléti üzemmódba. 
A televíziót ne hagyja sokáig készenléti módban. Ha hosszabb ideig nem 
használja, húzza ki a tápkábelt és az antennakábelt. 

 

Nincs jel 
Ha a készülék nem kap jelet, a Nincs jel menü jelenik meg. ATV/DTV 
üzemmódban, ha 15 percig nincs jel, a TV-készülék automatikusan kikapcsol. PC 
üzemmódban a TV-készülék 1 perc után automatikusan kikapcsol, ha nem kap jelet. 
Ha a VGA-kábel csatlakoztatva van, a TV-készülék automatikusan kikapcsol. 

•

Program kiválasztása

távirányítón. • A CH+/CH- gombok használata a TV-készülék kezelőpaneljénvagy a  
A CH+ gomb megnyomásával a következő számú csatornára kapcsol. 
A CH- gomb megnyomásával az előző számú csatornára kapcsol. 
A 0 - 9 számgombok használata. •
A csatorna számát a 0 - 9 gombok megnyomásával adhatja meg. (ATV, 
DTV üzemmódban) 
Példa 

után a 2-t és a 0-t. 

•
 csatorna kiválasztása (pl. az 5. csatorna): nyomja meg az 5-t. 
csatorna kiválasztása (pl. a 20. csatorna): Nyomja meg gyorsan egymás 
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Alapfunkciók
A hangerő beállítása

 A VOL+/- gomb megnyomásával módosíthatja a hangerőt. 
A hangot teljesen kikapcsolhatja a  gomb megnyomásával. 
A hangot visszakapcsolhatja a  gomb megnyomásával, vagy a hangerő növelésével. 

•
•
•
A jelforrás átkapcsolása
A jelforrást a távirányító SOURCE gombjának megnyomásával választhatja ki. 
A ▲/▼ gombokkal lépegethet a jelforrások között, majd erősítse meg az ENTER 
gombbal. 
Mozgás a menüben
A TV-készülék használata előtt a következő leírás segítségével ismerkedjen meg a 
menüben való mozgás lehetőségeivel és a funkciók kiválasztásának és beállításának 
módjával. A pontos eljárás a kiválasztott menü alapján eltérő lehet. 

kiválasztott menü alapján eltérő lehet. 

1. A MENU gomb megnyomásával jelenítse meg a főmenüt. 

3. A ▲/▼ gombokkal válassza ki a kívánt almenüt. 
2. A ◄/► gomb megnyomásával mozoghat a főmenüben. 

5. A ▲/▼/◄/► gombokkal válassza ki a kívánt értéket. Az OSD beállítás a 
4. Az ENTER gomb megnyomásával hívja elő az almenüt. 

6. A MENU gomb megnyomásával léphet vissza az előző menübe. 
7. Az EXIT gomb megnyomásával léphet ki a menüből. 
MEGJ.: 

 Ha egy menüpont szürkén jelenik meg, az azt jelenti, hogy nem elérhető, 
vagy nem lehet beállítani. 

 A TV-készüléken levő gomboknak azonos a funkciója, mint a megfelelő 
távirányító gomboknak. Ha a távirányítót elveszíti, vagy nem működik, a menüt a TV-
készülék gombjaival is használhatja. Ez az útmutató a távirányítóval való vezérlést 
mutatja be. 

 
A menü egyes pontjai az aktuális üzemmódtól vagy jelforrástól függően 
rejtve lehetnek. 
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•

•

•

Menüfunkciók
A Kép menü konfigurálása
Kép mód 

 Standard megnevezés alatt találja. 
Fényerő 
A jel alapvető szintjének beállítása a képen. 
Kontraszt 
A fehér és a fekete közti különbség beállítása
 a képen. 
Keménység 

Valamennyi szín intenzitásának beállítása. 
Árnyalat (csak NTSC üzemmódban) 
A piros és a zöld árnyalatok kiegyenlítésének beállítása. 
Színhőmérséklet 
A kép színhőmérsékletének beállítása. 
Képarány 
Kiválaszthatja azt a képméretet, amely legjobban megfelel az ízlésének. 
PC Beállítás(PC üzemmódban) 

Kiválaszthatja azt a képtípust, amely legjobban
megfelel az ízlésének. A gyártó által ajánlott
 módot a

A kép világos és sötét részei közti átmenet élességének
beállítása. 

•

•

•

•

•
Auto. beállítás: A kép automatikus beállítása. 
H Pozíció: A kép csúsztatása balra vagy jobbra. 
V Pozíció: A kép csúsztatása felfelé vagy lefelé. 
Fázis: A vízszintes torzítás minimalizálása. 
Óra: A függőleges sávok minimalizálása a képen. 
Képernyőmód (HDMI üzemmódban) 
A ▲/▼ gombbal válassza ki a Kép módot, majd a ◄/► gomb 
megnyomásával válasszon: Auto, Video vagy PC. 
Haladó beállítások 
NR: A képzaj csökkentésének beállítása. 
Dinamikus kontraszt: A képrészletek és a fényerő automatikus beállítása. 

•

•

Képmód Szabványos

Fényerő

Kontraszt

Keménység

Színtelítettség

Árnyalat

Színhőmérséklet

Képarány

Áthelyez Beállít MENU: Vissza EXIT: Kilépés

Kép

Teljes

Szabványos

50

0

50

50

50•

Színtelítettség 
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•

•

•

Menüfunkciók

•

•

•

•

•

•

A Hang menü konfigurálása
Hangmód 
Kiválaszthatja azt a hangmódot, amely 
legjobban megfelel az ízlésének. 
Magas hangok 

Mélyhang
A mély hangok beállítása. A mély hangok 
erősítése vagy gyengítése. 

Igény szerint beállíthatja a hangfalak kiegyenlítését. 
Térhang 
Kiválaszthatja a kívánt térhangzás módot. 
EQ beállítás 

A magas hangok beállítása. A magas hangok
 erősítése vagy gyengítése. 

A hétsávos hangszínszabályzó beállítása. 
EQ mód: Az alábbiakat csak a felhasználói üzemmódban lehet kézzel beállítani. 
120 Hz/300 Hz/500 Hz/1.2 KHz/3.0 KHz/7.5 KHz/10 KHz: A konkrét 
frekvenciasávok szintjének beállítása. 

 Attól függően, milyen frekvenciasávot kíván beállítani, módosítson kis 
lépésekben és mindig csak egy sávot. Javasoljuk, hogy NE VÉGEZZEN túl nagy 
változtatásokat. 
AVL 
Az AVL automatikusan megtartja ugyanazt a hangerőt csatornaváltáskor. Az 
egyes állomásokról érkező jelek eltérő tulajdonságai miatt csatornaváltáskor szükség 
lehet a hangerő módosítására. Ez a funkció ezt elvégzi Ön helyett, automatikusan 
kiegyenlíti az egyes csatornák hangerejét 
SPDIF 

 SPDIF kimeneti mód választása. 
Audió leírás (DTV üzemmódban) 

 A ▲/▼ gombbal válassza ki a Hang leírását, majd a ► gomb 
megnyomásával nyissa meg az almenüt. 

 A ▲/▼ gombbal válassza ki az Üzemmódot, majd a ◄/► gomb 
megnyomásával válasszon: Bekapcs, Kikapcs. Bekapcs-ra állítva a felhasználó 
beállíthatja a hangerőt. 
Hangtípus (DTV üzemmódban) 

 A ▲/▼ gombbal válassza ki a Hang típusát, majd a ◄/► gomb 
megnyomásával válasszon. 

•

Hangmód Szabványos

Magas hangok

Mélyhang

Balansz

Térhang Ki

EQ beállítás

AVL

SPDIF

Áthelyez Beállít MENU: Vissza EXIT: Kilépés

Hang

PCM

Ki

0

0

0

Balansz
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Menüfunkciók
A Csatorna menü konfigurálása

ÁLLOMÁSKERESŐ Típusa 
A csatornák mentése előtt meg kell
 adnia a jelforrás típusát (antenna vagy 
kábeltévé). Nem megfelelő beállítás esetén 
előfordulhat, hogy nem talál csatornát. A 
megtalált csatornák száma nem tartalmazza 
a kódolt csatornákat. 
Automatikus keresés 

Ha a Tuner típus antennára van állítva: 
 Ország: A ◄/► gomb megnyomásával válassza ki az országot. 

ATV, DTV, ATV. 
 Start: Az ENTER gombbal indítsa el az automatikus hangolást. 

 mód: A ◄/► gomb megnyomásával válasszon üzemmódot:
DTV + 

Ha a Tuner típus kábelre van állítva: 
 Ország: a ◄/► gomb megnyomásával válassza ki az országot. 

ATV, DTV, ATV. 
Keresés típusa: a ◄/► gomb megnyomásával válassza ki a szkennelés 
típusát: Haladó, Gyors, Teljes. 
Hálózati azonosító: a ◄/► gomb megnyomásával válassza ki a hálózati 
azonosítót: Auto, vagy adja meg a számjegyeket. 

 Frekvencia: a ◄/► gomb megnyomásával válasszon frekvenciát: Auto, 
vagy adja meg a számjegyeket. 

 Szimbólumsebesség: a ◄/► gomb megnyomásával válassza ki a 
szimbólumsebességet: Auto, vagy adja meg a számjegyeket. 

 Start: az ENTER gombbal indítsa el az automatikus hangolást. 

 mód: a ◄/► gomb megnyomásával válasszon üzemmódot: 
DTV + 

Kézi keresés 
 Az ENTER gomb megnyomásával hívja elő az almenüt. 

keresést, majd az ENTER gomb megnyomásával nyissa meg az almenüt. 
- Digitális kézi keresés: A ▲/▼ gombbal válassza ki a Digitális kézi 

Ha a Tuner típus antennára van állítva: 
Digitális keresés: A ◄/► gomb megnyomásával válassza ki a csatorna 
számát. 

 Start: Az ENTER gombbal elindíthatja a csatornakeresést. 
Frekvencia: az aktuális TV-jel frekvenciájának megjelenítése. 

 Erősség: az aktuális TV-jel minőségének megjelenítése. 
Ha a Tuner típus kábelre van állítva: 
Hálózati azonosító: a ◄/► gomb megnyomásával válassza ki a hálózati 
azonosítót: Auto, vagy adja meg a számjegyeket. 
Frekvencia: adja meg a saját frekvenciát. 

 Szimbólumsebesség: a ◄/► gomb megnyomásával válassza ki a 
szimbólumsebességet: Auto, vagy adja meg a számjegyeket. 

 Moduláció: a ◄/► gomb megnyomásával válassza ki a modulációt: Auto, 
16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM. 

 Az ENTER gomb megnyomásával hívja 
elő az almenüt. 

ÁLLOMÁSKERESŐ Típusa Levegő

Auto. keresés

Kézi keresés

Auto Channel Update

Általános CI kiosztás

Jel info

Áthelyez MENU: Vissza EXIT: Kilépés

Csatorna

Csatornaszerkesztés

Kedvencek kezelő

Ki
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Menüfunkciók
 Start: az ENTER gombbal indítsa el a csatornakeresést. 
 Erősség: az aktuális TV-jel intenzitásának megjelenítése. 

- Analóg kézi keresés: A ▲/▼ gombbal válassza ki az Analóg kézi hangolást,
 majd az ENTER gomb megnyomásával nyissa meg az almenüt. 
Analóg hangolás: A ◄/► gombokkal válassza ki az Analóg szken opciót. 
Csatorna elmentése: A ◄/► gomb megnyomásával válassza ki a csatornát. 

 Színrendszer: A ◄/► gombokkal válassza ki a Képszabványt. 
 Hangrendszer: A ◄/► gombokkal válassza ki a Hangszabványt. 
 AFC: A ◄/► gomb megnyomásával válasszon: Bekapcs vagy Kikapcs. 
 Start: Az ENTER gombbal elindíthatja a csatornakeresést. 

Auto Channel Update
 A ◄/► gomb segítségével válasszon: Bekapcs vagy Kikapcs. 

Csatornaszerkesztés 
 Előbb a ▲/▼ gombbal jelölje ki a csatornát, amit törölni, átugrani, átnevezni 

vagy áthelyezni szeretne, majd: 
A piros gomb megnyomásával törölheti a csatornát. 
A zöld gomb megnyomásával átugorhatja a kiválasztott csatornát. 
(A TV a CH+/- gombokkal történő csatornaváltáskor egyszerűen átugorja a 
kiválasztott csatornát.) 
A sárga gomb megnyomásával átnevezheti a csatornát. (ATV üzemmódban) 
A kék gomb megnyomásával állítsa be az áthelyezni kívánt csatornát, majd 
a ▲/▼ gomb megnyomásával húzza át oda, ahová szeretné. 
Kedvencek kezel
A kiválasztáshoz használja a ▲/▼ gombot. 
Az oldalak mozgatásához (felfelé vagy lefelé) a kedvencek listában használja a 
◄/► gombot. 
A kedvencek kívánt csoportjának kiválasztásához használja a piros, zöld, 
sárga és kék gombot. 

•
Ez a funkció lehetővé teszi a kódolt (fizetős) csatornák nézését. 
Tegye be a CI kártyát a PCMCIA nyílásba a CI kártyán levő nyíl irányában. 

 MEGJ.: 
Ez a funkció csak akkor használható, ha rendelkezésre áll CI foglalat. 
A CI kártyát ne tegye be és ne vegye ki, ha a tápellátás be van kapcsolva. 
A CI kártyát ne tegye be és ne vegye ki túl gyakran, hogy elkerülje 
a TV-készülék és a CI kártya károsodását. 
A CI kártya inicializálása közben ne kapcsolgassa a TV-készüléket. 

Jel info (DTV üzemmódban) 
A jelre vonatkozó aktuális információk megjelenítése. 

•

ő

Általános CI kiosztás  (DTV üzemmódban) 
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Menüfunkciók
A Rendszer zárolása menü konfigurálása

 A következő menüpontok csak a megfelelő
 jelszó megadása után elérhetők. 

Engedélyezés 

a Hozzáférés és a Billentyűzár. 

A gyári jelszó 0000, ha megváltoztatja a
jelszót és elfelejti, hívja a szervizt. 

Ha az Engedélyezés Bekapcs-ra van állítva,
elérhető a Csatornazár, 

 A ▲/▼ gombbal válassza ki a lezárni kívánt csatornát, majd az ENTER 
gomb megnyomásával aktiválja a zárat. 

(DTV üzemmódban) 
 A ▲/▼ gombbal válassza ki a Hozzáférést, majd a ◄/► gomb 

megnyomásával válasszon. 

 A billentyűzet lezárásának lehetősége, hogy pl. gyermekek ne használhassák. 
Új jelszó 

 A ▲/▼ gombbal válassza ki az Új jelszó opciót, majd kétszer egymás után 
adja meg ugyanazt a 4-jegyű jelszót 

•

•

•

Zár törlés •
A zárolás eredeti gyári beállításának visszaállítása. 

 A ▲/▼gombokkal válassza ki a Hotel módot, majd nyomja meg az ENTER 
gombot. 

•

mellett működik. 

Állítsa be a maximális lehetséges hangerőt. 

érvényes lesz, gyárilag beállított érték: 20. 

A szükséges bemeneti jelforrások zárolása. 

- Kezdeti Dtv program 

Állítsa be a Hotel módot: Bekapcs vagy Off. 
 - Aktív hotel mód 

◆ MEGJEGYZÉS:  A következő beállítás csak
bekapcsolt Hotel mód 
- Max hangerő

-
Állítsa be a hangerő kiindulási értékét,
amely a TV minden bekapcsolásakor 

-

 - Kezdeti jelforrás 
A TV bekapcsolásakor érvényes kezdeti
bemeneti jelforrás beállítása. 

A funkció csak akkor elérhető, ha a kezdeti
jelforrás DTV-re van állítva. 
- Kezdeti Atv program 
A funkció csak akkor elérhető, ha a kezdeti
jelforrás ATV-re van állítva. 

Jelszó megadása

Engedélyezés

Csatorna zárolás

Szülői minősítés

Billentyűzet zár

Ki

Új jelszó

Zár törlés

Rendszer zárolás

Áthelyez 0  9: bemenet MENU: Vissza EXIT: Kilépés~

Nincs

Ki

Hotel Üzemmód

Jelszó megadása

Csatorna zárolás

Szülői minősítés

Billentyűzet zár

Hotel Ü   zemmód

Kezdeti hangerő

Forrás zár

Hotel Üzemmód

Aktív hotel mód Ki

Max hangerő                                                           100

Kezdeti hangerő                                                     30

Forrás zár

Kezdeti jelforrás                                                     Ki

Kezdeti Dtv program                                              ---

Kezdeti Atv program                                               --

Mentés USB-re

Visszaállítás USB-ről

Előhívás

Áthelyez Beállít EXIT:  Kilépés
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Menüfunkciók

•

•

•

Adatok metése USB-re. 

Adatok visszaállítása USB-ről. 

A Hotel mód kiinduló beállításának előhívása. 

- Mentés USB-re 

 - Visszaállítás USB-ről 

-

A Beállítások menü konfigurálása
OSD nyelve 
Válassza ki a képernyőmenü kívánt nyelvét. 

(DTV üzemmódban) 

hangot több nyleven sugározzák.) 

nyelvet. 

Válassza ki a hang kívánt nyelvét. (Digitális
csatornák esetén elérhető, ha a 

 A ▲/▼ gombbal válassza ki a Hang nyelvét,
majd az ENTER gomb megnyomásával 
nyissa meg az almenüt. A nyíl megnyomásával
válassza ki az Elsődleges és Másodlagos hang 

Felirat (DTV üzemmódban) 
 A ▲/▼ gombbal válassza ki a Feliratokat, majd az ENTER gomb megnyomásával

nyissa meg az almenüt. 
 A ▲/▼ gombbal válassza ki az Üzemmódot, majd a ◄/► gomb 

A nyíl megnyomásával válassza ki az Elsődleges és Másodlagos felirat nyelvet. 
 A ▲/▼ gombbal válassza ki a Hallássérültek számára opciót, majd a ◄/► 

gomb megnyomásával válasszon: Bekapcs, Kikapcs. 

megnyomásával
válasszon: Bekapcs, Kikapcs. 

Teletext 
A teletext beállításainak módosítása. Csak DTV és ATV jel esetén elérhető. 

 A ▲/▼ gombbal válassza ki a Teletextet, majd az ENTER gomb 
megnyomásával nyissa meg az almenüt. 
DTV jelforrás esetén a ◄/► gomb megnyomásával válassza ki a Digitális 
teletext nyelvét. 
ATV jelforrás esetén a ◄/► gomb megnyomásával válassza ki az Oldal 
dekódolásának nyelvét. 

•

Kék képernyő 
állapota közül.  A ◄/► gomb segítségével válasszon a képernyő Bekapcs vagy Kikapcs 

 A ◄/► gomb megnyomásával válassza az Otthon vagy a Bolt üzemmódot. 
•

ő beállítások 
 A ▲/▼ gombbal válassza ki az Idő beállítását, majd az ENTER gomb 

megnyomásával nyissa meg az almenüt. 
 OSD Időzítő: a képernyőmenü megjelenítési idejének beállítása. 

Alvás időzítő: annak az időnek a beállítása, amelynek elteltével a TV-készülék 
automatikusan készenléti módba kapcsol. 

•

OSD nyelve Magyar

Audio nyelvek

Felirat

Teletext

Idő beállítások

PVR beállítások

Áthelyez Beállít MENU: Vissza EXIT: Kilépés

Beállítás

Kék képernyő

Üzemmód beállítás

       Ki

   Otthoni mód

Előhívás

Audio nyelvek

Ü zemmód  beállítás

Id

23



Menüfunkciók
Auto alvás: az automatikus altatás kívánt idejének beállítása. 
Időzóna: az időzóna beállítása. 
Date and Time: A ▲/▼ gombbal válassza ki az Időt, majd az ENTER gomb 

ezután kézzel beállíthatja az időt. 
Megj.: áramkimaradás esetén az óra értéke elvész. 

megnyomásával nyissa meg az almenüt. Az Auto synch.
opciót állítsa Kikapcs-ra, 

PVR beállítások (DTV üzemmódban) 
 A ▲/▼ gombbal válassza ki a PVR beállítást, majd az ENTER gomb 

megnyomásával nyissa meg az almenüt. 
A rendszer ellenőrzi az USB-t. 

•

 Féjlkezelő: a felvételek listájának megjelenítése. 
Visszajátszás: a piros gomb megnyomásával lejátszhatja a videót. 

videót. 
Teljes: a kék gomb megnyomásával felnagyíthatja a videót. 

 Eszközlista: Ha több tárolóeszköz van csatlakoztatva, kiírja a 
tartalmukat. Az eszközök listájából válasszon ki egyet. 
Formátum: A piros gomb megnyomásával formázhatja az USB-tárolót. 
Tervezett feljátszás: a tervezett felvétel paramétereinek beállítása. 

 Az ENTER gomb megnyomásával állítsa be a felvétel paramétereit. 

videót. 
A program digitális felvétele 
1. Tegye be az USB-tárolót, a 　 gomb megnyomásával felveheti a 

menüt. 

 MEGJ.: 
  Az USB-tárolónak legalább 512 MB kapacitásúnak kell lennie. 
  Ha a betett USB-tárolóra nem lehet felvenni, formázza. 
  Formázás közben ne húzza ki a készüléket. Az eszköz 
formázásával minden állomány törlődik. Ha az eszközt a televízió segítségével 
formázza, előbb mentse le az állományait, nehogy az adatok megsérüljenek vagy 
elvesszenek. Ha az USB-tároló vírusos, lehet, hogy a formázás nem sikerül. 

 

Ha az USB-eszközön több partíció van, a PVR rendszer segít 
kiválasztani, melyikre vehet fel. 

2. A 　 gombbal leállíthatja a felvételt, az adást tovább nézheti. 

futó programot.
 Felvétel közben a 　 gombbal nagyíthatja/kicsinyítheti a felvétel 

Ha a PVR felvételi rendszere folyamatosan használatban van, a 
PVR automatikusan kikapcsol. 
Az USB eszköznek támogatnia kell a nagy sebességű USB2.0-t. 
Előfordulhat, hogy egyes nem standard USB eszközöket a 
készülék nem támogat. 

Ez egy útmutató, amely segíti a televízió telepítését. 
Alaphelyzet
A rendszer eredeti gyári beállításának visszaállítása. 

•

•

Törlése egy: a zöld gomb megnyomásával eltávolíthatja a videót. 
Törlése mind: a sárga gomb megnyomásával eltávolíthatja az összes 

Törlése egy: a zöld gomb megnyomásával eltávolíthatja a videót. 
Törlése mind: a sárga gomb megnyomásával eltávolíthatja az összes 

ő beállítás EIs
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Menüfunkciók
A MÉDIA üzemmód használata

A MÉDIA üzemmód előhívása/elhagyása •
1. Csatlakoztassa az USB eszközt. 

elő a MÉDIA üzemmódot. 
3. A MÉDIA üzemmódból való kilépéshez használhatja a bemeneti 
jelforrás kiválasztására szolgáló menüt is. 

 MEGJ.: 
Különleges USB eszközök esetén előfordulhat, hogy azokat a 
rendszer nem jól vagy egyáltalán nem támogatja. 
Az USB max. terhelése: 5Vss 500 mA 

2.A SOURCE gomb megnyomásával jelenítse meg a főmenüt. A 
▲/▼ gombbal válassza ki a MÉDIA opciót, az ENTER gomb
megnyomásával hívja 

Támogatott formátumok • 
Multimédia 
kategória 

Fájl kiterjesztése Dekóder Megj. 
Képdekóder Hangdekóder

Movie *.avi MPEG-1 
MPEG-2 MP
MPEG-4 SP
MPEG-4 
ASP 
MPEG-4 
XVID 
DivX 
H.264(AVC)
MP@Level 
4 
H.264(AVC)
HP@Level 4

MPEG-1 
Layer 2 
MPEG-1 
Layer 3 
MPEG-2 
Layer 3 
AC3 
AAC-LC 
HE-AAC V1 
HE-AAC V2 

MPGE1/MPEG2/M PEG4: 
max 1080p 30F mellett 
H.264: max 1080p 25F mellett 
AAC: AAC-LC(typ 2), HE-AAC

 v1(5 típus,SBR), 
HE-AAC v2(29 
típus,SBR+PS) 

MPEG(*.mpeg, 
*.mpg, *.dat, *vob) 

MPEG-1 MP
MPEG-2 MP

MPEG-4(*.mp4) MPEG-4 SP
MPEG-4 
ASP 
MPEG.-4 
XVID 
H.264(AVC)
MP@Level 
4 
H.264(AVC)
HP@Level 4

TS(*.ts, *.trp, *tp) MPEG-1 
MPEG-2 MP
H.264(AVC)
MP@Level 
4 
H.264(AVC)
HP@Level 4
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Menüfunkciók

 
 

 

MKV(*.mkv) MPEG-1 
MPEG-2 MP
MPEG-4 SP
MPEG-4 
ASP 
MPEG-4 
XVID 
H.264(AVC) 
MP 
@Level 4 
H.264(AVC) 
HP 
@ Level 4 

  

MP 
@ Level 4  

  H.264(AVC) HP 
@ Level 4 

  

Zene *.mp3  MPEG-1 
Layer 3 

Bitfolyam: max 320 kbps 
Mintavétel: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 
kHz  MPEG-2 

Layer 3 
AAC(*.aac,*m4a)  AAC 

HE-AAC V1 
HE-AAC V2 

 

*.wav  LPCM 
ADPCM 

 

Fotó *.jpg 
*.jpeg 

Baseline mód  72×72 < Baseline felbontás < 
7680×4320 

Progresszív mód  Progresszív mód képméret 
<=1280×1024 Állomány mérete 
<=10 MB 

Text *.txt  UTF-8 
UNICODE 
ASCII 

Állomány mérete <=1 MB 

Megj.: Egy mappában max. 500 állomány támogatott. 
 

*.flv H.264(AVC)  

 MEGJ.: 
Lehet, hogy az USB nem jól vagy egyáltalán nem támogatja a 
különleges algoritmust használó dokumentumokat. 
Az USB a fenti formátumot támogatja; ha nem támogatja, alakítsa 
át a megadott formátumra. 

 Fő kezelőfelület •

ENTER gomb megnyomásával nyissa meg az almenüt. 
A ◄/► gomb megnyomásával válasszon: Fotó, Zene, Film vagy Szöveg. Az 

FOTÓ Zene Film Szöveg
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Menüfunkciók
Fotó 
A ◄/► gombbal válassza ki a főmenüből a Fotó opciót, majd az ENTER gomb 
megnyomásával nyissa meg az almenüt. 
A ◄/► gombbal válassza ki a lejátszani kívánt lemezt, majd az ENTER gombbal 
erősítse meg a választást. 
A CH+/- gomb megnyomásával válthat oldalt. 
Az INDEX gomb megnyomásával jelenítse meg a gyorsmenüt. 
A nyílgombokkal jelölje ki a mappát, majd nyomja meg az ENTERgombot. 
A nyílgombokkal jelölje ki az állományt, majd a 　 gomb megnyomásával játszhatja le. 
A 　 gomb megnyomásával leállíthatja a lejátszást. 
Az EXIT gomb megnyomásával léphet vissza az előző menübe. 
 Zene 
A ◄/► gombbal válassza ki a főmenüből a Zene opciót, majd az ENTER gomb 
megnyomásával nyissa meg az almenüt. 
A ▲/▼ gombbal válassza ki a lejátszani kívánt lemezt, majd az ENTER gombbal 
erősítse meg a választást. 
A ◄/► gomb megnyomásával válthat oldalt. 
Az INDEX gomb megnyomásával jelenítse meg a gyorsmenüt. 
A ▲/▼ gombbal jelölje ki a mappát, majd nyomja meg az ENTERgombot. 
A ▲/▼ gombbal jelölje ki az állományt, majd az 　gombbal játszhatja le. 
A 　 gomb megnyomásával leállíthatja a lejátszást. 
Az EXIT gomb megnyomásával léphet vissza az előző menübe. 
 

A ◄/► gombbal válassza ki a főmenüből a Film opciót, majd az ENTER gomb 
megnyomásával nyissa meg az almenüt. 
A ▲/▼ gombbal válassza ki a lejátszani kívánt lemezt, majd az ENTER gombbal 
erősítse meg a választást. 
A ◄/► gomb megnyomásával válthat oldalt. 
Az INDEX gomb megnyomásával jelenítse meg a gyorsmenüt. 
A ▲/▼ gombbal jelölje ki a mappát, majd nyomja meg az ENTERgombot. 
A ▲/▼ gombbal jelölje ki az állományt, majd az 　gombbal játszhatja le. 
A 　 gomb megnyomásával leállíthatja a lejátszást. 
Az EXIT gomb megnyomásával léphet vissza az előző menübe. 

A ◄/► gombbal válassza ki a főmenüből a Szöveg opciót, majd az ENTER gomb 
megnyomásával nyissa meg az almenüt. 
A ▲/▼ gombbal válassza ki a lejátszani kívánt lemezt, majd az ENTER gombbal 
erősítse meg a választást. 
A ◄/► gomb megnyomásával válthat oldalt. 
Az INDEX gomb megnyomásával jelenítse meg a gyorsmenüt. 
A ▲/▼ gombbal jelölje ki a mappát, majd nyomja meg az ENTERgombot. 
A ▲/▼ gombbal jelölje ki az állományt, majd az 　gombbal játszhatja le. 
Az EXIT gomb megnyomásával léphet vissza az előző menübe. 

Film 

Szöveg
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Fontos speciális gombok
 (DTV módban)

Az EPG gomb megnyomásával jelenítse meg az EPG menüt. 

Az 　 gomb megnyomásával állítsa be a felvétel paramétereit. Beállíthatja az 
elvégzendő felvétel idejét. A TV-készülék lehetővé teszi a felvétel tervezését 
bekapcsolva, vagy készenléti üzemmódban. Ha a felvétel készenléti üzemmódban 
történik, a kép és a hang nem kerül lejátszásra. 
A piros gomb megnyomásával megjelenítheti az előző napi listát. 
A zöld gomb megnyomásával megjelenítheti a következő napi listát. 
A sárga gomb megnyomásával megjelenítheti az EPG időzítő listáját. 
A kék gomb megnyomásával tervezheti a műsor felvételét. 
Az EXIT gomb megnyomásával léphet ki a menüből. 

Csatorna-lista
A LIST gombbal megjeleníti a csatornalistát. 
A ▲/▼ gombbal válasszon a lehetőségek közül. Az ENTER gomb megnyomásával 
erősítse meg a csatornaválasztást. 
A ◄/► gomb megnyomásával léphet a csatornalista következő vagy az előző 
elemére. 
Az EXIT gomb megnyomásával léphet ki a menüből. 

Kedvenclisták
A  gomb megnyomásával jelenítheti meg a kedvencek listáját. 
A kiválasztáshoz használja a ▲/▼ gombot. A csatornába való belépéshez nyomja 
meg az ENTER gombot. 
A ◄/► gombbal válassza ki a Kedvencek 1,2,3,4 funkciót. 
A CH+/CH- gombok segítségével mozgathatja a kedvencek listájának elemeit felfelé 
és lefelé. 
A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot. 

PROGRAMMŰSOR
01 Jan 2007 14:00:04

Rec: Feljátszás ENTER: Kijelző EXIT: Kilépés

Előző Nap Következő Nap Terv Figyelmeztető

Áthelyez

001  RED+MARKER

003  CROSS HATCH

002  C/B

004  4v3_MONOSCOPE

005  100%WHITE

006  SUB LUMINANCE

01 Jan 2007 14:00-01 Jan 2007 17:00 C/B

C/B

14:00 C/B

17:00 C/B

PROGRAMMŰSOR

28



Teletext
A teletext használata

A teletext megjelenítése •
1. Válasszon ki egy teletext jelet sugárzó TV-csatornát. 

üzemmódot. Ez a funkció lehetővé teszi a TV-műsor átfedését a teletexttel. 

normál ATV/DTV üzemmódba. 

2. A  gomb megnyomásával beléphet a teletext üzemmódba. 
3. A  gomb újabb megnyomásával megnyithatja a vegyes 

4. A  gomb újabb megnyomásával visszatérhet vagy beléphet a 

Oldal kiválasztása•
1. Adja meg az oldalszámot (három számjegy) a számgombok segítségével. 

Ha a szám megadása közben rossz gombot nyom meg, be kell fejeznie 
a háromjegyű számot, és azután adhatja meg a megfelelő oldalszámot. 

kiválasztására. 
2. A CH+/CH- gombot használhatja az előző vagy a következő oldal 

megnyomásával feloldhatja és folytathatja a lapozást. 

Oldal befagyasztása
A  gomb megnyomásával megállíthatja a teletext oldalt, újabb 

•
 

főoldalát. 

Jegyzék
A  gomb megnyomásával közvetlenül megjelenítheti a jegyzék 

•
  i 

Ha megjelenik az oldal, a könnyebb olvasás érdekében a duplájára 
növelheti a betűméretet. 

Betűméret növelése•

megjelenítéshez. 

1.
2.
3.

A  gomb megnyomásával az oldal alsó részét nagyíthatja fel. 
A  gomb megnyomásával az oldal felső részét nagyíthatja fel. 

A  gomb újabb megnyomásával visszatérhet a normál 

Rejtett információ megjelenítése •

az információkat a képernyőről. 
(pl. a rejtvények megfejtéseit, stb.). 
A  gomb újabb megnyomásával eltávolíthatja 

? A  gomb megnyomásával megjelenítheti a rejtett teletext információkat 

? 

Egyes teletextek tartalmazhatnak néhány aloldalt, amelyeket a tévéadó 
bizonyos módon automatikusan megszámoz. 

Aloldal •

aloldalt és a számgombok segítségével kiválaszthatja az oldalszámot. Adja meg az 
aloldal számát (pl. 0003 a harmadik aloldalhoz). 

1.A  gombok megnyomásával közvetlenül megnyithat egy 

2. A gomb újabb megnyomásával kiléphet az aloldal módból. 
Színgombok (piros, zöld, sárga és kék) 
Ezen gombok megnyomásával közvetlenül megnyithatja a teletext képernyő 
alsó részén található megfelelő színű aloldalt. 

•
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Problémák megoldása
Hibaelhárítás
Mielőtt szerelőhöz fordulna, kísérelje meg a probléma megoldását néhány egyszerű 
lépés segítségével. Ha a probléma továbbra is fennáll, húzza ki a készüléket és hívja 
föl a szervizt. 

PROBLÉMA LEHETSÉGES MEGOLDÁS
Nem jön be sem a hang, sem 
a kép 

- Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakoztatva 
van-e az aljzatba 
- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a POWER 
gombot a TV-készüléken 
- Ellenőrizze a kontraszt és a fényerő 
beállítását 

A kép rendben van, de nincs 
hang 

- Ellenőrizze a hangerőt 
- Eltűnt a hang? Nyomja meg a némítás 
gombot. 
- Próbáljon átkapcsolni másik csatornára, 
lehet, hogy az adóval van probléma. 
- Jól vannak csatlakoztatva az audio 
kábelek? 

A távirányító nem működik - Ellenőrizze, hogy a készülék és a 
távirányító között nincs-e az átvitelt akadályozó 
tárgy 
- Az elemek megfelelően vannak behelyezve 
(+ a + -hoz, – a – -hoz)? 
- A távirányító megfelelő üzemmódra van 
állítva: TV, VCR stb.? 
- Tegyen be új elemeket a távirányítóba 

A TV-készülék egyszer csak 
magától kikapcsolt 

- Be van állítva az alvás üzemmód időzítője? 
- Ellenőrizze a tápellátást. Áramkiesés 
történt. 
- Nem automatikusan elinduló csatornát 
hangolt be. 

Bekapcsolás után a kép 
lassan jelenik meg 

- Ez normális jelenség, a kép a készülék 
aktiválása közben megáll Forduljon szervizhez, ha a 
kép öt perc után sem jelenik meg. 

Hiányzó vagy rossz színek, 
vagy rossz kép 

- Állítsa be a színeket a Beállítások menüben 
- Tartson elegendő távolságot a készülék és 
a VCR között. 
- Próbáljon átkapcsolni másik csatornára, 
lehet, hogy az adással van probléma. 
- Jól vannak csatlakoztatva a VIDEO 
kábelek? 
- Aktiválja valamelyik funkciót a fényerő 
visszaállításához. 

Vízszintes/függőleges - Ellenőrizze, nincs-e valamilyen helyi, 
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Problémák megoldása

vonalak, vagy a kép remeg elektromos készülék vagy elektromos szerszám által 
keltett zavarás. 

Egyes csatornák rossz vétele - Probléma a DVB-T vagy DVB-C 
sugárzással Váltson másik csatornára. 
- A sugárzott jel gyenge, irányítsa át az 
antennát az erősebb vétel érdekében. 
- Ellenőrizze az esetleges zavarforrásokat. 

Csíkok vagy foltok a képben - Ellenőrizze az antennát (irányítsa át az 
antennát). 
- Módosítsa a hangerő kiegyensúlyozását a 
Kiválasztás menüben 

Az egyik hangszóró nem szól 

MEGJEGYZÉS: Probléma a VGA üzemmódban (csak VGA üzemmód esetén). 
PROBLÉMA LEHETSÉGES MEGOLDÁS
A jel hatótávolságon kívül van. - Módosítsa a felbontást, a vízszintes 

vagy függőleges frekvenciát. 
- Ellenőrizze, hogy a jelkábel 
csatlakoztatva van-e, vagy ki van húzva. 
- Ellenőrizze a bemenő jelforrást. 

Függőleges csík vagy sáv a 
háttérben, vízszintes zaj a képen és 
rossz helyen a kép. 

- Futtassa le az automatikus 
konfigurálást vagy állítsa be az órát, a fázist 
vagy a H/V pozíciót. 

A képernyő színei nem stabilak, 
vagy csak egy szín van. 

- Ellenőrizze a jelkábelt. 
- Telepítse újra a számítógép 
videokártyáját 

 
Karbantartás
Segít elkerülni a készülék meghibásodását. A rendszeres és gondos tisztítás 
meghosszabbíthatja a TV-készülék élettartamát. Tisztítás előtt ellenőrizze, hogy 
kikapcsolta-e a TV-készüléket és kihúzta-e a tápkábelt. 

A képernyő tisztítása
1. Van egy kiváló módszer a képernyő porosodásának egy időre való elkerülésére. 
Nedvesítsen meg egy puha rongyot langyos vízben egy kis öblítőszerrel vagy 
mosogatószerrel. Csavarja ki a rongyot szinte szárazra, és törölje le vele a képernyőt. 

megszáradni. Csak ezután kapcsolja be a TV-készüléket. 
2. Ellenőrizze, hogy letörölte-e a képernyőről a felesleges vizet, majd hagyja 

A burkolat tisztítása
Ha el szeretné távolítani a szennyeződést vagy a port a TV-készülék burkolatáról, 
törölje le puha, szöszmentes ronggyal. Soha ne használjon nedves rongyot. 
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Problémák megoldása
A használt csomagolóanyagokra vonatkozó utasítások és tájékoztató 
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyre 
helyezze el. 

A használt elektromos és elektronikus készülékek megsemmisítése 
Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt 
elektromos és elektronikus berendezések nem dobhatók ki a háztartási 
hulladék közé. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz a 
terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyen. 
Az EU országaiban, illetve más európai országokban is, a használt termékek 
az eladóhelyen, azonos új termék vásárlása esetén is leadhatók. 

A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes 
természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés 
által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. 
További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. 
Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő módon történő megsemmisítése esetén a 
helyi előírások értelmében bírság róható ki. 
Vállalkozások számára a Európai Unió országaiban 
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, erre 
vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától. 
Megsemmisítés Európai Unió országain kívül 
Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket meg akarja semmisíteni, 
tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal 
illetékes osztályához. 
 A LEMERÜLT ELEMEK MEGSEMMISÍTÉSE 
A használt elemeket adja le a kijelölt gyűjtőhelyen. Kövesse az érvényes helyi 
előírásokat. 

Ez a termék összhangban van az EU elektromágneses összeférhetőségről és 
árambiztonságról szóló irányelveivel. 

Változtatások a szövegben, a kivitelben és a műszaki jellemzőkben előzetes 
figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva. 
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Problémák megoldása
HU Jótállási feltételek 
Az eladó a termék vásárlójának a termék megvásárlásától számítva 24 hónapos 
garanciát nyújt. A jótállás a következő feltételekkel nyújtandó. A jótállás csak 
háztartási használatra szánt új fogyasztási cikkre vonatkozik. A jótállásra vonatkozó 
jogait (reklamáció) a vásárló vagy annál az eladónál érvényesítheti, ahol a terméket 
vette, vagy az alábbi szakszervizben. A vásárló a reklamációt haladéktalanul köteles 
érvényesíteni, hogy a hiba ne súlyosbodjon, legkésőbb azonban a jótállási idő végéig. 
A vásárló a panasznál köteles megadni a kifogásolt hiba létezésének bizonyításához 
szükséges adatokat. A reklamációs folyamatba csak teljes és – a higiéniai előírások 
betartása érdekében – szennyeződésmentes termék fogadható be. Jogos reklamáció 
esetén a jótállási idő meghosszabbodik a reklamáció érvényesítésének időpontjától a 
megjavított terméknek a vásárló általi átvételéig számított idővel vagy addig, amikor a 
vásárló a termék megjavítása után azt átvenni köteles. A vásárló köteles igazolni a 
reklamációs jogát (igazolás a termék megvásárlásáról, garancialevél, a termék 
üzembe helyezését igazoló irat). 
 
A jótállás nem vonatkozik különösen a következőkre: 
hibák, amelyekre árengedményt nyújtottak; 
a termék szokásos használatánál jelentkező elhasználódás és károsodás; 
a termék károsodása nem szakszerű vagy helytelen telepítés miatt, a termék a 
használati útmutatóval, az érvényes jogi előírásokkal és a szokásos használattal 
ellentétes használata, a termék más célra való használta, mint amire szolgál; 
a termék károsodása elhanyagolt vagy nem megfelelő karbantartás miatt; 
a termék károsodása a szennyeződése, baleset vagy vis maior (katasztrófa, tűzvész, 
vízbehatolás) miatt; 
a termék működési hibái nem megfelelő jelminőség, zavaró elektromágneses mező, 
stb. miatt, mechanikus sérülés (pl. gomb letörése, leesés); 
károsodás nem megfelelő média, töltet, fogyóeszköz (elem) vagy nem megfelelő 
üzemeltetési körülmények miatt (pl. magas környezeti hőmérséklet, nagy 
páratartalom, rázkódás); 
károsodás a termék módosítása vagy más beavatkozás miatt jogosulatlan személy 
(szerviz) által; 
esetek, amikor a vásárló a reklamációnál nem igazolja jogainak érvényességét (hol 
és mikor vásárolta a reklamált terméket); 
esetek, amikor a bemutatott iratok adatai eltérnek a termék adataitól; 
esetek, amikor a reklamált termék nem azonosítható a reklamációs jogot igazoló 
iratokban jelzett termékkel (pl. sérült a gyártási szám vagy a készülék 
garanciaplombája, átírt adatok az iratokban). 
 
Csehországi szerviz koordinátor: 
FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120 
FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295 
További jogosult csehországi szervizek a www.sencor.czoldalon. 
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Specifikáció

 Specifikáció 
 

Panel Átmérő 
 Fényerő 

WXGA felbontás 1366×768 
I/O Connector CI foglalat 1 
 USB 1 

 YPbPr 1 
 VIDEO AUDIO IN 1 
 VGA/PC AUDIO IN 1 
 COAXIAL OUT 1 
 EARPHONE 1 
 ANTENNA IN 1 
 SCART 1 
Névleges tápellátás AC 100-240V~ 

50/60Hz 
Fogyasztás készenléti módban 

Készenléti üzemmód <0,5W 
Méretek (szélesség x mélység x magasság)
Tömeg (nettó) 

34

TÍPUS SLE 3215M4 
31.5” 
230 

 Contrast Ratio 2400:1 

 HDMI 3 

Max. 45 W, 

731 × 197 × 469 mm 
4,8 kg 



Fogyasztás készenléti módban (kb.) < 0,50 W 

Felbontás 1366 × 768 képpont 

A fenti adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. A cseh nyelvű az eredeti változat. 
A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 
Říčany CZ-25101.
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Forgalmazza: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany  

Márka Sencor
Modell SLE 3215M4
Energiahatékonysági osztály A
A képernyő átmérője cm-ben / hüvelykben [cm/”] 80/31,5
Elektromos energia fogyasztás bekapcsolt állapotban [W] 37
Évenkénti elektromos energia fogyasztás* [kWh] 54
Elektromos energia fogyasztás készenléti üzemmódban [W] ≤0,5W
A képernyő felbontása [pixel] 1366 x 768

*  Az elektromos energia fogyasztás 54 kWh egy év alatt egy évi 365 napon keresztül
napi 4 órát üzemelő TV-készülék energiafelhasználásából kiindulva. A valós
elektromos energia fogyasztás függ a TV-készülék használatának módjától.

Információs lap








