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Ostrzeżenie

Ważne zasady bezpieczeństwa

Jeśli chcesz prawidłowo korzystać z urządzenia, przeczytaj uważnie niniejszą 
instrukcję obsługi i zachowaj ją do wglądu. Jeśli chcesz przekazać (sprzedać) 
urządzenie innej osobie, przekaż razem z urządzeniem również wszelką 
dokumentację, łącznie z niniejszą instrukcją obsługi. 

Symbol błyskawicy
 w

 
trójkącie 

uwagę, że wewnątrz 
urządzenia znajduje 
się niebezpieczne 
napięcie, stanowiące 
ryzyko porażenia 
prądem elektr
ycznym.

 

równ
obocznym zwraca 

W celu zmniejszenia ryzyka 
porażenia prądem 
elektrycznym nie wolno 
otwierać obudowy 
produktu(lub zdejmować jego 
tylnej ścianki). Wewnątrz nie 
ma części nadających się do 
samodzielnej naprawy przez 
użytkownika. Czynności 
serwisowe należy powierzyć 
autoryzowanemu serwisowi. 

Symbol wykrzyknika 
umieszczonego 
wewnątrz trójkąta 
równobocznego zwra
ca uwagę na ważne 
zalecenia dotyczące 
eksploatacji i 
serwisowania zawarte 
w

 
dokumentacji 

przewodniej urządzen
ia.

 

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą 
instrukcję. Przestrzegaj niniejszej instrukcji i podanych w niej wskazówek. 
Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń. 
Przestrzegaj wszystkich zaleceń. 
Korzystać tylko z wyposażenia i dodatków zalecanych przez producenta. 
NA URZĄDZENIU NIE MOŻNA UMIESZCZAĆ OTWARTEGO PŁOMIENIA, NP. 
PALĄCEJ SIĘ ŚWIECZKI. NIE UMIESZCZAJ NA URZĄDZENIU LUB W JEGO 
POBLIŻU GORĄCYCH PRZEDMIOTÓW LUB OBIEKTÓW Z OTWARTYM 
PŁOMIENIEM, NP. ŚWIECZEK LUB LAMPEK NOCNYCH. WYSOKA 
TEMPERATURA MOŻE SPOWODOWAĆ STOPNIENIE PLASTIKOWYCH CZĘŚCI I 
WYBUCH POŻARU. 
Korzystaj z urządzenia w klimacie umiarkowanym. 
Producent ani sprzedawca urządzenia w żadnym przypadku nie odpowiadają za 
jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody powstałe na skutek 
nieprzestrzegania zaleceń dotyczących instalacji, ustawień, obsługi, konserwacji i 
czyszczenia urządzenia, podanych w jego instrukcji obsługi. 
Chroń urządzenie przed uderzeniem, upadkiem, zderzeniem, wstrząsem, wibracjami, 
wilgocią i kurzem. 
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Ostrzeżenie

Przed udzieleniem zgody na korzystanie z urządzenia przez dzieci należy je w 
sposób odpowiedni do ich wieku poinstruować w kwestii prawidłowego i 
bezpiecznego używania odtwarzacza. 
Jeśli urządzenie jest wyposażone w gniazdko słuchawkowe, nie używaj słuchawek 
nastawionych na najwyższą głośność. Ryzyko uszkodzenia lub utraty słuchu. 
 

Instalacja, obsługa 
Zainstaluj urządzenie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji. 
Wokół urządzenia pozostaw z każdej strony wolną przestrzeń konieczną do 
zapewnienia prawidłowej cyrkulacji powietrza. W ten sposób będzie odprowadzane 
ciepło powstające podczas pracy. Poprzez zakrycie otworów wentylacyjnych 
obudowy urządzenia powstaje ryzyko jego przegrzania i uszkodzenia. Nie należy 
dopuścić do zakrywania otworów wentylacyjnych np. gazetami, obrusem, zasłonami 
itd. Przestrzegaj zaleceń dotyczących instalacji podanych w instrukcji. 
To urządzenie nie powinno być umieszczane w zamkniętej przestrzeni, jak na 
przykład biblioteczka czy regał, jeżeli nie zostanie zapewniona prawidłowa wentylacja 
zgodnie z zaleceniami producenta. 
Nigdy nie wkładaj w otwory wentylacyjne lub inne żadnych przedmiotów, ponieważ 
mogłoby dojść do ich kontaktu z niebezpiecznym napięciem lub spowodować spięcie 
części i być przyczyną wybuchu pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Nigdy 
nie wlewaj do urządzenia żadnych płynów. 
Nie instaluj urządzenia bezpośrednio na słońcu lub w pobliżu źródeł ciepła takich jak 
np. kaloryfery, wymienniki ciepła, piecyki lub inne urządzenia (łącznie ze 
wzmacniaczami) generujące ciepło. Wysokie temperatury powodują wyraźne 
skrócenie żywotności części elektronicznych urządzenia. Urządzenia nie należy 
pozostawiać w pobliżu otwartego ognia. 
Urządzenia nie wolno narażać na działanie kapiącej ani bieżącej wody, nie wolno na 
nim ustawiać przedmiotów napełnionych cieczami, np. wazonów. Chroń urządzenie 
przed zmoknięciem, spryskaniem lub polaniem jakąkolwiek cieczą, nie pozostawiaj i 
nie instaluj urządzenia poza pomieszczeniem. Nie używaj urządzenia na dworze. Na 
skutek nieprzestrzegania tego polecenia powstaje ryzyko porażenia prądem 
elektrycznym lub wybuchu pożaru. 
Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody. 
Zachowaj ostrożność podczas manipulacji szklanymi panelami i pokrywą urządzenia. 
Szkło ekranu może się przy uderzeniu rozbić i spowodować poważne obrażenia. 
Zadbaj o to, aby nie deptano po kablu sieciowym lub zasilającym, aby nie był 
ściśnięty, w szczególności w pobliżu wtyczki, gniazdka i miejsca, w którym wydostaje 
się z urządzenia lub adaptera. Wtyczka sieciowa służy jako urządzenie odłączające i 
z tego względu musi być łatwo dostępna. 
Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym kablem sieciowym lub wtyczką. Jeśli 
kabel sieciowy lub wtyczka są uszkodzone, wyłącz urządzenie, odłącz od źródła 
zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Uszkodzony kabel sieciowy lub 
wtyczkę może wymienić tylko specjalistyczny personel. W żadnym przypadku nie 
próbuj samodzielnie wymieniać kabla sieciowego lub wtyczki. 
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Nie próbuj eliminować funkcji zabezpieczającej spolaryzowanej wtyczki. Jeśli wtyczki 
nie można podłączyć do Twojego gniazdka, zgłoś się do elektryka o wymianę 
starego gniazdka. 
Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie w 
gniazdku sieciowym odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej urządzenia albo 
jego adaptera zasilającego. Jeśli nie masz pewności co do typu źródła zasilania w 
domu, skontaktuj się ze sprzedawcą produktu lub z lokalną firmą energetyczną. 
Przed włączeniem urządzenia sprawdź, czy wszystkie połączenia sieciowe są 
przeprowadzone prawidłowo i zgodnie ze wskazówkami producenta. Przed 
połączeniem lub zmianą połączenia wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci. 
Pamiętaj, aby przed odłączeniem kabla sieciowego przy zasilaniu zawsze najpierw 
wyjąc wtyczkę (adapter) z gniazdka sieciowego. 
Wtyczkę kabla zasilającego podłączaj do samodzielnego gniazdka sieciowego. 
Nie przeciążaj gniazdek w ścianie przedłużaczami ani wtyczkami zintegrowanymi. 
Grozi ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 
Podczas odłączania przewodu zasilającego trzymaj go za wtyczkę, nigdy za kabel. 
Odłącz urządzenie z gniazdka podczas burzy lub jeśli nie będzie przez dłuższy czas 
używane. 
Unikaj przenoszenia urządzenia z chłodnego środowiska do ciepłego lub na odwrót 
oraz używania urządzenia w bardzo wilgotnym otoczeniu. Na niektórych częściach 
wewnątrz obudowy urządzenia może kondensować się wilgotność powietrzna, co 
może spowodować tymczasową przerwę w działaniu urządzenia. W takim wypadku 
należy pozostawić urządzenie w ciepłym, dobrze wywietrzonym pomieszczeniu i 
poczekać 1-2 godziny do odparowania wilgoci, potem będzie można urządzenie 
normalnie używać. Szczególną uwagę należy zwrócić przy pierwszym użyciu 
odtwarzacza bezpośrednio po jego kupnie przy chłodnej porze roku. 
Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnym wózku, podstawce, konsoli lub stole. 
Urządzenie może spaść i spowodować poważne zranienie dzieci lub osób dorosłych 
oraz poważnie uszkodzić urządzenie lub inne obiekty. Stosuj tylko wózki, stojaki, 
podstawy lub stoły zalecane przez producenta lub sprzedawane z produktem. 
Jakikolwiek montaż urządzenia powinien być przeprowadzany zgodnie z instrukcjami 
producenta i z użyciem akcesoriów montażowych zalecanych przez producenta. 
Nie opieraj się o urządzenie, nie przechylaj się przez nie ani nie używaj go jako 
schodów. Chroń je przed nagłymi ruchami. Zadbaj o to, aby urządzeniem nie bawiły 
się dzieci. 
Urządzenie na wózku należy przemieszczać ostrożnie. Szybkie zatrzymanie, 
nadmierna siła i nierówne powierzchnie mogą spowodować przewrócenie się 
urządzenia na wózku. 
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Producent ani sprzedawca urządzenia w żadnym przypadku nie odpowiadają za 
jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody powstałe na skutek 
nieprzestrzegania zaleceń dotyczących instalacji, ustawień, obsługi, konserwacji i 
czyszczenia urządzenia, podanych w jego instrukcji obsługi. 
Chroń urządzenie przed uderzeniem, upadkiem, zderzeniem, wstrząsem, wibracjami, 
wilgocią i kurzem. 
Nie narażaj urządzenia na ekstremalne temperatury ani wilgotność. 
 
Uwaga: 
Jeśli urządzenie jest zasilane za pośrednictwem adaptera, użyj adaptera oraz 
kabla prądu zmiennego dostarczonych wraz z urządzeniem. 
Nie korzystaj z uszkodzonego gniazdka. Upewnij się, że wtyczka jest 
prawidłowo wsunięta do gniazdka. Jeśli wtyczka jest poluzowana, może 
spowodować łuk ognia i wybuch pożaru. W kwestii wymiany gniazdka 
skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. 
 
Uwaga: 
Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionych gniazdek z ochronnym 
bolcem uziemiającym. 
 
Uwaga: 
Jeśli urządzenie będzie instalowane na ścianie lub pod sufitem, kieruj się 
instrukcjami producenta oraz instrukcjami podanymi w instrukcji obsługi 
urządzenia. 
 
Serwis i konserwacja 
Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru, nie 
należy wyjmować urządzenia z obudowy – wewnątrz obudowy nie ma żadnych 
części, które można naprawić lub wyregulować bez odpowiedniego sprzętu i 
kwalifikacji. Jeżeli urządzenie będzie wymagać regulacji lub naprawy, prosimy 
skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem. 
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niezwykłych zjawisk podczas używania 
urządzenia, takich jak np. pojawienie się charakterystycznego nieprzyjemnego 
zapachu palącej się izolacji czy nawet dymu, urządzenie należy natychmiast 
wyłączyć, odłączyć je od źródła zasilania i nie używać go do momentu uzyskania 
wyników kontroli przeprowadzonej przez pracowników wyspecjalizowanego serwisu. 
Wszelki serwis należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi. Serwis jest 
konieczny, jeśli urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. w 
przypadku uszkodzenia kabla sieciowego, zalania urządzenia cieczą, przedostania 
się przedmiotów obcych do wnętrza urządzenia, narażenia urządzenia na działanie 
deszczu lub wilgoci, jeśli urządzenie nie działa w zwykły sposób lub jeśli doszło do 
jego upadku. 
W przypadku naprawy lub wymiany części dopilnuj, aby technik serwisowy skorzystał 
z części zalecanych przez producenta lub by części zamienne miały takie same 
właściwości jak części oryginalne. Nieautoryzowane ekwiwalenty mogą powodować 
pożar, porażenie prądem lub inne zagrożenia. 
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Przed czyszczeniem, przenoszeniem lub innego rodzaju konserwacją odłącz wtyczkę 
(zasilacz) od gniazdka sieciowego. 
Urządzenie należy czyścić tylko suchą tkaniną. 
Nie używaj do czyszczenia benzyny, rozcieńczalnika, rozpuszczalników ani ściernych 
środków czyszczących, druciaków lub gąbek z szorstką powierzchnią. 
 
Uwaga: 
Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego odpadu komunalnego. Podczas likwidacji 
przestrzegaj lokalnych przepisów i rozporządzeń. 
 
Pilot zdalnego sterowania i baterie 
Nie narażaj pilota zdalnego sterowania ani baterii na bezpośrednie oddziaływanie 
słońca lub źródeł ciepła takich jak np. kaloryfery, wymienniki ciepła, piecyki lub 
innych urządzeń (włącznie ze wzmacniaczami) generujących ciepło. Urządzenia nie 
należy pozostawiać w pobliżu otwartego ognia. 
Zadbaj o to, aby czujnik nie został narażony na  działanie silnego źródła światła (np. 
słonecznego) lub na działanie światła lamp fluorescencyjnych, które mogą obniżyć 
efektywność i niezawodność  zdalnego sterowania. 
Pilota zdalnego sterowania ani baterii nie wolno narażać na działanie kapiącej ani 
bieżącej wody oraz nie wolno na nim ustawiać przedmiotów napełnionych cieczami, 
np. wazonów. Chroń pilota przed zmoknięciem, spryskaniem lub polaniem 
jakąkolwiek cieczą. Nie należy korzystać z niego na dworze. Nieprzestrzeganie tych 
zaleceń grozi uszkodzeniem pilota zdalnego sterowania lub baterii. 
Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody. 
Zwróć uwagę na wpływ sposobu likwidacji baterii na środowisko naturalne. 
Nieprawidłowe korzystanie z baterii może spowodować wyciek elektrolitu i korozję. 
Aby pilot działał prawidłowo, należy wykonywać poniższe instrukcje: 

zapobiec jego uszkodzeniu w wyniku wycieku elektrolitu z baterii. 

wszystkie baterie na nowe. 

autoryzowanym serwisie. 









– Nie należy pozostawiać wyładowanych baterii w pilocie. 

– Nie należy wkładać baterii w nieprawidłowym kierunku. 
– Nie należy ładować, ogrzewać, otwierać i zwierać baterii. 
– Nie należy wrzucać baterii do ognia. 

– Nie należy łączyć ze sobą różnych typów baterii lub baterii starych i nowych . 
– Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby  

– Jeśli pilot nie działa prawidłowo lub zmniejszył się jego zasięg, wymień 

– Jeśli dojdzie do wycieku elektrolitu z baterii, oddaj pilota do wyczyszczenia w  
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Uwaga: W celu ograniczenia ryzyka wybuchu pożaru lub porażenia prądem 
elektrycznym nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. 
Uwaga: Baterii nie należy narażać na działanie nadmiernie wysokiej temperatury, np. 
promieni słonecznych, ognia itp. 
 
Załącznik do instrukcji obsługi dotyczący ekranu LCD 
 
Ostrzeżenie przy pojawieniu się statycznych zdjęć, 
czerwonych/niebieskich/zielonych/czarnych punktów na ekranie. 
 
Wyświetlanie statycznego obrazu może spowodować trwałe uszkodzenie 
panelu LCD. 
Nie wyświetlaj statycznego obrazu na panelu LCD dłużej niż 2 godziny, ponieważ 
może dojść do zachowania obrazu na ekranie. To zachowanie obrazu nosi nazwę 
„wypalenie ekranu”. Aby zapobiec takiemu zachowaniu obrazu, obniż poziom 
jasności i kontrastu na ekranie podczas oglądania statycznego obrazu. 
Podobny efekt „wypalenia obrazu” może się pojawić na panelu LCD z powodu 
stałego wyświetlania logo kanału telewizyjnego. 
Oglądanie obrazu w formatach 4:3, 16:9 lub podobnych trybach, które nie pokrywają 
całego ekranu przez długi czas, może pozostawić ślady wyświetlania po lewej lub 
prawej stronie lub pośrodku ekranu, spowodowane przez odmienny poziom światła 
na ekranie. Odtwarzanie DVD lub obrazu z konsoli do gier może spowodować na 
ekranie podobny efekt. 
Wyświetlanie statycznego obrazu gier wideo z komputera przez dłuższy czas może 
spowodować pozostawanie części obrazu. Aby uniknąć tego efektu, obniż jasność 
i kontrast podczas wyświetlania zdjęć statycznych. 
 
Uszkodzenia spowodowane wyżej wymienionymi przyczynami nie są objęte 
gwarancją! 
 
Na ekranie mogą się pojawiać czerwone, niebieskie, zielone i czarne punkty. 
Jest to charakterystyczne dla ekranów ciekłokrystalicznych i nie stanowi problemu. 
Panele ciekłokrystaliczne są produkowane przy zastosowaniu bardzo dokładnej 
technologii, dzięki której uzyskuje się delikatne szczegóły obrazu. Od czasu do czasu 
na ekranie mogą się pojawić nieaktywne piksele, które ujawnią się jako nieruchome 
czerwone, zielone, niebieskie lub czarne punkty (maksymalnie 0,001 % z ogólnej 
liczby pikseli). Nie ma to wpływu na wydajność ekranu LCD. 
 
Uwagi dotyczące złącza USB: 
Urządzenie pamięci USB należy podłączać bezpośrednio do urządzenia. Nie 
korzystaj z kabla przedłużającego USB, aby nie doszło do komplikacji podczas 
transferu danych i zakłóceń. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować, że 
urządzenie przestanie działać. W takim wypadku użytkownik powinien zrestartować 
urządzenie. 
 Przed użyciem urządzenia pamięci USB wypróbuj funkcjonalność komunikacji 
pomiędzy urządzeniem a USB oraz prędkość wczytywania i zapisu danych. 
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Ostrzeżenie



 

 

 

 

W celu osiągnięcia maksymalnej prędkości wczytywania danych zalecamy 
zachowanie defragmentowanej przestrzeni dyskowej. Skorzystaj z systemu 
plikowego FAT32 z jedną sekcją, bez ochrony. Jeśli wczytywanie z urządzenia 
pamięci nie przebiega płynnie, mogą pojawiać się niepożądane efekty, jak na 
przykład zanikanie obrazu (obraz w kawałkach) lub całych obrazków, zakłócenia 
dźwięku, a w skrajnych wypadkach zatrzymanie operacji wczytywania. 
Nieoczekiwane zachowanie podłączonego urządzenia pamięci, czy ewentualnie 
obecność wirusów i innych szkodliwych oprogramowań, może nawet spowodować 
zatrzymanie pracy urządzenia i konieczność jego restartowania. 

Złącze USB ma charakter standardowy i nie umożliwia zasilania urządzenia USB z 
wysokim poborem (np. dysków twardych HDD). Skorzystaj z urządzenia z 
niezależnym zasilaniem i zasilaj je z ich własnych zasilaczy. 
 
Urządzenie zostało skonstruowane tak, aby było maksymalnie kompatybilne z 
urządzeniami pamięci. Ze względu na dużą rozmaitość urządzeń dostępnych na 
rynku nie można zagwarantować kompatybilności z każdym urządzeniem USB. W 
razie pojawienia się problemów spróbuj sformatować urządzenie pamięci 
bezpośrednio w niniejszym urządzeniu. Jeśli problemy będą trwać nadal, skorzystaj z 
innego urządzenia pamięci. 
 
Ze względu na szeroką ofertę kart SD/MMC/MS i urządzeń USB na rynku nie 
można zagwarantować kompatybilności urządzenia ze wszystkimi typami kart 
SD/MMC/MS i urządzeń USB. 
 
Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. 
Dolby i znak podwójnej litery D są znakami handlowymi Dolby Laboratories, Inc. 

Ostrzeżenie:  

Uwaga 
1.Grafika w niniejszej instrukcji ma charakter wyłącznie informacyjny. 
2.Menu na ekranie Twojego telewizora może się nieco różnić od przedstawionego w
niniejszej instrukcji. 
3.Informacje zawarte w tym dokumencie mogą się zmieniać bez uprzedniego 
ostrzeżenia. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody 
spowodowane bezpośrednio lub pośrednio na skutek błędów, niekompletności lub 
różnic pomiędzy instrukcją obsługi w opisywanym produktem. 

Ten symbol oznacza, że urządzenie posiada podwójną izolację pomiędzy 
niebezpiecznym napięciem z sieci i częściami dostępnymi dla użytkownika.

 W
 

przypadku serwisowania należy korzystać wyłącznie z identycznych części 
zamiennych. 

 Głośno odtwarzany dźwięk może spowodować uszkodzenia słuchu, 
długotrwałe słuchanie takiego dźwięku może prowadzić do utraty słuchu. 
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Instalacja podstawy 
Montaż stojaka

 

8





Montaż stojaka

Montaż na ścianie 
Telewizor można zamontować na ścianie przy pomocy odpowiedniego uchwytu. 

Uchwyt nie stanowi części opakowania i trzeba go zakupić osobno. Kieruj się 
wskazówkami zawartymi w instrukcji montażu uchwytu. 
Zachowaj szczególną ostrożność podczas wiercenia, aby nie uszkodzić kabli 
elektrycznych, instalacji gazowej lub wodnej. 

9

VESA urządzenia wynosi 200 × 200 mm. 





Front Panel

1. CH+/CH-: Zmiana kanału w górę / w dół 

4. : Wybór źródła sygnału wejściowego 

5. : Główny wyłącznik 

6. Czujnik pilota zdalnego sterowania 

Jednostka główna Contro

10

3

1

2

4

5 6 7

3. MENU: Przejście do menu 

2. VOL+/VOL-: Zwiększenie/zmniejszenie głośności 

7. Kontrolka świetlna włączania 





Jednostka główna Contro
Panel boczny i tylny 

2. Porty DVI AUDIO/PC 
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  1 2  3   4 5

6

7

10

6

6

8

9

1. Wyjście słuchawkowe (jack) 

3. Złącze SCART 
4. Wyjście DIGITAL AUDIO (jack) 
5. Wejście anteny 
6. Port HDMI
7. Gniazdo USB
8. Wejście komponentowe (YPbPr) 
9. Wejście AV/komponentowe wejście AUDIO  
10. Slot CI





 

Korzystając z pilota kieruj go na czujnik zdalnego sterowania umieszczony na 
telewizorze. Jeśli pomiędzy pilotem a czujnikiem zdalnego sterowania będzie 
znajdował się jakiś przedmiot, urządzenie może nie działać. 

Skieruj pilota na CZUJNIK ZDALNEGO STEROWANIA na telewizorze. 
Jeśli korzystasz z telewizora w bardzo jasnym pomieszczeniu, podczerwony 
CZUJNIK ZDALNEGO STEROWANIA może nie działać poprawnie. 
Zalecana odległość korzystania z pilota wynosi około max. 7 metrów. 

Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania

baterii odpowiada oznaczeniu w pojemniku na baterie. 

 
Aby uruchomić pilota według poniższych wskazówek, należy włożyć do niego 
załączone baterie. 
Kiedy baterie są słabe, odległość, na którą pilot działa, jest o wiele mniejsza i będzie 
trzeba baterie wymienić. 
Wskazówki dotyczące korzystania z baterii: 
Korzystanie z niewłaściwego typu baterii może spowodować wyciek chemikaliów i/lub 
wybuch. Nigdy nie zapominaj o następujących wskazówkach i informacjach: 

Zawsze kontroluj, czy baterie włożone są tak, aby oznaczenie „+” i „–” na końcu 
baterii odpowiadało oznaczeniu w pojemniku na baterie. 
Różne rodzaje baterii mają różne właściwości. Nie można ich ze sobą łączyć. 
Nie łącz różnych baterii. Łączenie starych i nowych baterii skraca żywotność 
baterii i/lub powoduje wyciek chemikaliów. 
Wymień baterie, gdy tylko przestaną działać. 
Chemikalia wyciekające z baterii mogą powodować podrażnienia skóry. Jeśli z 
baterii wycieka jakiś materiał chemiczny, natychmiast j wytrzyj suchą ściereczką. 

Baterie dostarczone wraz z produktem mogą mieć krótszą żywotność w związku z 
warunkami magazynowania. Wyjmij baterie zawsze, kiedy zakładasz, że przez 
dłuższy czas nie będziesz korzystać z pilota. 
Baterie (w opakowaniu lub już włożone) nie mogą być wystawiane na działanie 

UWAGA: 

Zaczynamy

 
Korzystanie z pilota zdalnego sterowania  

2. Włóż dwie baterie AAA. Skontroluj, czy oznaczenie
 „+” i „– ” na końcu 

1. Otwórz pokrywę z tyłu pilota zdalnego sterowania. 

3. Osłonę włóż z powrotem w swoje miejsce. 

Wymiana baterii

 

nadmiernego ciepła spowodowanego na przykład przez światło słoneczne, 
ogień itp. 

Nieprawidłowo włożone baterie mogą spowodować wybuch. 
Rozładowane baterie zastępuj tylko bateriami tego samego lub równoważnego 
typu. 
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Przed instalacją przeczytaj odpowiedni tekst z sekcji „Uwagi dotyczące konserwacji i 
bezpieczeństwa”. 
1.Wyjmij telewizor i umieść go na równej powierzchni w dobrze wentylowanym miejscu. 

UWAGA: 
Podłączając lub odłączając telewizor, komputer lub inne urządzenie, należy 
najpierw odłączyć zasilanie z sieci elektrycznej; odłączając kabel zasilający lub 
sygnałowy, trzymaj go i wyciągaj za końcówkę (izolowaną część) a nigdy za kabel 

2.Wyjście RF można podłączyć do wejścia RF telewizora. 
3.Wyjście AV DVD można podłączyć do wejścia AV telewizora przy pomocy kabla AV. 

UWAGA: 
Wejście komponentowe i wejście AV nie mogą być używane jednocześnie, 
ponieważ posiadają wspólny kanał dźwiękowy. 

4.Wyjście KOMPONENTOWE (YPbPr) odtwarzacza DVD można podłączyć z 
wejściem KOMPONENTOWYM (YPbPr) telewizora przy pomocy kabla AV. 

5.Jeden koniec kabla VGA z portu VGA komputera podłącz z portem VGA telewizora 
i dokręć śrubki na obu złączach na końcach kabla VGA. 
UWAGA: 
Podłączając 15pinowe złącze VGA nie wciskaj złącza na siłę, grozi wygięciem lub 
wyłamaniem pinów. 

6.Jeden koniec kabla HDMI podłącz do wyjścia HDMI a drugi koniec kabla HDMI 
podłącz do wejścia HDMI telewizora. 
UWAGA: 
Podłączając kabel HDMI trzeba trafić dokładnie, nie wciskaj go na siłę, grozi to 
wygięciem lub wyłamaniem pinów. 

7.Do tych złącz podłącz wejście lub wyjście SCART urządzenia zewnętrznego. 
8.Wyjście sygnału dźwiękowego telewizora dla urządzenia zewnętrznego przez port 

Digital Audio Output. 
9.Skontroluj, czy wszystkie kable AV są podłączone do właściwych złącz. 
10.Kabel zasilający podłącz do gniazdka elektrycznego 100 - 240V~. 
UWAGA: 

Zakres napięcia zasilającego telewizora wynosi 100 - 240V~ 50/60Hz, nie 
podłączaj telewizora do żadnego innego zasilania. 

Odłączając kabel zasilających, nie dotykaj bezpośrednio części metalowej, kabel 
chwytaj zawsze za izolowaną część końcówki. 

Podłączenie i ustawienia

 
Instalacja kabla
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Opis przycisków pilota zdalnego sterowania: 

 

: wyłączenie lub przywrócenie dźwięku. 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

MENU: otwarcie ekranu z menu ustawień. 

 

▲/▼/◄/►: wybór kierunku. 
 

: przejście na stronę z treścią. 

 

Ustawienia PVR (tryb DTV). 

/-: zwiększanie/obniżenie głośności 

Pilot zdalnego sterowania

1. Włączanie i wyłączanie telewizora. :

SOURCE: wybór źródła sygnału. 
: wyświetlenie ukrytych informacji

na niektórych stronach teletekstu. 
?

ENTER: potwierdzenie pozycji na ekranie
menu. 

wyświetlenie informacji o aktualnym 
programie. 

i

INDEX: otwarcie szybkiego menu.
 (W trybie MEDIA) Otwarcie menu 

przełączanie na kolejny
lub poprzedni kanał. 

: wywołanie listy kanałów Kolejne
przyciśnięcie je ukryje. 

0

25

26

27

 INFO: 2.

3.  

 wybór kanałów lub wprowadzenie hasła. 
4. PRZYCISKI NUMERYCZNE:

5.

(∞ 

a w trybie DTV przełączenie języka dźwięku. 

I/II ): przełączenie dźwięku
 Dual / ⅠDual / DualⅡ Ⅰ+Ⅱ/ Stereo/ Mono 
AUDIO 6.

7.
8. EXIT: opuszczenie menu OSD. 
9.
10.

11.

 LIST12.

 VOL+14.

 CH+/CH-: 13.

telewizor przełączy się na tryb czuwania. 
Po upłynięciu nastawionego czasu 

: włączenie/wyłączenie listy ulubiony
ch kanałów. 
 

: powrót do poprzednio oglądanego
programu. 

mach, wykorzystanie w trybie DTV. 

15.  SLEEP: ustawienia timera zasypiania.

16.

17.  EPG: elektroniczny przewodnik po progra

18.
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　: zatrzymanie (w trybie MEDIA/PVR). 

 i telewizją (w trybie DTV). 

: otwarcie teletekstu, przez kolejne 
wciśnięcie tryb MIX, przez kolejne 
wciśnięcie zakończenie.  

　: odtworzyć/wstrzymać (w trybie MEDIA). 

: przełączenie różnych rozmiarów obrazu. 

 

: przełączenie rozmiaru ekranu teletekstu. 

 czerwony/zielony/żółty/niebieski do nawigacji. 

 

　: przewijanie do tyłu (w trybie MEDIA). 

 

　: przewijanie do przodu (w trybie MEDIA). 

 

　: poprzedni (w trybie MEDIA). 

 

　: następny (w trybie MEDIA). 

 

 

Pilot zdalnego sterowania

STILL: zamrożenie obrazu. 

　

: zatrzymanie strony teletekstu,
drugie wciśnięcie wznawia. 

RADIO: przełączenie pomiędzy radiem

　

KOLOROWE PRZYCISKI: 

　

0

25

26

27

19.

20.

21. 

22.

23. 

25.
zakończy. 

 　: Przez wciśnięcie przycisku  
rozpoczniesz nagrywanie

　
. (w trybie DTV) 

:: anulowanie, lecz nie zakończenie
teletekstu, kolejne wciśnięcie 

 

: otwarcie napisów lub podstrony
teletekstu. 

przełączysz system na tryb Media. 

24.  

27.

 
26. DMP: Przez wciśnięcie przycisku 

 

 

UWAGA: 
 Wszystkie obrazki w tej instrukcji są wyłącznie, na faktycznym urządzeniu 

mogą się różnić. 

 Przycisków, które nie są tu wymienione, się nie używa. 
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Podłączenie 
1.Podłączenie zasilania i anteny. 
2.Jeśli telewizor jest wyposażony w przycisk podłączania, najpierw włącz ten przycisk. 
Przez wciśnięcie przycisku  Power na pilocie włącz telewizor. 
Ustawienia fabryczne 
Przy pierwszym włączeniu telewizora na ekranie pojawi się seria komunikatów 
pomagających w przeprowadzeniu podstawowych ustawień. 
Język OSD: Przez wciśnięcie przycisku ◄/► wybierz pożądany język OSD (menu 
na ekranie). 
Tryb ustawień: Przez wciśnięcie przycisku◄/► wybierz Tryb Dom lub Tryb Sklep. 
Kraj: Przez wciśnięcie przycisku◄/► wybierz pożądany kraj. 
Tuner Type: Przez wciśnięcie przycisku◄/► wybierz pożądany Kabel. 
Automatyczne wyszukiwanie: Przez wciśnięcie przycisku◄/► wybierz tryb: 
DTV+ATV, DTV, ATV. 
LCN: Przez wciśnięcie przycisku◄/► wybierz Włącz lub Wyłącz. 
Auto Channel Update: Przy pomocy przycisku◄/► wybierz pozycję Włącz lub 
Wyłącz. 
Gdy wybierzesz Kabel: Pojawi się krok umożliwiający ustawienie parametrów 
kanałów. 
Więcej informacji znajdziesz w części Kanał (Automatyczne wyszukiwanie). 

 
Włączenie telewizora 
Podłącz kabel zasilający. Jeśli telewizor posiada włącznik, najpierw go włącz. Przez 
wciśnięcie przycisku  na pilocie włącz telewizor z trybu czuwania. 
 Wyłączenie telewizora 
Przez wciśnięcie przycisku  na pilocie przełącz telewizor na tryb czuwania. 
Nie pozostawiaj telewizora na długo w trybie czuwania. Przy długotrwałym 
niekorzystaniu z telewizora odłącz kabel zasilający i antenowy. 
 Brak sygnału 
Jeśli nie jest odbierany sygnał, pojawia się komunikat Brak sygnału. W trybie 
ATV/DTV obowiązuje, że jeśli sygnał nie jest odbierany przez 15 minut, telewizor się 
automatycznie wyłączy. W trybie PC telewizor automatycznie się wyłączy po 1 
minucie, jeśli nie jest doprowadzony sygnał. Jeśli jest podłączony kabel VGA, 
telewizor automatycznie się wyłączy. 
 

Użycie przycisków CH+/CH- na panelu telewizora lub na pilocie. 
Przez wciśnięcie przycisku CH+ przełączysz na wyższy numer kanału. 
Przez wciśnięcie przycisku CH- przełączysz na niższy numer kanału. 
Korzystanie z przycisków numerycznych 0 - 9. 

Podstawowe funkcje

 
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

  

•

•

•

•

Włączanie i wyłączanie telewizora  

•

 

 

Wybór programu  
•

•
Numer kanału można wprowadzić przez wciśnięcie przycisków od 0 do 9. (W trybie 
ATV, DTV) 
Przykład 
Wybór kanału – (np. kanał 5): wciśnij 5. 
Wybór kanału – (np. kanał 20): wciśnij 20. Wciśnij krótko kolejno 2 i 0. 
 

•
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Podstawowe funkcje

　Przez wciśnięcie przycisku VOL+/- ustawisz głośność. 

　
Dźwięk wyłączysz zupełnie przez wciśnięcie przycisku . 
źwięk przywrócisz przez wciśnięcie przycisku  lub zwiększając głośność. 

 

Źródło sygnału wybierz przez wciśnięcie przycisku SOURCE na pilocie. 
Przez wciśnięcie przycisku ▲/▼ kolejno przełączaj źródła sygnału, następnie 
potwierdź wybór przez wciśnięcie przycisku ENTER. 
 

Przez pierwszym użyciem telewizora zapoznaj się według poniższego opisu z 
poruszaniem się w menu oraz z wyborem i ustawieniami funkcji. Dokładne 
postępowanie może się różnić w zależności od menu. 
1.Przez wciśnięcie przycisku MENU wyświetl menu główne. 
2.Przez wciśnięcie przycisku◄/► poruszaj się po menu głównym. 
3.Przez wciśnięcie przycisku◄/► wybierz pożądane opcje. 
4.Przez wciśnięcie przycisku ENTER wywołaj opcje menu. 
5.Przy pomocy przycisków ▲/▼/◄/► wybierz pożądaną wartość. Ustawienia w 
OSD mogą różnić się w zależności od wybranego menu. 
6.Wciskając przycisk MENU powróć do poprzedniego menu. 
7.Przy pomocy przycisku EXIT opuść menu. 
UWAGA: 

Jeśli pozycja menu wyświetla się na szaro, oznacza to, że nie jest dostępna lub że 
nie można jej nastawić. 

Przyciski do obsługi telewizora pełnią tę samą funkcję co odpowiednie przyciski 
na pilocie zdalnego sterowania. Jeśli pilot się zgubi lub przestanie działać, można 
wybrać menu przy pomocy przycisków na telewizorze. Ta instrukcja koncentruje się 
na sterowaniu przy pomocy pilota. 

Niektóre pozycje menu mogą być ukryte w zależności od aktualnego trybu lub 
źródła sygnału. 

Ustawienia głośności  
•
•
•

Przełączenie źródła sygnału  

Poruszanie się po menu  
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• Tryb obrazowy 

Możesz wybrać typ obrazu, który najbardziej 
odpowiada Twoim wymaganiom. 

Jasność 

Kontrast 
Ustawienia różnicy pomiędzy bielą i czernią
 w obrazie. 
Ostrość 
Ustawienia ostrości przejścia pomiędzy jasnymi a ciemnymi miejscami obrazu. 

Ustawienia intensywności kolorów. 
Odcień (tylko w trybie NTSC) 
Ustawienia balansu pomiędzy odcieniami czerwieni i zieleni. 
Temperatura kolorów 
Ustawienia temperatury kolorów obrazu. 
Proporcje stron 
Możesz wybrać typ rozmiar obrazu najlepiej odpowiadający Twoim wymaganiom. 

Funkcje menu
Konfiguracja menu Obraz

 

Tryb zalecanych ustawień fabrycznych
znajduje się pod nazwą Standard. 

Ustawienia podstawowych wartości
sygnału w obrazie. 

Dostrajanie Autom.: Automatyczne ustawianie obrazu. 
Pozycja pozi.: Przesuwanie obrazu w lewo lub w prawo. 
Pozycja pion.: Przesuwanie obrazu w górę lub w dół. 
Faza: Minimalizacja poziomego przerysowania. 
Godzina: Minimalizacja pionowych pasów w obrazie. 

Przy pomocy przycisków ▲/▼ wybierz Tryb obrazu, następnie wciskając przycisk 
◄/► wybierz Auto, Video lub PC. 

NR: Ustaw ilość redukcji szumu obrazu. 
Kontrast dynamiczny: Automatyczne ustawienia szczegółów i jasności obrazu. 
 

•

•

•

•

•

•

•

•
Tryb obrazowy Domyślny

Jasność

Kontrast

Ostrość

Nasycenie

Odcień

Temperatura kolorów

Proporcje stron

Przesuni... Ustawienia MENU: Powrót EXIT: Koniec

Obraz

Pełny

Domyślny

50

0

50

50

50

•

Nasycenie

• Konfig.PC (w trybie PC) 

Tryb ekranowy (w trybie HDMI) 

 Zaawansowane ustawienia
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•

Funkcje menu

 Tryb akustyczny

Tony wysokie

Basy 
Ustawienia poziomu basów. Zwiększenie lub osł
abienie głębokich tonów. 
Balans 
Można ustawić głośniki według swoich wymagań. 
Dźwięk przestrzenny 
Można wybrać pożądany tryb dźwięku przestrzennego. 
Ustawienia EQ 

Konfiguracja menu Dźwięk

 Możesz wybrać tryb dźwięku najlepiej odpowia
dający Twoim wymaganiom. 

Ustawienia poziomu sopranów. Zwiększenie lub
osłabienie wysokich tonów. 

Ustawienia przebiegu equalizera siedmiofalowego. 
Tryb EQ: Poniższe można ustawić ręcznie tylko w trybie użytkownika. 
120 Hz/300 Hz/500 Hz/1.2 KHz/3.0 KHz/7.5 KHz/10 KHz: Ustawienie poziomu 
konkretnych fal częstotliwości. 
W zależności od tego, jaką falę chcesz ustawić, zmieniaj małymi krokami i zawsze o 
jedną falę. Zaleca się NIE WPROWADZAĆ zbytnich zmian. 
AVL 
AVL automatycznie utrzymuje równy poziom głośności podczas przełączania 
programów. W związku z odmiennymi cechami sygnałów różnych stacji podczas 
przełączania programów musi być konieczna korekta głośności. Ta funkcja robi to za 
ciebie, automatycznie przystosowuje głośność poszczególnych programów i 
wyrównuje ją 
SPDIF 
Możliwość wyboru pożądanego trybu wyjścia SPDIF. 
Audio Description (w trybie DTV) 
Przez wciśnięcie przycisku ▲/▼ wybierz Opis dźwięku, następnie przez wciśnięcie 
przycisku ► otwórz podmenu. 
Przy pomocy przycisków ▲/▼ wybierz Tryb, następnie wciskając przycisk ◄/► 
wybierz Włącz/Wyłącz. Podczas ustawień na Włącz użytkownik może ustawić 
głośność. 
Typ dźwięku (w trybie DTV) 
Przy pomocy przycisków ▲/▼ wybierz Typ dźwięku, następnie wybierz wciskając 
przycisk ◄/►. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Tryb akustyczny Domyślny

Tony wysokie

Basy

Balans

Dźwięk przestrzenny Wył.

Ustawienia EQ

AVL

SPDIF

Przesuni... Ustawienia MENU: Powrót EXIT: Koniec

Dźwięk

PCM

Wył.

0

0

0
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Typ TUNER 

kodowanych.  
Automatyczne wyszukiwanie 
Przez wciśnięcie przycisku ENTER wywoł
aj opcje menu. 
Typ tunera ustawiony na antena: 
Kraj: Przez wciśnięcie przycisku◄/► wybierz kraj. 
Tryb: Przez wciśnięcie przycisku◄/► wybierz tryb: DTV+ATV, DTV, ATV. 
Start: Poprzez wciśnięcie ENTER uruchom automatyczne strojenie.  
Typ tunera ustawiony na Kabel: 
Kraj: przez wciśnięcie przycisku◄/► wybierz kraj. 
Tryb: przez wciśnięcie przycisku◄/► wybierz Tryb: DTV+ATV, DTV, ATV. 
Typ wyszukiwania: przez wciśnięcie przycisku ◄/► wybierz Typ skanowania: 
Zaawansowane, Szybkie, Pełne. 
SieciID : przez wciśnięcie przycisku ◄/► wybierz ID sieci: Auto lub wprowadź liczby. 
Częstotliwość: przez wciśnięcie przycisku◄/► wybierz Częstotliwość: Auto lub 
wprowadź liczby. 

Konfiguracja menu Kanał  

Przed rozpoczęciem zapisywania kanałów 
należy wpisać typ źródła sygnału (antena 
czy złącze telewizji kablowej) Przy niepra
widłowym ustawieniu może nie zostać
znaleziony żaden kanał. Liczba znalezi
onych kanałów nie obejmuje kanałów 

Prędkość symbolowa: przez wciśnięcie przycisku ◄/► wybierz symb. prędkość: 
Auto lub wprowadź liczby. 
Poprzez wciśnięcie ENTER uruchom automatyczne strojenie. 
Wyszukiwanie ręczne
Przez wciśnięcie przycisku ENTER wywołaj opcje menu. 
 -  Ręczne wyszukiwanie cyfrowe: Przez wciśnięcie przycisku ▲/▼ wybierz Cyfrowe 
wyszukiwanie ręczne, następnie przez wciśnięcie przycisku ENTER otwórz podmenu. 
 Typ tunera ustawiony na antena: 
Wyszukiwanie cyfrowe: Przez wciśnięcie przycisku◄/► wybierz numer kanału. 
Start: Poprzez wciśnięcie ENTER uruchom automatyczne strojenie. 
Częstotliwość: wyświetlenie częstotliwości aktualnego sygnału TV. 
Moc: wyświetlenie jakości aktualnego sygnału TV. 
Typ tunera ustawiony na Kabel: 
Sieci ID : przez wciśnięcie przycisku ◄/► wybierz ID sieci: Auto lub wprowadź liczby. 
Częstotliwość: wprowadź własną częstotliwość. 
Prędkość symbolowa: przez wciśnięcie przycisku ◄/► wybierz symb. prędkość: 
Auto lub wprowadź liczby. 
Modulacja: przez wciśnięcie przycisku◄/► wybierz Modulacja: Auto, 16QAM, 
32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM. 
Start: poprzez wciśnięcie ENTER uruchom strojenie. 
Moc: wyświetlenie intensywność aktualnego sygnału TV. 

 
-Analogowe ręczne strojenie Przez wciśnięcie przycisku ▲/▼ wybierz Analogowe 
strojenie ręczne, następnie przez wciśnięcie przycisku ENTER otwórz podmenu. 

Typ TUNER Antenna

Automatyczne wyszukiwanie

Wyszukiwanie ręczne

Auto Channel Update

Info o sygnale

Przesuni... MENU: Powrót EXIT: Koniec

Kanał

Zmiana Kanał
 Menedżer ulubionych

Ogólny interfejs CI
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Strojenie analogowe: Przez wciśnięcie przycisku◄/► wybierz Skanowanie 
analogowe. 

System kolorów: Przez wciśnięcie przycisku◄/► wybierz Norma obrazu. 
System dźwiękowy: Przez wciśnięcie przycisku◄/► wybierz Norma dźwięku. 
AFC: Przez wciśnięcie przycisku◄/► wybierz Włącz lub Wyłącz. 
Start: Poprzez wciśnięcie ENTER uruchom automatyczne strojenie. 
 

Przy pomocy przycisku◄/► wybierz pozycję Wyłącz lub Włącz. 
 
Edycja  kanału 
Najpierw przez wciśnięcie przycisku ▲/▼ podkreśl kanał, który chcesz usunąć, 
przeskoczyć, zmienić nazwę lub przesunąć, a następnie: 
Poprzez wciśnięcie czerwonego przycisku usuń kanał. 
Przez wciśnięcie zielonego przycisku przeskocz wybrany kanał. 
(Podczas przełączania kanałów przy pomocy przycisków CH+/- telewizor po prostu 
przeskoczy wybrany kanał.) 
Poprzez wciśnięcie żółtego przycisku zmień nazwę kanału. (W trybie ATV) 
Przez wciśnięcie niebieskiego przycisku ustaw kanał, który będzie przesuwany, 
następnie przy pomocy przycisku ▲/▼ przesuń tam, gdzie chcesz go mieć. 
 

Aby wybrać pozycję, wciśnij przycisk ▲/▼. 
Aby przesuwać strony (w górę lub w dół) w liście ulubionych pozycji, wciśnij 
przycisk◄/►. 
Aby wybrać pożądaną grupę ulubionych pozycji, korzystaj z czerwonego, zielonego, 

ż

ółtego i niebieskiego przycisku. 
 

Ta funkcja umożliwia oglądanie kanałów kodowanych (płatnych). 
Włóż kartę CI do slotu PCMCIA zgodnie ze strzałką, która jest na karcie CI. 
UWAGA: 

Z tej funkcji można korzystać tylko jeśli jest do dyspozycji slot CI. 

Nie wkładaj ani nie wyjmuj karty CI przy włączonym zasilaniu. 

Nie wkładaj ani nie wyjmuj karty CI zbyt często, aby nie doszło do uszkodzenia 
telewizora lub karty CI. 

Nie wydawaj telewizorowi poleceń podczas inicjalizacji karty CI. 
 
Info o sygnale (w trybie D TV) 
Wyświetlenie aktualnych informacji o sygnale. 

•

•

•

łKana  do zapisania: Przez wciśnięcie przycisku◄/► wybierz kanał. 

Auto Channel Update 

•

ulubionych Mened er

Ogólny interfejs CI (w trybie DTV) 
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Wprowadź hasło 

Hasło wyjściowe to 0000, jeśli ustawisz 
inne hasło i zapomnisz je, zadzwoń do 
serwisu. 

Dostępność oraz Blokada klawiatury. 
 

Konfiguracja menu Blokada systemu  

Następujące pozycje są dostępne tylko
po prawidłowym wprowadzeniu hasła. 

•

Przy ustawieniu Udostępnić na Włącz
dostępne są opcje Blokada kanału, 

Blokada kanału 
Przez wciśnięcie przycisku ▲/▼ wybierz kanał, który chcesz zablokować, następnie 
przez wciśnięcie przycisku ENTER aktywuj blokadę. 
Blokada klawiatury (w trybie DTV) 
Przy pomocy przycisków ▲/▼ wybierz Dostępność, następnie wybierz wciskając 
przycisk ◄/►. 
Blokada klawiatury 
Możliwość dezaktywacji klawiatury, aby nie mogły jej używać dzieci itp. 
Nowe hasło 
Przez wciśnięcie przycisku ▲/▼ wybierz Nowe hasło, następnie dwa razy pod rząd 
wprowadź to samo hasło składające się ze 4 znaków 
Usunąć blokady 
Odnowienie wyjściowych ustawień fabrycznych blokad. 

•

•

•

•Tryb hotelowy 
Przy pomocy przycisków ▲/▼wybierz tryb Hotel, następnie wciśnij przycisk ENTER. 
-Aktywny tryb hotelowy 
Ustaw tryb Hotel Wł lub Off. 
UWAGA:  Poniższe ustawienia działają tylko 
w przypadku włączonego trybu Hotel. 
-Maks. głośność 
Ustaw maksymalną możliwą głośność. 
-Pierwotna głośność 

włączenia telewizora, wartość wyjściowa: 20. 
-Blokada źródła 
Blokada wybranych źródeł wejściowych. 
-Źródło wyjściowe 

-Wyjściowy program DTV 
Funkcja jest dostępna tylko przy ustawieniu wyjś
ciowego źródła na DTV. 
-Wyjściowy program ATV 
Funkcja jest dostępna tylko przy ustawieniu 
wyjściowego źródła na ATV.  

◆

Ustaw wyjściową wartość głośności, która
będzie używana podczas każdego 

Ustawienie wyjściowego źródła przy włączeniu
TV. 

Wprowadż hasło

Włącz

Blokada kanału

Ocena rodzicielska

Blokada klawiatury

Wył.

Nowe hasło

Usunąć blokady

Blokada systemu

Przesuni... 0  9:wejście MENU: Powrót EXIT: Koniec~

Brak

Wył.

Tryb hotelowy

Tryb hotelowy

Aktywny tryb hotelowy Wył.

Maks. głośność                                                 100

Pierwotna głośność                                          30

Blokada źródła

Źródło wyjściowe                                                 Wył.

Wyjściowy program DTV                                   —

Wyjściowy program ATV                                     –

Archiwizacja na USB

Odnowienie z USB

Powrót

Przesunięcie Ustawienia EXIT: Koniec

 Włącz
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•

•

•

•

-Archiwizacja na USB na USB 
Zapisywanie danych na USB. 
-Odnowienie z USB 
Odnowienie z USB. 
-Powrót 

 

 

Język OSD 
Wybierz pożądany język menu na ekranie. 
Język audio (w trybie DTV) 

nadawany dźwięk w wielu językach.) 

przycisku ENTER otwórz podmenu. 

 

Konfiguracja menu Ustawienia

Napisy (w trybie DTV) 
Przez wciśnięcie przycisku ▲/▼ wybierz Napisy, następnie przez wciśnięcie 
przycisku ENTER otwórz podmenu. 
Przy pomocy przycisków ▲/▼ wybierz Tryb, następnie wciskając przycisk ◄/► 
wybierz Włącz lub Wyłącz. 
Wciskając strzałkę wybierz Podstawowy język napisów oraz Drugi język napisów. 
Przy pomocy przycisków ▲/▼ wybierz Dla Osób z wadą słuchu, następnie wciskając 
przycisk ◄/► wybierz Włącz lub Wyłącz. 
Teletekst 
Zmiana ustawień teletekstu Do dyspozycji tylko w przypadku sygnału DTV i ATV. 
Przez wciśnięcie przycisku ▲/▼ wybierz Teletekst, następnie przez wciśnięcie 
przycisku ENTER otwórz podmenu. 
Przy źródle sygnału DTV wciśnij przycisk ◄/►, aby wybrać Język cyfrowego 
teletekstu. 
Przy źródle sygnału ATV wciśnij przycisk ◄/►, aby wybrać Język dekodowania 
strony. 
Niebieski ekran 
Przy pomocy przycisku◄/► wybierz pozycję Włącz lub Wyłącz dla Niebieskiego 
ekranu. 
Tryb ustawień 
Przez wciśnięcie przycisku◄/► wybierz Tryb Dom lub Tryb Sklep.  
Ustawienia czasu 
Przez wciśnięcie przycisku ▲/▼ wybierz Ustawienia czasu, następnie przez 
wciśnięcie przycisku ENTER otwórz podmenu. 
Czas OSD: ustawienia czasu wyświetlania menu na ekranie. 
Tryb oczekiwania: ustawienie czasu automatycznego przełączenia telewizora na tryb 
czuwania. 

•

•

•

Wybierz pożądany język dźwięku. (Do dy
spozycji w kanałach cyfrowych, jeśli jest 

Przez wciśnięcie przycisku ▲/▼ wybierz
Język dźwięku, następnie przez wciśnięcie 

Wciskając strzałkę wybierz Podstawowy 
język dźwięku oraz Drugi język dźwięku. 

Język OSD Polski

Języki audio

Napisy

Teletekst

Ustawienia czasu

Ustawienia PVR

Przesuni... Ustawienia MENU: Powrót EXIT: Koniec

Ustawienia

Niebieski ekran

Tryb ustawień

       Wył.

         Dom
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•

•

•

Automatyczne zasypianie: ustawienie pożądanego czasu automatycznego 
zasypiania. 
Strefa czasowa: ustawienia strefy czasowego. 
Date and time: Przez wciśnięcie przycisku ▲/▼ wybierz Czas, następnie przez wciśnięcie 
przycisku ENTER otwórz podmenu. Ustaw Auto synch. na Wył., następnie można 
ustawić czas ręcznie. 
Uwaga: w przypadku sieci elektrycznej dane zegara zostaną utracone.  
Ustawienia PVR (w trybie DTV) 
Przez wciśnięcie przycisku ▲/▼ wybierz Ustawienia PVR, następnie przez 
wciśnięcie przycisku ENTER otwórz podmenu. 
Przebiegnie kontrola USB. 
 Menedżer plików: wyświetlanie listy nagrań. 
Powtarzanie: przez wciśnięcie czerwonego przycisku odtworzysz video. 
Usunąć jedno: wciskając zielony przycisk usuniesz video. 
Usunąć wszystko: wciskając żółty przycisk usuniesz wszystkie videa. 
Pełny: wciskając niebieski przycisk powiększysz video. 

 
Lista urządzeń: Jeśli podłączonych jest więcej urządzeń nagrywających, wyświetla 
się ich lista. Wybierz jedno urządzenie z listy. 
Format: Przez wciśnięcie czerwonego przycisku sformatujesz dysk USB. 

 

Planowane nagrywanie: ustawienia parametrów planowanego nagrania. 
Przez wciśnięcie ENTER ustaw parametry nagrania. 
Usunąć jedno: wciskając zielony przycisk usuniesz video. 
Usunąć wszystko: wciskając żółty przycisk usuniesz wszystkie videa.  
Cyfrowy zapis programu 
1.Włóż dysk USB, wciśnij przycisk , aby nagrać bieżący program　 . Podczas zapisu 
przez wciśnięcie przycisku 　 powiększ/zmniejsz menu zapisu. 
2.Przez wciśnięcie przycisku 　 wstrzymasz zapis, wyświetlanie programu jest 
kontynuowane. 
UWAGA: 

dysk USB musi mieć pojemność przynajmniej 512 MB. 
Jeśli na dysk USB nie można nagrywać, należy go sformatować. 
Nie odłączaj urządzenia podczas formatowania. Poprzez formatowanie 
urządzenia zostaną usunięte wszystkie pliki. Przed formatowaniem urządzenia przy 
pomocy telewizora najpierw wykonaj kopię zapasową swoich plików, aby nie doszło 
do uszkodzenia lub utraty danych. Jeśli na dysku USB jest wirus, formatowanie może 
się nie udać. 
Jeśli na urządzeniu USB jest więcej sekcji, system PVR pomoże wybrać, w której 
sekcji chcesz zapisać nagranie. 
Jeśli system zapisu PVR jest używany ciągle, automatycznie wyłączy się PVR. 

urządzenie USB musi obsługiwać USB 2.0. 
Niektóre niestandardowe urządzenia USB mogą nie być obsługiwane.  

Ustawienia fabryczne 
Jest to przewodnik pomagający w instalacji telewizora.  
Reset 
Odnowienie wyjściowych ustawień fabrycznych systemu. 
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Wywołanie/opuszczenie trybu MEDIA 

przycisku ▲/▼ podświetl MEDIA, przez wciśnięcie ENTER wywołaj tryb MEDIA. 
sygnału.  

UWAGA: 
Specjalne urządzenia USB mogą nie być w pełni lub wcale obsługiwane. 
Maks. obciążenie USB: 5Vss 500 mA 

Korzystanie z trybu MEDIA  

•

2. Przez wciśnięcie przycisku SOURCE wyświetl menu główne. Przez wciśniecie 
1.Podłącz urządzenie USB. 

Obsługiwane formaty  
Kategorie 
multimedialne 

Rozszerzenie 
nazwy pliku 

Dekoder Uwaga: 
Dekoder 
obrazu 

Dekoder 
dźwięku 

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: do 
1080p przy 30F 
H.264: do 1080p przy 25F 
AAC: AAC-LC(typ 2), HE-AAC
 v1(typ 5,SBR), HE-
AAC v2(typ 29,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

  

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 

  

3. Do opuszczenia trybu MEDIA można takżewykorzystać menu wyboru wejścia 
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*.flv H.264(AVC) 

MP 
@ Level 4 

  

 
  H.264(AVC) HP 

@ Level 4 
  

Muzyka *.mp3  MPEG-1 
Layer 3 

Tok bitowy: do 320 kbps 
Próbkowanie: 32 kHz, 44.1 kHz, 
48 kHz  MPEG-2 

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

HE-AAC V1
HE-AAC V2

 

*.wav  LPCM 
ADPCM 

 

Foto *.jpg 
*.jpeg 

Tryb Baseline  72×72 < rozdzielczość Baseline < 
7680×4320 

Tryb 
progresywny 

 Rozmiar trybu progresywnego 
obrazu <=1280×1024 Rozmiar 
pliku <=10 MB 

Tekst *.txt  UTF-8 
UNICODE 
ASCII 

Rozmiar pliku <=1 MB 

Uwaga: W jednym katalogu obsługiwanych jest maks. 500 plików. 
 
 
UWAGA: 

USB może nie obsługiwać w pełni lub wcale dokumentów korzystających ze 
specjalnych algorytmów. 
USB obsługuje powyższy format; jeśli nie jest obsługiwany, zapisz plik w podanym 
formacie. 

 Główne menu ustawień •

Przez wciśnięcie przycisku ◄/► wybierz Foto, Muzyka, Film lub Tekst. Przez 
wciśnięcie przycisku ENTER otwórz opcje menu. 

Zdjęcia Muzyka Film Tekst
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Foto 
Przez wciśnięcie przycisku ◄/► wybierz z głównego menu Foto, następnie przez 
wciśnięcie przycisku ENTER otwórz podmenu. 
Przez wciśnięcie przycisku ◄/► wybierz dysk, który chcesz odtworzyć, następnie 
potwierdź przez wciśnięcie przycisku ENTER. 
Przez wciśnięcie przycisku CH+/- przełącz stronę. 
Przez wciśnięcie przycisku INDEX wywołaj szybkie menu. 
Przyciskami strzałek podświetl plik, następnie wciśnij przycisk ENTER. 
Przyciskami strzałek podświetl plik, następnie odtwórz go przy pomocy .　  
Przez wciśnięcie przycisku 　 zatrzymaj odtwarzanie. 
Wciskając przycisk EXIT powrócisz do poprzedniego menu. 
 
Muzyka 
Przez wciśnięcie przycisku ◄/► wybierz z głównego menu Muzyka, następnie przez 
wciśnięcie przycisku ENTER otwórz podmenu. 
Przez wciśnięcie przycisku ▲ ▼/  wybierz dysk, który chcesz odtworzyć, następnie 
potwierdź przez wciśnięcie przycisku ENTER. 
Przez wciśnięcie przycisku◄/► przełącz stronę. 
Przez wciśnięcie przycisku INDEX wywołaj szybkie menu. 
Przyciskiem ▲/▼ podświetl katalog, następnie wciśnij przycisk ENTER. 
Przyciskiem ▲/▼ podświetl plik, następnie odtwórz wciskając ENTER. 
Przez wciśnięcie przycisku 　 zatrzymaj odtwarzanie. 
Wciskając przycisk EXIT powrócisz do poprzedniego menu. 
 
Movie 
Przez wciśnięcie przycisku ◄/► wybierz z głównego menu Film, następnie przez 
wciśnięcie przycisku ENTER otwórz podmenu. 
Przez wciśnięcie przycisku▲ ▼/  wybierz dysk, który chcesz odtworzyć, następnie 
potwierdź przez wciśnięcie przycisku ENTER. 
Przez wciśnięcie przycisku◄/► przełącz stronę. 
Przez wciśnięcie przycisku INDEX wywołaj szybkie menu. 
Przyciskiem ▲/▼ podświetl katalog, następnie wciśnij przycisk ENTER. 
Przyciskiem ▲/▼ podświetl plik, następnie odtwórz wciskając ENTER. 
Przez wciśnięcie przycisku 　 zatrzymaj odtwarzanie. 
Wciskając przycisk EXIT powrócisz do poprzedniego menu. 
 
Tekst 
Przez wciśnięcie przycisku ◄/► wybierz z głównego menu Tekst, następnie przez 
wciśnięcie przycisku ENTER otwórz podmenu. 
Przez wciśnięcie przycisku ▲ ▼/  wybierz dysk, który chcesz odtworzyć, następnie 
potwierdź przez wciśnięcie przycisku ENTER. 
Przez wciśnięcie przycisku◄/► przełącz stronę. 
Przez wciśnięcie przycisku INDEX wywołaj szybkie menu. 
Przyciskiem ▲/▼ podświetl katalog, następnie wciśnij przycisk ENTER. 
Przyciskiem ▲/▼ podświetl plik, następnie odtwórz wciskając ENTER. 
Wciskając przycisk EXIT powrócisz do poprzedniego menu. 
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 Przez wciśnięcie przycisku EPG wywołaj menu EPG. 

Przez wciśnięcie przycisku   ustaw 　 parametry zapisu. Można ustawić czas 
planowanego zapisu. Telewizor umożliwia zaplanowanie zapisu przy włączonym 
telewizorze lub w trybie czuwania. Jeśli zapis przebiegnie w trybie czuwania, nie 
zostanie odtworzony obraz i dźwięk. 
Przez wciśnięcie czerwonego przycisku wyświetlisz listę z poprzedniego dnia. 
Przez wciśnięcie czerwonego przycisku wyświetlisz listę na następny dzień. 
Przez wciśnięcie żółtego przycisku wyświetlisz listę timera EPG. 
Przez wciśnięcie niebieskiego przycisku zaplanujesz zapis programu. 
Przy pomocy przycisku EXIT opuść menu. 
 

Przez wciśnięcie przycisku LIST wyświetl listę kanałów. 
Przez wciśnięcie przycisku ▲/▼ wybieraj pozycje. Przez wciśnięcie przycisku 
ENTER potwierdź kanał. 
Przez wciśnięcie przycisku ◄/► przejdź na kolejną lub poprzednią pozycję z listy 
kanałów. 
Przy pomocy przycisku EXIT opuść menu. 
 

Przez wciśnięcie  przycisku wyświetl listę ulubionych pozycji. 
Aby wybrać pozycję, wciśnij przycisk ▲/▼. Aby wejść do kanału, wciśnij przycisk 
ENTER. 
Przy pomocy przycisku ◄/►wybierz funkcję Ulubione pozycje 1,2,3,4. 
Przy pomocy przycisku CH+/CH- można przesuwać strony listy ulubionych pozycji w 
górę i w dół. 
Wciśnij przycisk EXIT, aby wyjść. 

Ważne przyciski specjalne
 EPG (w trybie DTV)

 

Lista kanałów

Lista ulubionych

EPG
01  2007 14:00:04Sty

Rec: Nagrywanie ENTER: Wyświetlanie EXIT: Koniec

Poprzedni dzień Nast. data Harmonogram Przypomnienie

Przesunięcie

001  RED+MARKER

003  CROSS HATCH

002  C/B

004  4v3_MONOSCOPE

005  100%WHITE

006  SUB LUMINANCE

01 Sty2007 14:00-01  2007 17:00 C/BSty

C/B

14:00 C/B

17:00 C/B
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Wyświetlanie teletekstu 
1.Wybierz stację telewizyjną z sygnałem teletekstowym. 
2.Przez wciśnięcie przycisku  wejdziesz w tryb teletekstu. 

3.Przez kolejne wciśnięcie przycisku  otworzysz tryb łączony. Ta funkcja 
umożliwia przykrycie programu telewizyjnego teletekstem. 
4.Przez kolejne wciśnięcie przycisku  powrócisz lub przejdziesz na tryb 
normalny ATV/DTV. 
Wybór strony 
1.Wprowadź numer strony (trzy cyfry) przy pomocy przycisków numerycznych. Jeśli 
wprowadzając numery wciśniesz nieprawidłowy przycisk, należy dokończyć całą 
trzycyfrową liczbę a następnie wprowadzić prawidłowy numer strony. 
2.Przycisk CH+/CH- można wykorzystać do wyboru   poprzedniej lub następnej 
strony. 
Zamrożenie strony 
Przez wciśnięcie przycisku  zatrzymasz stronę teletekstu, przez kolejne 
wciśnięcie przycisku ją wznowisz i można kontynuować przeglądanie. 
Spis treści 
Przez wciśnięcie przycisku  wyświetlisz główną stronę spisu treści. 
Powiększone litery tekstu 
Gdy pojawi się strona, można dwukrotnie powiększyć litery, dla wygodnego czytania. 

1.Przez wciśnięcie przycisku  powiększ górną połowę strony. 

2.Przez wciśnięcie przycisku  powiększ dolną połowę strony. 

3.Przez kolejne wciśnięcie przycisku  powrócisz do normalnego wyświetlania. 
Tryb wyświetlania ukrytych informacji 
Przez wciśnięcie przycisku  można wyświetlić ukryte informacje teletekstu (np. 

odpowiedzi na rebusy i zagadki). Przez kolejne wciśnięcie przycisku  usuniesz 
informacje z ekranu. 
Podstrona 
Niektóre teleteksty mogą zawierać kilka podstron, które stacja telewizyjna 
automatycznie numeruje. 

1.Przez wciśnięcie przycisku  można bezpośrednio otworzyć daną podstronę i 
wybrać numer strony przy pomocy przycisków numerycznych. Wprowadź numer 
podstrony (np. 0003) dla trzeciej podstrony. 
2.Przez kolejne wciśnięcie przycisku zakończysz tryb podstrony. 
 
Kolorowe przyciski (czerwony, zielony, żółty i niebieski) 
Przez wciśnięcie tych przycisków otwórz bezpośrednio strony odpowiadającego 
koloru wyświetlane w spodniej części ekranu teletekstu. 

Teletekst

 
Korzystanie z teletekstu

 •

•

•

•

•

•

•

•

   

   i 

 ? 

 ? 
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Zanim zwrócisz się do technika serwisowego, spróbuj rozwiązać problem przy 
pomocy prostych kroków. Jeśli problem trwa, odłącz telewizor i zadzwoń do serwisu. 
PROBLEM PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA
Nie włączył się dźwięk ani 
obraz 

-Sprawdź, czy wtyczka kabla zasilającego jest 
prawidłowo podłączona do gniazdka 
-Sprawdź, czy wciśnięty został przycisk POWER na 
telewizorze 
-Sprawdź ustawienia kontrastu i jasności obrazu 

Obraz działa, ale nie 
włączył się dźwięk 

-Sprawdź głośność 
-Zniknął dźwięk? Wciśnij przycisk wyłączania dźwięku. 
-Sprawdź inny kanał, nadajnik może mieć problemy z 
nadawaniem. 
-Czy kable audio są prawidłowo podłączone? 

Pilot nie działa -Skontroluj, czy pomiędzy urządzeniem a pilotem nie 
znajduje się jakiś przedmiot przeszkadzający w 
transferze 
-Czy baterie są prawidłowo zainstalowane (+ do + i – 
do –)? 
-Prawidłowe ustawienie trybu zdalnego sterowania: 
TV, VCR itd.? 
-Włóż do pilota nowe baterie 

Telewizor sam się 
niespodziewanie wyłączył 

-Czy jest ustawiony timer trybu zasypiania? 
-Sprawdź podłączenie zasilania. Doszło do przerwy w 
dostawie prądu elektrycznego. 
-Nie nastawiono nadawania stacji z automatycznym 
włączaniem. 

Po włączeniu obraz 
pokazuje się powoli. 

-To normalne, obraz jest wstrzymany podczas 
aktywacji urządzenia Zwróć się do serwisu, jeśli obraz 
się nie pojawi po pięciu minutach. 

Brak kolorów lub 
niewłaściwe kolory lub zły 
obraz 

-Ustaw kolory w menu Ustawień 
-Zachowaj wystarczającą odległość pomiędzy 
produktem a VCR. 
-Sprawdź inny kanał, może chodzić o problem z 
nadawaniem. 
-Czy kable VIDEO są prawidłowo podłączone? 
-Uruchom dowolną funkcję, aby wznowić jasność 
obrazu. 

Poziome/pionowe pasy lub 
obraz się trzęsie 

-Skontroluj lokalne zakłócenia spowodowane przez 
sprzęt lub narzędzia elektryczne. 

Zły odbiór niektórych 
kanałów 

-nadawanie DVB-T lub DVB-C ma problemy Włącz 
inną stację. 
-Nadawany sygnał jest słaby, przekieruj antenę, aby 

Rozwiązywanie problemów  
Usuwanie problemów
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 Rozwiązywanie problemów  

uchwycić silniejszy sygnał. 
-Skontroluj źródła ewentualnych zakłóceń. 

Kreski lub paski na obrazie -Skontroluj antenę (zmień pozycję anteny). 
-Ustaw poziom głośności w menu Wybór Jeden głośnik nie działa 

 UWAGA: Problem w trybie VGA (dotyczy tylko trybu VGA). 

PROBLEM MOŻLIWE  ROZWIĄZANIE
Sygnał jest poza zasięgiem. -Zmień rozdzielczość, poziomą lub 

pionową częstotliwość. 
-Skontroluj, czy kabel sygnału jest 
podłączony czy odłączony. 
-Skontroluj źródło sygnału wejściowego. 

Pionowy pas lub pas w tle i poziomy 
szum oraz nieprawidłowa pozycja obrazu.

-Włącz automatyczną konfigurację lub 
ustaw zegar, fazę lub pozycję H/V. 

Kolory na ekranie są niestabilne lub jest 
tylko jeden kolor. 

-Sprawdź kabel sygnałowy. 
-Zainstaluj na nowo kartę video w 
komputerze 

 

Pomoże zapobiegać usterkom urządzenia. Dokładne i regularne czyszczenie może 
przedłużyć żywotność telewizora. Zanim rozpoczniesz czyszczenie, sprawdź, czy 
telewizor jest wyłączony i że odłączony jest kabel zasilający. 

1.Istnieje świetny sposób, jak na chwilę zapobiec osadzaniu się kurzu na ekranie. 
Nawilż miękką ściereczkę w letniej wodzie z odrobiną płynu do płukania lub płynu do 
mycia naczyń. Wyciśnij ściereczkę i kiedy jest prawie sucha wytrzyj nią ekran. 
2.Sprawdź, czy z ekranu został wytarty nadmiar wody a następnie pozostaw do 
wysuszenia. Dopiero potem włącz telewizor. 

Jeśli chcesz usunąć zabrudzenia i kurz z obudowy telewizora, wytrzyj go miękką, 
suchą ściereczką bez kuleczek. Nie używaj zwilżonej ściereczki. 

Konserwacja  

Czyszczenie ekranu  

Czyszczenie obudowy  
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 Rozwiązywanie problemów  
Wskazówki i informacje dotyczące gospodarki zużytym opakowaniem 
Zużyte opakowanie należy przekazać na miejsce wyznaczone przez lokalny urząd do 
składowania odpadu. 

 Utylizacja używanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej 
oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być 
wyrzucane wraz ze zwykłym odpadem domowym. Aby je prawidłowo 
zlikwidować, odnowić lub poddać recyklingowi, oddaj te wyroby do 
odpowiednich punktów skupu. 
W niektórych państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich 
można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego 
nowego produktu. 

Poprzez prawidłową likwidację tego produktu pomogą Państwo zachować cenne 
bogactwa naturalne oraz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom odpadów na 
środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie, które mogłyby być skutkiem 
nieprawidłowego recyklingu odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy 
urząd miasta lub najbliższe zakłady utylizacji. 
Za nieprawidłowy recykling tego rodzaju odpadów mogą być udzielane kary zgodne z 
lokalnymi przepisami. 
Przedsiębiorcy z krajów Unii Europejskiej 
Jeśli chcesz zlikwidować urządzenia elektryczne lub elektroniczne, zasięgnij 
informacji u swego sprzedawcy lub dostawcy. 
Likwidacja produktu w innych krajach spoza Unii Europejskiej 
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcesz zlikwidować ten produkt, 
zasięgnij informacji o prawidłowym sposobie jego likwidacji u lokalnych urzędów lub 
swojego sprzedawcy. 

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH BATERII 
Zużyte baterie należy odłożyć na przeznaczone do tego celu miejsca zbiorcze. 
Przestrzegaj przepisów obowiązujących w Twoim kraju. 

Ten produkt spełnia wymagania dyrektyw UE dotyczących kompatybilności 

elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego. 

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych 
technicznych wyrobu bez uprzedzenia. 
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 Rozwiązywanie problemów  
CZ Warunki gwarancji 
Sprzedawca udziela nabywcy gwarancji na produkt na okres 24 miesięcy poczynając 
od odbioru wyrobu przez nabywcę. Gwarancja jest udzielana na niżej opisanych 
warunkach. Gwarancja dotyczy wyłącznie nowego towaru konsumpcyjnego 
sprzedanego użytkownikowi do celów użytku domowego. Nabywca może skorzystać 
z prawa do reklamacji bądź u sprzedawcy, u którego zakupił wyrób lub w poniższym 
autoryzowanym serwisie. Nabywca ma obowiązek zrealizować reklamację bez zwłoki, 
aby nie dochodziło do pogorszenia wady, najpóźniej jednak do końca okresu 
gwarancyjnego. Nabywca jest obowiązany podczas reklamacji do współpracy 
koniecznej do sprawdzenia istnienia reklamowanej wady. Do reklamacji przyjmowany 
jest wyłącznie kompletny i z punktu widzenia przepisów higienicznych 
niezanieczyszczony wyrób. W razie uzasadnionej reklamacji okres gwarancji zostaje 
przedłużony o czas od momentu złożenia reklamacji do momentu odebrania 
naprawionego wyrobu przez nabywcę lub do momentu, kiedy nabywca powinien 
odebrać wyrób po zakończeniu naprawy. Nabywca ma obowiązek udowodnić swoje 
prawo do reklamacji (przedłożyć dokument potwierdzający zakup wyrobu, kartę 
gwarancyjną, dokument potwierdzający uruchomienie wyrobu). 
 Gwarancja nie obejmuje w szczególności: 
wad, na które została udzielona zniżka; 
zużycia i uszkodzeń powstałych na skutek standardowego użytkowania wyrobu; 
uszkodzenia wyrobu w wyniku niefachowej czy niewłaściwej instalacji, użycia wyrobu 
w sposób sprzeczny z instrukcją obsługi, obowiązującymi przepisami i ogólnie 
znanymi i stosowanymi sposobami użycia, w wyniku użycia wyrobu do innych celów 
niż te, do których jest przeznaczony; 
uszkodzenia wyrobu w wyniku zaniedbania lub niewłaściwej konserwacji; 
uszkodzenia wyrobu spowodowanego na skutek jego zanieczyszczenia i ingerencji 
siły wyższej (klęska żywiołowa, pożar, zalanie); 
wady funkcjonalności wyrobu wynikających z niskiej jakości sygnału, zakłóceń 
spowodowanych przez pole elektromagnetyczne itp., mechanicznego uszkodzenia 
wyrobu (np. wyłamania przycisku, upadku); 
uszkodzeń spowodowanych na skutek zastosowania nieodpowiednich mediów, 
wkładów, materiału użytkowego (baterii) lub niewłaściwych warunków eksploatacji 
(np. wysoka temperatura otoczenia, wysoka wilgotność, wstrząsy); 
uszkodzeń, przeróbek lub innych ingerencji w wyrób zrealizowanych przez 
nieupoważnioną lub nieautoryzowaną osobę (serwis); 
przypadków, gdy nabywca nie udowodni podczas reklamacji zasadności swoich praw 
(miejsca i czasu zakupu wyrobu); 
przypadków, gdy dane w przedłożonych dokumentach różnią się od danych 
umieszczonych na wyrobie; 
przypadków, kiedy reklamowanego wyrobu nie można zidentyfikować z wyrobem 
podanym w dokumentach, poprzez które nabywca uzasadnia swoje prawa do 
reklamacji (np. uszkodzenie numeru produkcyjnego lub plomby gwarancyjnej 
urządzenia, zmienione dane w dokumentach). 
 Koordynator serwisu w Republice Czeskiej: 
FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany u Prahy 323 204 120 
FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295 
Więcej autoryzowanych serwisów w Republice Czeskiej znajdziesz na www.sencor.cz. 

33





  Specyfikacja  

 Specyfikacja 

Panel Przekątna 
 Jasność 

Rozdzielczość WXGA 1366×768 
I/O Connector Slot CI 1 
 USB  1 

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

50/60Hz 
Pobór mocy w trybie czuwania 

Tryb czuwania <0.5W 
Wymiary (sz × g ł × wys) 
Ciężar (netto) 
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MODEL SLE 3215M4
31.5” 
230 

 Contrast Ratio 2400:1 

 HDMI 3 

Maks. 45W, 

731 × 197 × 469 mm
4.8 kg 





  

Pobór mocy w trybie czuwania (ok.) < 0.50 W
Rozdzielczość 1366 × 768 pikseli

Powyższe dane mogą zostać zmienione bez wcześniejszego uprzedzenia. 
Język czeski jest językiem oryginalnym.
Adres producenta: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany 
CZ-25101.
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Importer: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany 

Marka Sencor
Model SLE 3215M4
Klasa efektywności energetycznej A
Przekątna ekranu w cm / calach [cm/”] 80/31,5
Zużycie energii elektrycznej przy włączonym urządzeniu [W] 37
Roczne zużycie energii elektrycznej* [kWh] 54
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania [W] ≤0,5W
Rozdzielczość ekranu [piksele] 1366 x 768

*  Zużycie energii elektrycznej 54 kWh na rok obliczone na podstawie zużycia energii
elektrycznej przez odbiornik telewizyjny włączony 4 godziny dziennie przez 365
dni. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej jest uzależnione od sposobu użycia
odbiornika telewizyjnego.

Karta informacyjna








