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Fontos biztonsági utasítások

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

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 található 

villám jel arra fi gyelmeztet, 
hogy a készülék belsejében 
veszélyes feszültség van, 
ami áramütést okozhat.

Az egyenlő oldalú 
háromszögben található 

felkiáltójel fontos 
üzemeltetési és javítási 

utasításokra fi gyelmeztet 
a készülék kísérő 

dokumentációjában.

Általános biztonsági utasítások

– A készülék használata előtt fi gyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. Kövesse az 
útmutatót és tartsa be a benne szereplő utasításokat. 

– Ügyeljen minden fi gyelmeztetésre.
– Tartsa be az összes utasítást.
– Csak a gyártó által meghatározott kiegészítőket és tartozékokat használjon.
– A KÉSZÜLÉKRE TILOS NYÍLT LÁNGOT HELYEZNI, PL. ÉGŐ GYERTYÁT HELYEZNI. 

A KÉSZÜLÉKRE VAGY A KÖZELÉBE NE TEGYEN FORRÓ VAGY NYÍLT LÁNGÚ 
TÁRGYAT, MINT PL. GYERTYA VAGY ÉJJELI LÁMPA. A MAGAS HŐMÉRSÉKLET 
MEGOLVASZTHATJA A MŰANYAG RÉSZEKET ÉS TÜZET OKOZHAT. 

– 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, vibrálástól, nedvességtől és portól.
– Mielőtt hozzájárul, hogy gyerekek használják a készüléket, koruknak megfelelően fel 

kell világosítani őket a lejátszó helyes és biztonságos használatáról.
– Ha a készülék fülhallgató-csatlakozással rendelkezik, a fülhallgatót ne használja túl 

nagy hangerőn. Halláskárosodás vagy a hallás elvesztésének veszélye fenyeget.
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Telepítés, kezelés

– A készüléket az útmutató utasításai szerint telepítse. 
– A készülék körül hagyjon elegendő teret a szükséges szellőzéshez. A működésnél 

keletkező hő így távozni tud. A készülék szellőzőnyílásainak letakarása esetén 
túlmelegedés és a készülék károsodásának veszélye áll fenn. Biztosítani kell, hogy 
a szellőzőnyílások ne legyenek letakarva pl. újsággal, terítővel, függönnyel stb. Tartsa 
be az útmutatóban szereplő telepítési utasításokat.

– 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 veszélyes 
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 közelébe, mint pl. 
fűtőtest, hőcserélő, kályha vagy más készülék (beleértve az erősítőket), amelyek 
hőt termelnek. A magas hőmérséklet jelentősen csökkenti a készülék elektronikus 
részeinek élettartamát. A készüléket ne használja és ne hagyja nyílt láng közelében. 

– 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 ütődéskor 

széttörhet és komoly sérülést okozhat. 
– Ügyeljen arra, hogy a tápkábelen ne tapossanak, ne legyen összenyomva, különösen 

a dugó, az aljzat közelében és ott, ahol kilép a készülékből vagy az adapterből. 
A hálózati csatlakozó (adapter) áramtalanító berendezésként szolgál, és könnyen 
hozzáférhetőnek kell lennie.

– A készüléket soha ne használja sérült tápkábellel vagy dugóval. Ha a tápkábel 
vagy a dugó sérült, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki az áramforrásból és lépjen 
kapcsolatba a szakszervizzel. A sérült tápkábelt vagy dugót csak szakképzett személy 
cserélheti ki. Soha se próbálja a tápkábelt vagy dugót maga kicserélni. 

– Ne akarja kiiktatni a polarizált dugó 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, hogy az aljzat 
feszültsége megegyezik a készülék címkéjén vagy a tápadapteren jelzett 
feszültséggel. Ha nem biztos otthona elektromos hálózatának típusában, forduljon 
a termék forgalmazójához vagy a helyi áramszolgáltató vállalathoz. 

– A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy minden hálózati csatlakoztatás 
megfelelően, a gyártó utasításai szerint van végrehajtva. Bekapcsolás vagy 
a csatlakoztatás módosítása előtt a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.
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– Figyeljen arra, hogy a tápkábel kihúzása előtt előbb mindig húzza ki a hálózati 
csatlakozót (adaptert) a fali aljzatból.

– A tápkábel csatlakozót önálló hálózati aljzatba csatlakoztassa. Ne terhelje túl az 
aljzatot hosszabbító kábelekkel vagy elosztókkal. Áramütés veszélye fenyeget. 

– Kihúzáskor a tápkábelt a dugónál fogja, soha se a kábelnél. 
– A készüléket húzza ki a hálózatból vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
– Kerülje a készülék áthelyezését hideg helyről meleg helyre vagy fordítva, ill. 

a készülék használatát párás helyen. A készülék belső részein a levegőben levő 
nedvesség kicsapódhat és a készülék ideiglenesen működésképtelenné válhat. Ilyen 
esetben a készüléket hagyja meleg, jól szellőző helyen és várjon 1–2 órát, míg 
a nedvesség elpárolog és a készülék újra használható lesz. Vigyázzon főleg a lejátszó 
megvásárlás utáni első használatánál hideg évszakban.

– Ne helyezze a terméket 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 használjon. A készülék bármilyen 
rögzítéséhez követni kell a gyártó utasításait, és csak a gyártó által javasolt szerelési 
kellékeket szabad használni. 

– Ne támaszkodjon a készülékre, ne hajoljon át rajta és ne használja lépcsőként se. Óvja 
a hirtelen mozdulatoktól. Gondoskodjon róla, hogy a készülékkel a gyerekek ne játsszanak. 

A készülék kocsi használatával való áthelyezésekor legyen óvatos. A hirtelen 
megállás, erőltetés és az egyenetlen felületek a kocsi és vele együtt a termék 
felborulását okozhatják. 

– 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, vibrálástól, nedvességtől és portól. 
– A készüléket ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek vagy páratartalomnak. 

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 útmutatójának utasításai szerint járjon el.
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Szerviz és karbantartás

– Áramütés és tűzeset elkerülése érdekében ne bontsa meg a készülékházat 
– a készülékházon belül nincsenek olyan részek, amelyeket a felhasználó javíthatna 
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 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 szakszervizi dolgozó 
általi ellenőrzés eredményét.

– Minden javítást hagyjon szakképzett szerelőre. Javítás szükséges, ha a készülék 
bármilyen módon sérült, pl. megsérült a tápkábel, a készüléket valamivel leöntötték, 
idegen tárgy került a készülékbe, a készüléket eső vagy nedvesség érte, ill. 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 cserealkatrészeket használta, vagy hogy 
a pótalkatrészek tulajdonságai egyeznek az eredetiekkel. Az illetéktelen cserék 
tűzhöz, áramütéshez vagy egyéb kockázatokhoz vezethetnek. 

– 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, se durva tisztítószert, 

drótszivacsot. 

Megjegyzés: 
A készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. A megsemmisítésnél tartsa be a helyi 
előírásokat. 

Távirányító és elem

– A távirányítót és az elemeket ne tegye közvetlen napfényre vagy hőforrás közelébe, 
mint pl. fűtőtest, hőcserélő, kályha vagy más készülék (beleértve az erősítőket), 
amelyek hőt termelnek. A készüléket ne használja és ne hagyja nyílt láng közelében. 

– Ügyeljen arra, hogy az érzékelő ne legyen kitéve erős fényforrásnak (pl. napfény) 
vagy fl uoreszkáló fénynek, amelyek a távvezérlés hatékonyságát és megbízhatóságát 
csökkenthetik.

– A távirányítót és az elemeket nem szabad csöpögő vagy folyó víznek kitenni, és 
nem szabad rá folyadékkal telt tárgyakat, pl. vázát tenni. Óvja a nedvességtől, 
fröccsenéstől, bármilyen folyadékkal történő érintkezéstől. Ne használja a szabadban. 
Ezen utasítások be nem tartása esetén a távirányító és az elemek sérülésének 
veszélye fenyeget.

– A készüléket ne használja víz közelében.
- Az elemek megsemmisítésénél fi gyelemmel kell lenni a környezetre.
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– Az elemek helytelen használata elektrolit-szivárgást és korróziót okozhat. 
A távirányító helyes működése érdekében az alábbi utasítások szerint járjon el:

 - Ne tegye be az elemeket rossz irányban.
 - Az elemeket ne töltse, ne szedje szét, ne nyissa fel és ne zárja rövidre.
 - Az elemeket ne dobja tűzbe.
 - Ne hagyja a 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 az elem kifolyása miatti meghibásodásukat.
 -  Ha a távirányító helytelenül működik, vagy csökken a hatótávolsága, cserélje ki 

az elemeket újakra.
 -  Ha elektrolit-szivárgás következik be, a távirányítót tisztíttassa meg 

szakszervizben.

   FIGYELMEZTETÉS
Tűz vagy áramütés elkerülése érdekében a készüléket ne tegye ki esőnek vagy 
nedvességnek.

  FIGYELMEZTETÉS
Az elemeket nem szabad túl nagy melegnek, pl. közvetlen napsugárzásnak, 
tűznek, stb. kitenni.

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.
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Kiegészítés az LCD TV használati útmutatójához

Állóképek megjelenítésénél; piros/kék/zöld/fekete pontok a képernyőn

Az állókép maradandóan károsíthatja a televízió megjelenítő egységét 

– Ne hagyjon az LCD-panelen állóképet több mint 2 órán 
keresztül, mert a panel károsodhat. Ez a károsodás 
a képernyő "kiégéseként" ismert.

– Az LCD panel hasonló károsodását okozhatja 
a tévécsatorna logójának statikus elhelyezése.

– Ha hosszú ideig nézi a televíziót 4:3, 16:9 vagy hasonló (a képernyő teljes felületét 
nem befedő) formátumban, a fénysugárzás eltérései nyomokat hagyhatnak a kép jobb 
vagy bal szélén, esetleg a közepén. Hasonló károsodás következhet be DVD-lejátszás 
vagy játékok játszása esetén. 

– Videójátékok vagy számítógép állóképének hosszabb időn át történő megjelenítése 
a "maradandó kép" részleges jelenségét okozhatja. Ennek megakadályozása érdekében 
állókép megjelenítésekor csökkentse a fényerőt és a kontrasztot.

A képernyő fentiek miatti meghibásodására a jótállás nem vonatkozik!

A képernyőn piros/kék/zöld/fekete pontok jelenhetnek meg

– Ez a folyadékkristályos kijelzők jellemző tulajdonsága, és nem jelent hibát. Az LCD 
képernyők rendkívül precíz technológiával készülnek annak érdekében, hogy a kép 
finom részleteit is ábrázolhassák. A képernyőn időnként megjelenhet néhány nem 
aktív, álló, piros, kék, zöld vagy fekete színű pont (a képernyő összes képpontjának 
0,001  %-át elérő mértékben). Ez nem befolyásolja televíziója tulajdonságait vagy 
teljesítményét. 
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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 az átvitelt a készülékkel és az 
adatolvasási és adatírási sebességet. 

– 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 váratlan viselkedése, ill. vírus és más kártékony szoftver 
jelenléte a készülék leállását okozhatja, ilyen esetben azt újra kell indítani.

– Az USB csatlakozás standard típusú és nem képes nagyfogyasztású USB eszközök 
(pl. HDD merevlemez) táplálására. Használjon saját táplálású eszközt és táplálja saját 
tápellátóján keresztül.

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

Az USB eszközök széles választéka miatt nem biztosítható a kompatibilitás a készülék és 
az USB eszközök minden típusa között.

A készülék gyártási száma

A készülék gyártási száma egyedi adat, amely azonosítja az Ön készülékét. 
A készülék gyártási számát kérjük, jegyezze fel a készülék többi azonosító adatával együtt 
az egyértelmű azonosításhoz a következő sorokba.

Gyártási szám: ______________________________________

A vásárlás dátuma: ____________________________________

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 fi gyelmeztetés 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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2. Az állvány összeállítása
Mielőtt felállítja/elveszi az állványt, bizonyosodjon meg róla, hogy a TV-készülék ki van 
kapcsolva, és a csatlakozója ki van húzva a konnektorból.

A munka megkezdése előtt a LED TV-készülék alá tegyen valamilyen tompító anyagot 
(pl. puha takarót). Ezzel megelőzhezi a sérülését. Figyeljen az alátámasztás megfelelő 
rögzítésére, hogy a TV-készülék stabil legyen. 

Az összeállított TV-készüléket szilárd és sima alátétre tegye.

Utasítások az állvány felszereléséhez

BB4×12 (4 db)
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3. A készülék leírása

3.1. A kezelőpanel gombjainak funkciója

A jobboldalon lent lévő panel gombjaival vezérelheti a TV-készülék alapfunkcióit, beleértve a 
képernyőmenüt. Ha fejlettebb funkciót akar használni, a távirányítót kell használnia.

Megjegyzés:
A képek csak illusztrációk.

1.  A TV-készülék bekapcsolása / kikapcsolása.
2. VOL- 
3. VOL+
4. CH- 
5. CH+
6. MENU: belépés a menübe vagy kilépés belőle 

(a menüpont kiválasztásához használja a CH+/-, 
gombokat, a VOL+/- állítsa be a menüpontot)

7. INPUT: forrás kiválasztása

VOL +/-: hangerő beállítása

CH+/-: csatorna kiválasztása

3.2. A TV-készülék csatlakozóinak csatlakoztatása

1. VGA/PC IN: videókimenet 
csatlakoztatása a számítógépéből

2. AUDIO: audiókimenet 
csatlakoztatása a számítógépéből

3. SCART: SCART bemenet
4. RF IN: antenna vagy kábeltévé 

rendszer csatlakoztatása
5. HDMI1: készülék HDMI kimenetének 

csatlakoztatása a HDMI1 
csatlakozóhoz

6. HDMI2: készülék HDMI kimenetének 
csatlakoztatása a HDMI2 
csatlakozóhoz

7. HDMI3: készülék HDMI kimenetének 
csatlakoztatása a HDMI3 
csatlakozóhoz

8. COAX: koaxiális hangkimenet
9., 10. AV/YPbPr IN: kompozit audió vagy 

komponens audió
11. CI: CI bemenet
12. USB: USB flash egység csatlakoztatása 

a támogatott multimédia állományok 
lejátszása céljából

13. EARPHONE OUT: fülhallgató 
kimenet



HU 11

HU

 06/2016 2016

Távirányító

4. Távirányító
1. POWER gomb 
 A televíziót bekapcsolja készenléti 

módból, ill. kikapcsolja készenléti 
üzemmódba.

2. INPUT gomb
 Kiválasztja a kívánt bemenetet.
3. NICAM gomb
 NICAM/A2 audio bemenet vagy 

kimenet.
4. ASPECT gomb
 Képarány kiválasztása, pl. 16:9, 

Zoom, Auto, 4:3.
5. PMODE gomb
 Ismételt megnyomásával válassza ki 

a képmódot.
6. SMODE gomb
 Ismételt megnyomásával válassza ki 

a hangmódot.
7. 0-9 számgombok
 A 0-9 gombokkal választhatja 

ki közvetlenül a tv-csatornát 
tévénézés közben. Teletext módban 
kiválaszthatja az oldal számát stb.

8. --/- gomb
 A csatorna számjegyű számának 

beadására szolgál, pl. 1 – 11 – 111.
9. RECALL gomb
 Az utoljára nézett csatornára való 

visszakapcsolás gombja.
10. FAV gomb 
 TV üzemmódban a kedvencek menü 

megjelenítése vagy kilépés belőle.
11. FREEZE (képkimerevítés) gomb
 Képkimerevítés.
12. TV/RADIO gomb
 A digitális televízió és a rádió mód 

közti átkapcsolás.
13. SLEEP gomb
 A televízió automatikus kikapcsolási 

idejének beállítása.
14. EPG gomb
 Megnyomásával megjeleníti/eltünteti 

az elektronikus műsorkalauzt.
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15. ////ENTER gomb
 A képernyőmenüben történő navigációra és a televízió saját igények szerinti 

beállítására szolgál.
 ENTER gomb
 A csatornalista menübe való belépésre, illetve a menü elhagyására szolgál (Csak 

DTV/ATV).
16. MENU gomb
 TV üzemmódban megjeleníti a képernyőn a TV-készülék főmenüjét.
17. EXIT gomb
 Ezzel a funkcióval léphet ki a menüből vagy a képernyőből.
18. VOL+/- gombok
 Megnyomásával növeli vagy csökkenti a hangerőt.
19. CH +/- gombok
 Megnyomásával átkapcsolhat az egyes csatornák között.
20. DISPLAY gomb
 A jelforrás és a csatornával kapcsolatos információk megjelenítésére szolgál.
21. MUTE gomb
 Megnyomásával kikapcsolhatja a hangot. Újabb lenyomásával vagy a VOL + 

gombbal visszakapcsolja a hangot.

22. HOLD/ gomb
 HOLD gomb: a jelenlegi kijelzés tartása
   gomb: lejátszás/szüneteltetés vagy időeltolásos felvétel elindítása média 

üzemmódban.

23. REVEAL/ gomb
 REVEAL gomb: a REVEAL gomb megnyomásával megjelenítheti vagy elrejtheti a 

teletext rejtett információit (a sugárzástól függ)

 / gomb: - gyors hátratekerés

24. SIZE/ gomb
 SIZE gomb: média módban a SIZE gombbal módosítja kijelzés méretét.

 : gomb: gyors előretekerés

25. INDEX/ gomb
 INDEX gomb: előhívja a teletext oldalt.

  gomb: Felvétel/lejátszás megállítása.

26.  gomb
 Ugrás az előző sávra.

27. S.PAGE/ gomb
 S.PAGE gomb: Az S.PAGE gombbal léphet be a teletext egy aloldalára.

  gomb: ugrás a következő számra.
28. TTX gomb
 A teletext bekapcsolásához vagy kikapcsolásához.
 Megjegyzés: a teletext funkció választható, és a modelltől függ, hogy melyik gomb 

érhető el. A teletext információi teljesen a csatorna szolgáltatójától függenek.
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29. T.SHIFT gomb
 Az időeltolással történő felvétel elindítására szolgál (ún. Time Shift). Ez a funkció 

csak DTV üzemmódban és működő USB.memória csatlakoztatása esetén áll 
rendelkezésre.

30. AUDIO gomb
 DTV/média üzemmód: a kísérő hang kiválasztása, ha rendelkezésre áll.
 ATV mód: hangmód kiválasztása: Stereo / Dual I/II / Mono.
 Más jelforrás: bal/jobb csatorna kiválasztása
31. SUBTITLE gomb
 Feliratok kijelzése/elrejtése képernyő alsó részén, ha elérhető.
32. AUTO/REC gomb
 AUTO gomb: automatikus konfi gurálásra szolgál számítógép módban.
 REC gomb: a felvétel elindítására szolgál (csak DTV üzemmódban).
33. PVR gomb
 A PVR beállítások menüjébe való belépésre vagy annak elhagyására szolgál.

Megjegyzés:
Tárolás előtt vagy ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.
Ha a készüléket a távirányítóval akarja vezérelni, irányítsa a készülékre, majd nyomja 
meg a kívánt funkcióhoz tartozó gombot. A távirányító hatótávolsága kb. 5 méter, 
max. +/- 30° szögben a készülék előlapján levő távvezérlés érzékelő tengelyétől. Az 
elemek csökkenő kapacitása csökkenti a távirányító hatótávolságát. A távirányító és 
a készülék között a távirányító használatakor nem lehetnek szilárd tárgyak. Átlagos 
használat mellett a távirányító elemeinek élettartama kb. 1 év. Ha jelentősen csökken 
a távirányító hatótávolsága, cserélje ki benne az elemeket. Ha a távirányítót hosszabb 
ideig nem kívánja használni, vegye ki mindkét elemet – így megelőzi a távirányító 
károsodását az elemek esetleges szivárgása miatt.
Kerülje az erős fényt (pl. napfényt vagy erős fénycsöveket /takarékos fényforrást), ami 
csökkentheti az infravörös távvezérlés hatékonyságát és megbízhatóságát.
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5. Első bekapcsolás

Az INPUT gomb megnyomásával megjeleníti a bemeneti források listáját.
A / vagy OK gombbal válassza ki a kívánt bemeneti forrást.
Az OK gombbal kapcsoljon át a kívánt bemeneti forrásra.
Az EXIT gombbal léphet ki a menüből.

Tévénézéshez csatlakoztasson egy működő vételt biztosító antennakábelt (antenna, 
közösségi antenna, kábelvezeték, ...) a TV-készülék „RF-In” jelzésű bemenetébe.

5.1. A nyelv kiválasztása

A / gombokkal válassza ki a menü és üzenetek nyelvét.

5.2. Ország kiválasztása

A / gombokkal jelölje ki az ország menüt.
A / gombokkal válassza ki a kívánt országot.
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5.3. Környezet

Válasszon az otthoni használat (Home/Kikapcs) vagy az üzleti bemutató használat (Shop/
Bekapcs) közül.
Megjegyzés: A bemutató használat a készülék bizonyos paramétereit a legmagasabb 
értékre állítja, mivel a bemutatás extrém fényviszonyok között történik, ahol nagyobb 
a terhelés és az igénybevétel. Ezért a bemutató üzemmódra történő átkapcsolást egy 
kérdés kíséri, ahol szándékát külön meg kell erősítenie.
Mindennapos használatra nyomatékosan az otthoni üzemmód használatát javasoljuk.

5.4. Automatikus hangolás

Válasszon az analóg (ATV) vagy digitális (DTV) vétel közül, vagy hagyja mindkét 
ATV+DTV vételt. Először sor kerül az analóg TV-csatornák (ATV) behangolására. Ha ki 
akarja hagyni az ATV hangolást, nyomja meg a Menu és a bal nyíllal jelölt gombot.
Ezután sor kerül a digitális TV-csatornák (DTV) behangolására. Ha ki akarja hagyni a DTV 
hangolást, nyomja meg a Menu és a bal nyíllal jelölt gombot.
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Megjegyzés:
Ha az automatikus hangolás egyetlen vehető csatornát sem talál (pl. a nem megfelelő 
antenna miatt) vagy mert kézzel megszakította a hangolást, még midig behangolhatja 
a csatornákat kézzel, egyesével a készülék alább ismertetett menüje segítségével. 
Ehhez szüksége van a venni kívánt adás néhány műszaki adatára, pl. a sugárzás 
módja, a csatorna frekvenciája, a hangrendszer, a sugárzás sebessége stb.

A sikeresen végrehajtott automatikus hangolás az elérhető TV és rádiócsatornák 
elmentésével fejeződik be, ezeket azonnal veheti. Abban az esetben, ha azonos vagy 
hasonló csatorna többször is megjelenik (pl. azonos központi program helyik változata, 
távoli zavart vétel vagy helyi „tiszta” vétel miatt), állapítsa meg, melyik csatorna felel meg 
a legjobban, és esetleg módosítsa a listát.
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6. Menü

6.1. Csatornamenü

A MENU gomb megnyomásával jelenítse meg a főmenüt.
A / gombokkal válassza ki a főmenüben a CHANNEL (Csatorna) opciót.

1. A / gombokkal válassza ki a CHANNEL menüben beállítani kívánt tételt.
2. Nyomja meg az Enter gombot, és végezze el a beállítást.
3.  A beállítás befejezése után nyomja meg az Enter gombot a mentéshez és az előző 

menübe visszatéréshez.

6.1.1. Automatikus hangolás
A / gombokkal válassza ki az Auto Tuning (Automatikus hangolás) menüpontot, 
és az Enter/ gomb megnyomásával lépjen be. Cselekedjen ugyanúgy, mint az első 
hangolásnál, minden korábban behangolt csatorna törlődik.
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6.1.2. ATV kézi hangolás

Current CH (Aktuális csatorna)
A csatornaszám beállítása.
Color System (Színrendszer)
Válassza ki a színrendszert (az elérhető rendszerek: AUTO, PAL, SECAM).
Sound System (Hangrendszer)
Válassza ki a hangrendszert.
Fine-Tune (Finomhangolás)
A csatorna frekvenciájának fi nomhangolása.
Search (Keresés)
Csatornakeresés elindítása.
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6.1.3. DTV kézi hangolás
A / gombokkal válassza ki a CTV Manual Tun ing (DTV kézi hangolás) opciót, és az 
Enter gombbal lépjen be az almenübe.
A / gombokkal válasszon ki egy csatornát, és az Enter gombbal kezdje meg 
a csatornakeresést.

6.1.4. Programok módosítása
A / gombokkal válassza ki a Program Edit (Program módosítása) opciót, és az Enter 
gombbal lépjen be az almenübe.

A csatorna beprogramozására a három színes gomb szolgál 
Először a / gombok megnyomásával jelölje ki azt a csatornát, amelyet ki akar 
választani. Ezután:
A piros gombbal eltávolítja a programot a listából.
A sárga gombbal a kedvencek listájába helyezi a programot.
A kék gombbal átugorja a kiválasztott csatornát.
A FAV gombbal egy csatornát hozzáad vagy töröl a kedvencek listájából (a TV-készülék 
csatornát automatikusan átugorja, ha a csatornaválasztáshoz a CH+- gombot használja).
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6.1.5. Tervlista
Digitális adás esetén be lehet programozni bizonyos időhöz kötött tevékenységeket, 
amelyeket Eseményeknek (Events) neveznek. Ezek az Ön által tervezett (beprogramozott) 
események elmentésre kerülnek egy listába. 
A / gombokkal válassza ki a Schedule List (Tervlista) opciót, és az Enter gombbal 
lépjen be az almenübe. Ez rendelkezésre áll néhány forrásnál.

A sárga gombbal léphet tovább a következő felületre.

Ha a beállított idő ütközik, megjelenik egy fi gyelmeztetés.
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6.1.6. Jel info
A / gombokkal válassza ki a Signal Information (Jelinformáció) opciót. Az Enter 
gombbal megjelenítheti a jelre vonatkozó részletes információkat, az erejét, a minőségét 
(a zavarás mértékét). Ez csak a DTV jelre vonatkozóan áll rendelkezésre. A kielégítő vétel 
érdekében a minkét vonatkozásban legmagasabb értékeket mutató programot/csatornát 
használja, a maximum 100. 

6.2. Picture (Kép) menü

A MENU gomb megnyomásával jelenítse meg a főmenüt.
A / gombokkal válassza ki a főmenüben a PICTURE (Kép) opciót.

1. A / gombokkal válassza azt az elemet, amit a PICTURE menüben be akar állítani.
2. Nyomja meg az OK gombot, és végezze el a beállítást.
3.  A beállítás befejezése után nyomja meg a MENU gombot a mentéshez és az előző 

menübe visszatéréshez.
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6.2.1. Kép mód
A / gombokkal válassza ki a Picture Mode (Képmód) opciót, és az OK gombbal lépjen 
be az almenübe.
Ha a kép Personal (Személyes) üzemmódban van, módosíthatja a kontrasztot, fényerőt, 
színeket, képélességet és az árnyalatot.

Tipp: 
Közvetlen képmódváltáshoz használhatja a PMODE gombot.

Kontraszt / Fényerő / Szín / Árnyalat / Élesség
A / gombokkal válassza ki az opciót, és a / gombokkal végezze el a módosítást.

Contrast (Kontraszt): A kép világos helyeinek intenzitását állítja be. A kép sötét részei 
változatlanul maradnak.
Brightness (Fényerő): A kép fényerejének beállítása. A kép sötét részeit befolyásolja.
Color (Szín): A szín teltségének beállítása ígényei szerint.
Tint (Árnyalat): A színkompenzációra szolgál, kizárólag NTSC-ben.
Sharpness (Élesség): A kép részleteinek kiemelését állítja be.

Megjegyzés:
A menüpontok kizárólag a Kép egyéni beállítása esetén érhetőek el.

6.2.2. Színhőmérséklet
A kép általános színárnyalatának módosítása.
A / gombokkal válassza ki a Color Temperature (Színhőmérséklet) opciót, és az OK 
gombbal lépjen be az almenübe.
A / gombokkal válasszon (az elérhető opciók: Cold (Hideg), Normal (Normális), Warm 
(Meleg)).
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Cold (Hideg) A fehér szín kék árnyalatát emeli ki.
Normal (Normális) Megőrzi a semleges fehér színt.
Warm (Meleg) A fehér szín vörös árnyalatát emeli ki.

6.2.3. Zajcsökkentés
A zaj kiszűrésére és elnyomására, valamint a képminőség javítására szolgál.
A / gombokkal válassza ki a Noise Reduction (Zajcsökkentés) opciót, és az OK 
gombbal lépjen be az almenübe.

Off (Kikapcsolva): A kép zajérzékelése ki van kapcsolva.
Low (Alacsony): A képben előforduló gyenge zaj érzékelése és csökkentése.
Middle (Közepes): A képben előforduló közepesen erős zaj érzékelése és csökkentése.
High (Magas): A képben előforduló erős zaj érzékelése és csökkentése.
Default (Alapértelmezett): Alapértelmezett beállítás.

6.2.4. HDMI üzemmód
Válassza ki az aktuálisan a HDMI, Video (pl. műholdvevő), vagy PC (számítógép) vagy 
AUTO bemenethez csatlakoztatott forrást. Így a képfeldolgozást és -méretet alkalmassá 
tudja tenni az aktuális forráshoz. Ha nincs csatlakoztatott forrás, a HDMI nem aktív.
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6.3. Sound (Hang) menü

A MENU gomb megnyomásával jelenítse meg a főmenüt.
A / gombokkal válassza ki a főmenüben a SOUND (Hang) opciót.

1. A / gombokkal válassza ki a beállítani kívánt tételt a SOUND menüben.
2. Nyomja meg az Enter gombot, és végezze el a beállítást.
3.  A beállítás befejezése után nyomja meg az Enter gombot a mentéshez és az előző 

menübe visszatéréshez.

6.3.1. Hang mód
A / gombokkal válassza ki a Sound Mode (Hangmód) opciót, és az Enter gombbal 
lépjen be az almenübe.
A / gombokkal válasszon.

Ha a hang User (Felhasználói) üzemmódban van, módosítani tudja a magast és 
a basszust.
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Tipp: 
A hangmód közvetlen módosításához használhatja a SMODE gombot.

Standard: Minden környezetben kiegyensúlyozott hangot nyújt.
Music (Zene): Megőrzi az eredeti hangot. Zenés programok számára alkalmas.
Movie (Film): Kiemeli a magast és a basszust a jobb hangélmény érdekében.
Sports (Sport): Kiemeli a hangot sportközvetítések esetén.
Personal (Személyes): Lehetővé teszi a hangbeállítás módosítását.

Megjegyzés:
A basszus és a magas hangok csak User (Felhasználói) módban állnak rendelkezésre, 
ahol szükség szerint állíthatja be őket.

6.3.2. Kiegyensúlyozás
A / gombokkal válassza ki a Balance (Egyensúly) menüpontot. A / gombokkal 
módosítsa.

6.3.3. A hangerő automatikus kiegyenlítése
A / gombokkal válassza ki az Auto Volume Level (Automatikus hangkiegyenlítés) 
menüpontot, majd a / gombokkal válassza ki az On (Be) vagy Off (Ki) opciót.

6.3.4. Digitális kimenet
A / gombokkal válassza ki a SPDIF Mode (SPDIF koaxális digitális hangkimenet) 
opciót, majd a / gombokkal válasszon az Off (Ki), PCM vagy Auto (Automatikus) 
opciók közül. A digitális hang külső feldolgozására való.

6.3.5. A hangalámondás bekapcsolása
A / gombokkal válassza ki az AD Switch (AD bekapcsolás) menüpontot, majd a / 
gombokkal válassza ki az On (Be) vagy Off (Ki) opciót. Ez egy látássérült személyeknek 
szánt funkció, amelynek során az aktivált hang leírja az aktuális képet. Kódolt adatforrás 
támogatását igényli. Ha bekapcsolja a funkciót, a műsor eredeti hangjához a beállított 
hangerőn hozzákeveri a hangalámondás kommentárját, amivel a szolgáltató ellát 
bizonyos műsorokat.

Megjegyzés:
Balance (Egyensúly): ez az opció lehetővé teszi a hangszórókimenetek beállítását, 
hogy azon a helyen optimalizálja a hangot, ahol tartózkodik.
Auto Volume Level (Automatikus hangkiegyenlítés): ez az opció arra szolgál, hogy 
automatikusan csökkenjen a különbség a csatornák és műsorok hangereje között.
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6.4. Time (Idő) menü

A MENU gomb megnyomásával jelenítse meg a főmenüt.
A / gombokkal válassza ki a főmenüben a TIME (IDŐ) opciót.

1. A / gombokkal válassza ki a TIME menüben beállítani kívánt tételt.
2. Nyomja meg az Enter gombot, és végezze el a beállítást.
3.  A beállítás befejezése után nyomja meg az Enter gombot a mentéshez és az előző 

menübe visszatéréshez.

6.4.1. Időzóna
A / gombokkal válassza ki a Time Zone (Időzóna) opciót, és az Enter gombbal lépjen 
be az almenübe.
A /// gombokkal válassza ki az időzónát.

Megjegyzés:
Az idő helyes beállítása (beleértve a nyári időszámításra történő átállást) a digitális 
sugárzás több funkciója, pl. az EPG számára szükséges. A sugárzás ideje nagyon 
pontos, és a készülék az alapján szinkronizál. A felhasználó részéről csak a megfelelő 
időzóna beállítása elengedhetetlen.
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6.4.2. Kikapcsolás időzítő
A / gombokkal válassza ki a Sleep Timer (Kikapcsolási időzítő) opciót, és az Enter 
gombbal lépjen be az almenübe.
A / gombokkal válasszon. (Az elérhető opciók: Off (Kikapcsolva), 15 perc, 30 perc, 
45 perc, 60 perc, 90 perc, 120 perc, 180 perc, 240 perc).

6.4.3. Autom. készenléti mód
A / gombokkal válassza ki a Auto Standby (Automatikus készenléti üzemmód) opciót, 
és az Enter gombbal lépjen be az almenübe.
A / gombokkal válasszon.

Tipp: 
Ha egy beállított időtartam folyamán nem használja a távirányítót, a TV-készülék 
automatikusan készenléti módba kapcsol. Ha közben használja a távirányítót, az idő 
lenullázódik. A hosszú idő a legtöbb használat esetén elégséges. A kikapcsoló funkciót 
teljesen deaktiválni lehet a VYP. opció kiválasztásával.
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6.4.4. Képernyőmenü időzítője
A / gombokkal válassza ki az OSD Timer (Képernyőmenü időzítő) opciót, és az Enter 
gombbal lépjen be az almenübe.
A / gombokkal állítsa be, milyen hosszan maradjanak a képernyőn a menüpontok, 
mielőtt eltűnnek.

6.5. Lock (Zár) menü, a rendszer blokkolása

A MENU gomb megnyomásával jelenítse meg a főmenüt.
A / gombokkal válassza ki a főmenüben a Lock (Zár) menüpontot. Érvényes jelszót 
kell megadnia.

1. A / gombokkal válassza ki a LOCK menüben beállítani kívánt tételt.
2. Nyomja meg az Enter// gombot, és végezze el a beállítást.
3.  A beállítás befejezése után nyomja meg a MENU gombot a mentéshez és az előző 

menübe visszatéréshez.

Az alapértelmezett gyári jelszó 0000, és ha elfelejti, mit állított be, forduljon 
a szervizközponthoz.
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6.5.1. Zárrendszer
A / gombokkal válassza ki a Lock system (Zárrendszer) menüpontot, nyomja meg az 
Enter gombot, és válassza ki a következő három opció egyikét.

6.5.2. Jelszó-beállítás
A / gombokkal válassza ki a Set Password (Jelszóbeállítás) opciót, majd az Enter 
gombbal lépjen be az almenübe, és állítson be új jelszót.
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6.5.3. Csatornazár
A / gombokkal válassza ki a Channel Lock (Csatornazár) opciót, és az Enter gombbal 
lépjen be az almenübe.
A zöld gombbal egy csatornát lezárhat, vagy a zárást törölheti. A nézéséhez a jelszó 
megadására lesz szükség.

6.5.4. Gyerekzár
A / gombokkal válassza ki a Parental Guidance (gyerekzár) menüpontot, majd az 
Enter gombbal lépjen be az almenübe,, és állítsa be gyermeke korát.
A szolgáltató a műsort elláthatja olyan információval, milyen korúaknak ajánlott a műsor, 
illetve mi a minimális kor, ami felett nézhető. Ha egy műsort a minimális korra utaló 
rejtett jellel sugároznak, a készülék összeveti az Ön által megadottal, és esetleg jelszót 
kér, hogy az idősebbek nézhessék a műsort.
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6.5.5. Billentyűzár
A / gombokkal válassza ki a Key Lock (Billentyűzár) menüpontot, majd a / 
gombokkal válassza ki az On (Be) vagy Off (Ki) opciót.
Ha a billentyűzár aktív, a TV-készüléken lévő kezelőpanel gombjait nem lehet használni.

6.5.6. Hotel üzemmód
A hotel üzemmód arra szolgál, hogy bizonyos funkciókat korlátozzanak, hogy olyan 
helyekre tehessék, ahol pl. korlátozni kell a maximális hangerőt vagy a TV behangolását.

1. A távirányító / gombjaival válassza ki a hotel üzemmódot a Lock (Zár) menüben.
2. A távirányító Enter gombjának megnyomásával lépjen be az almenübe.
3.  A beállítás befejezése után nyomja meg a MENU gombot a mentéshez és az előző 

menübe visszatéréshez.

6.6. Hotel üzemmód

A / gombokkal válassza ki a Hotel Mode (Hotel üzemmód) menüpontot, majd a / 
gombokkal válassza ki az On (Be) vagy Off (Ki) opciót.

6.6.1. Jelforrás zár
A / gombokkal válassza ki a Source Lock (Jelforrás zár) opciót, és az Enter gombbal 
lépjen be az almenübe.

6.6.2. Kezdeti jelforrás
A / gombokkal válassza ki a Default Source (Alapértelmezett jelforrás) opciót, az Enter 
gombbal lépjen be az almenübe, és válasszon.

6.6.3. Kezdeti program
A / gombokkal válassza ki a Default Prog (Alapértelmezett program) opciót, majd az 
/ gombokkal válasszon.
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6.6.4. Maximális hangerő
A / gombokkal válassza ki a Max Volume (Maximális hangerő) opciót, majd az / 
gombokkal válasszon.

6.6.5. Zár törlése
A / gombokkal válassza ki a Clear Lock (Zár törlése) opciót, és az Enter gombbal 
törölje a korábbi beállítást.

6.7. Setup menü (Beállítások)

A MENU gomb megnyomásával jelenítse meg a főmenüt.
A / gombokkal válassza ki a főmenüben a SETUP (Beállítások) menüpontot.

1. A / gombokkal válassza ki a SETUP menüben beállítani kívánt tételt.
2. Nyomja meg az Enter// gombot, és végezze el a beállítást.
3.  A beállítás befejezése után nyomja meg az Enter gombot a mentéshez és az előző 

menübe visszatéréshez.

6.7.1. A képernyőmenü nyelve
Válassza ki a képernyőmenü kívánt nyelvét. A menü kiválasztott nyelve 
alapértelmezésben az angol.
A /// gombokkal válassza ki a menü nyelvét.
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6.7.2. TT nyelv
A / gombokkal válassza ki a TT Language (Teletext nyelve) opciót, és az Enter 
gombbal lépjen be az almenübe.
A /// gombokkal válassza ki a teletext nyelvét, míg meg nem jelenik a megfelelő 
nemzeti ábécé.

6.7.3. Hang nyelv
A / gombokkal válassza ki az Audio Languages (Hang nyelve) opciót, és az 
Enter gombbal lépjen be az almenübe. A sugárzás helye szerinti nyelv automatikus 
kiválasztására szolgál. Ki lehet választani 2 nyelvet is, sorban az elsődlegeset és 
a másodlagosat. Ha nem érhető el az Ön által beállított nyelv, a szolgáltató által 
kiválasztott nyelv jelenik meg. 
A / gombokkal válassza ki az elsődleges/másodlagos nyelvet.
A /// gombokkal válassza ki az hang nyelvét.
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6.7.4. Felirat nyelve
A / gombokkal válassza ki az Subtitle Language (Felirat nyelve) opciót, és az 
Enter gombbal lépjen be az almenübe. A sugárzás helye szerinti nyelv automatikus 
kiválasztására szolgál. Ki lehet választani 2 nyelvet is, sorban az elsődlegeset és 
a másodlagosat. Ha nem érhető el az Ön által beállított nyelv, a szolgáltató által 
kiválasztott nyelv jelenik meg.
A / gombokkal válassza ki a feliratok elsődleges/másodlagos nyelvét.
A /// gombokkal válassza ki a felirat nyelvét.

6.7.5. Halláskárosodás, Nagyothallás
A / gombokkal válassza ki a Hearing Impaired (Nagyothalló) menüpontot, majd az 
Enter gombbal válassza ki az On (Be) vagy Off (Ki) opciót. A műsor sugárzásán múlik.

6.7.6. PVR állományrendszer
A menüben beállíthatja a digitális adás felvételét (PVR) USB memóriakészülékére. 
Tekintettel a digitális adás során érkező adatmennyiségre, a beállítás részletesebb.
A / gombokkal válassza ki a PVR File System (PVR állományrendszer) opciót, és az 
Enter gombbal lépjen be az almenübe.
A / gombokkal válassza ki a Check PVR File System (PVR állományrendszer 
ellenőrzése) opciót, és az Enter gombbal lépjen be a beállításokba. Most ellenőrzésre 
kerül az USB-készülék sebessége. Az eredményből kiderül, milyen a legjobb adás, amit 
USB-készüléke tárolni képes. Ha az eredmény nem kielégítő, hajtson végre formázást 
a TV-készülékben, ami kísérletet tesz rá, hogy USB-készülékét alkalmasabbá tegyen 
a digitális adás felvételére. Az állomány méretére és a felvétel limitjére vonatkozóan 
az alacsonyabb értéket válassza. A magasabb érték magasabb igénnyel jár 
memóriakészüléke számára mind méretben, mind pedig sebességben.
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   FIGYELMEZTETÉS
A formázás visszavonhatatlanul törli a memóriaeszköz teljes tartalmát!

Megjegyzés:
Minden USB eszköznél először próbálja ki a sebességet és a felvétel megbízhatóságát. 
Nem kielégítő eredmény esetén cserélje ki másikra, leginkább gyorsabbra. Az USB-
tároló sebessége alapvető feltétele a megbízható felvételnek és időeltolásnak.

6.7.7. Képarány
A / gombokkal válassza ki a Aspect Ratio (Képarány) opciót, majd az Enter gombbal 
lépjen az almenübe.
A / gombokkal válassza ki a képarányt (az elérhető opciók: Auto (Automatikus), 4:3, 
16:9, Zoom1, Zoom2).

6.7.8. Kék képernyő
A / gombokkal válassza ki a Blue Screen (Kék képernyő) menüpontot, majd az Enter 
gombbal válassza ki az On (Be) vagy Off (Ki) opciót. A funkció akkor jut érvényre, ha nincs 
megjelenítendő használható képjel.

6.7.9. Elsődleges telepítés
A / gombokkal válassza ki a First Time Installation (Elsődleges telepítés) opciót, 
majd az Enter gombbal lépjen az almenübe. Ezzel törli a korábbi beállításokat és 
csatornahangolásokat, és újra végigkövetheti a készülék üzembe helyezésének 
folyamatát.

6.7.10. Reset, A kezdeti gyári beállítás visszaállítása.
A / gombokkal válassza ki a Reset opciót, és az Enter gombbal lépjen be az 
almenübe. Ez a funkció a TV-készüléken beállított minden menüt visszaállít a gyári 
beállításra, kivéve a beállított programok listájának törlését.
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6.7.11. Szoftverfrissítés (USB)
A / gombokkal válassza ki a Software Update (USB) (Szoftverfrissítés (USB)) opciót, 
csatlakoztassa az USB-készüléket az USB-csatlakozóhoz, majd nyomja meg az Enter 
gombot, hogy végbemenjen a szoftver frissítése.

   FIGYELMEZTETÉS
A TV-készülék új szoftverét csak akkor frissítse, ha rendelkezik a gyártó adott 
típushoz használatos eredeti szoftverével, beleértve a változások listáját. 
Ha esetleg nem eredeti szoftverrel próbál frissíteni, akár kis különbség esetén is, 
olyan visszavonhatatlan meghibásodást okozhat a TV-készülékben, amire 
a garancia nem vonatkozik.

6.7.12. Környezet
Válasszon az otthoni használat (Home/Kikapcs) vagy az üzleti bemutató használat (Shop/
Bekapcs) közül.
Megjegyzés: A bemutató használat a készülék bizonyos paramétereit a legmagasabb 
értékre állítja, mivel a bemutatás extrém fényviszonyok között történik, ahol nagyobb 
a terhelés és az igénybevétel. Ezért a bemutató üzemmódra történő átkapcsolást egy 
kérdés kíséri, ahol szándékát külön meg kell erősítenie.
Mindennapos használatra nyomatékosan az otthoni üzemmód használatát javasoljuk.

6.7.13. HDMI CEC
Ez a funkció végrehajtja a HDMI felületen a készülékek közötti digitális kommunikációjánál 
használatos menü beállítását. A menüpontokat állítsa be a külső készülék HDMI CEC-re 
vonatkozó utasításai szerint, és ellenőrizze a helyes kommunikációt.
A / gombokkal válassza ki a HDMI CEC opciót, és az Enter gombbal lépjen be az 
almenübe.

HDMI CEC A / gombokkal kapcsolja be vagy ki a HDMI CEC funkciót.
HDMI ARC A / gombokkal kapcsolja be vagy ki a HDMI ARC funkciót.
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Auto Standby (Automatikus készenlét) 
A / gombokkal kapcsolja be vagy ki az automatikus készenléti üzemmód funkciót 
mind a TV-készülékre, mind a csatlakoztatott eszközre vonatkozólag.

Device List (Készülékek listája), Device Menu 
Az Enter gomb megnyomásával nyissa meg a készülék főmenüjét.

6.8. Screen (Képernyő) menü (csak számítógép üzemmódban)

A MENU gomb megnyomásával jelenítse meg a főmenüt.
A / gombokkal válassza ki a főmenüben a SCREEN (Képernyő) opciót.

1. A / gombokkal válassza ki a SCREEN menüben beállítani kívánt menüpontot.
2. Nyomja meg az Enter gombot, és végezze el a beállítást.
3. A beállítás befejezése után nyomja meg az Enter gombot a mentéshez és az előző 

menübe visszatéréshez.

6.8.1. Automatikus módosítás
Az Enter gombbal indítsa el a vízszintes/függőleges eltolás, a méret és a fázis 
automatikus beállítását.

6.8.2. Vízszintes eltolás
A kép függőleges helyzetének beállítása.
A / gombokkal válassza ki a H-Offset (Vízszintes eltolás) opciót, majd az Enter 
gombbal lépjen az almenübe.
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6.8.3. Függőleges eltolás
A kép függőleges helyzetének beállítása.
A / gombokkal válassza ki a V-Offset (Függőleges eltolás) opciót, majd az Enter 
gombbal lépjen az almenübe.

6.8.4. Méret
Kép méretének beállítása.
A / gombokkal válassza ki a Size (Méret) opciót, és az Enter gombbal lépjen be az 
almenübe.

6.8.5. Fázis
A zavaró vízszintes vonalak beállítása.
A / gombbal válassza ki a Phase (Fázis) opciót, majd az Enter gombbal lépjen az 
almenübe.

6.8.6. Pozíció visszaállítása
A / gombokkal válassza ki a Positron Reset (Pozíció visszaállítása) opciót, és az Enter 
gombbal lépjen be a beállításokba.

Megjegyzés:
1. A Noise Reduction (Zajcsökkentés) a PICTURE (KÉP) menüben érvénytelen.
2. Az AD Switch (Hangleírás) a SOUND (HANG) menüben érvénytelen.
3. A TIME (IDŐ) menü és leírás ugyanaz mint az antenna módnál.
4. A Block Program (Program blokkolása) és a Parental Guidance (Gyerekszár) 

a LOCK (ZÁR) menüben érvénytelen.
5. Az Audio Languages (Hang nyelve), Subtitle Language (Felirat nyelve), Hearing 

Impaired (Hallássérült) és a PVR File System (PVR állományrendszer) a SETUP 
(NASTAVENÍ) menüben érvénytelen.

6. A számítógép üzemmódban nincs CHANNEL (CSATORNA) menü.



HU 39

HU

 06/2016 2016

USB

7. USB

Megjegyzés:
Mielőtt a Media (Média) menüt használja, csatlakoztassa az USB-eszközt, majd nyomja 
meg az INPUT gombot, és állítsa a bemeneti forrást a Media opcióra. A legtöbb USB-
eszközt a TV-készülék felismeri, és röviden felajánlja, hogy kapcsoljon át a lejátszására. 
Ha nem reagál, a menü eltűnik, és az eredeti üzemmód működik tovább.
A / gombokkal válassza ki a Media opciót a Source menüben, és az Enter gombbal 
lépjen be a beállításokba.

A / válassza ki a Media főmenüben azt az opciót, amelyet be akar állítani, és az 
Enter gombbal lépjen be a beállításokba.
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7.1. Photo (Fényképek) menü

A / gombokkal válassza ki a főmenüben a PHOTO (Fénykép) menüpontot, majd lépjen 
be a felületre az Enter gombbal.
Az Exit gombbal visszalép az előző menübe, és elhagyja ezt a menüt.

A / gombokkal válassza ki az állományok kiválasztása menüben azt az állományt, 
amit meg szeretne nézni, és az Enter gomb megnyomásával jelenítse meg a képet. 
Ha csak ezt a képet akarja megnézni, nyomja meg a szüneteltetés gombot, különben az 
Ön által kijelölt képpel kezdve elindul az adott mappa összes képének vetítése. A vetítés 
vezérlésére szolgáló információs sávot a lefelé nyíllal rejtheti el. A megállított vetítést 
a Play/Pause gomb megnyomásával folytathatja. A vetítést az EXIT gomb 
megnyomásával fejezi be, és visszalép a mappalistához.
Ha a mappalistában megáll valamelyik képen, egy pillanatra jobbra információ jelenik 
meg az állományról, középen pedig megjelenik a kép előnézete.
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7.2. Music (Zene) menü

A / gombokkal válassza ki a főmenüben a MUSIC (Zene) menüpontot, majd lépjen be 
a felületre az Enter gombbal.
Az Exit gombbal visszalép az előző menübe, és elhagyja ezt a menüt.

A / gombokkal válassza ki azt a lemezegységet, amelyikről szeretne lejátszani, és 
az Enter gombbal lépjen be a felületre. A lejátszás vezérlésre szolgáló információs sávot 
a lefelé nyíllal rejtheti el, és az Enter gombbal hozhatja elő. A lejátszást az EXIT gomb 
megnyomásával fejezi be, és visszalép a mappalistához. Ha a mappalistában megáll 
valamelyik zeneállományon, egy pillanatra jobbra információ jelenik meg az állományról, 
és egy minta lejátszására kerül sor.

A / gombokkal válassza ki a visszalépést az előző menüre.
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7.3. Movie (Film) menü

A / gombokkal válassza ki a főmenüben a MOVIE (Film) menüpontot, majd lépjen be 
a felületre az Enter gombbal.
Az Exit gombbal visszalép az előző menübe, és elhagyja ezt a menüt.

A / gombokkal válassza ki azt a lemezegységet, amelyikről szeretne lejátszani, és 
az Enter gombbal lépjen be a felületre. A média gomb megnyomásával lejátssza az 
kiválasztott fi lmet, ha lejátszható, különösen a codec.
A Display gombbal válassza ki lent az információs sávot, amit el akar indítani, és az Enter 
gombbal lépjen be.
Ha fi lmet tartalmazó mappában van egy külső feliratállomány, aminek ugyanaz a neve, 
mint a fi lmnek, a készülék lejátssza (SUBTITLE gomb). A többféle nemzeti ábécé közül 
az információs sáv CharSet menüpontjában választhat. Ha a mappalistában megáll 
valamelyik filmállományon, egy pillanatra jobbra információ jelenik meg az állományról, 
és egy minta lejátszására kerül sor.
Az Exit gombbal visszalép az előző menübe, ismételt megnyomásával az egész menüt 
elhagyja.
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7.4. Text menü

A / gombokkal válassza ki a főmenüben a TEXT menüpontot, majd lépjen be 
a felületre az Enter gombbal.
Az Exit gombbal visszalép az előző menübe, és elhagyja ezt a menüt.

A / gombokkal válassza ki azt a lemezegységet, amelyiket böngészni szeretné, és az 
Enter gombbal lépjen be a felületre.
A / gombokkal válassza ki a visszalépést az előző menüre.
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8. Hibaelhárítás

   FIGYELMEZTETÉS
Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg a készüléket saját maga 
javítani, a készülékben nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználó 
megjavíthatna. Ha javításra, beállításra vagy a rendszeres karbantartástól eltérő 
beavatkozásra van szükség, a készüléket mindig adja be szakszervizbe. 
A készülékbe való jogosulatlan beavatkozás a jótállási feltételek megszegésének 
minősül, és a jótállás megszűnését vonja maga után. Az importőr, a szállító, 
a forgalmazó és az eladó nem vállal felelősséget az ezen útmutatóban foglalt 
rendelkezések megsértése esetén. Áramütés veszélye miatt ne nyissa fel 
a készüléket. A készülék meghibásodása esetén előbb nézze át a hibákat és 
megoldásokat tartalmazó alábbi listát. Ha a következő tippek segítségével sem 
sikerül elhárítani a hibát, forduljon eladójához.

Hiba Lehetséges megoldás
A készülék nincs feszültség 
alatt.

Ellenőrizze a csatlakoztatott tápkábelt, és a konnektor 
működését.
Húzza ki a tápkábelt, 60 másodperc múlva dugja be 
újra, és kapcsolja be a TV-készüléket.

Nincs kép Ellenőrizze az antenna csatlakozását.
Probléma lehet a csatorna sugárzásával, hangoljon be 
másik csatornát.
Módosítsa a kontraszt- és fényerő-beállítást.

Jó kép, de nincs hang Növelje a hangerőt.
Ellenőrizze, nincs-e kikapcsolva a hang (Mute funkció). 
Nyomja meg a MUTE gombot a távirányítón.
Ellenőrizze a hangbeállítást.
Ha külső készüléket használ, ellenőrizze, nincs-e 
lenémítva vagy kikapcsolva a hang.
Ha A/V vagy komponens bemenetet használ, 
győződjön meg róla, hogy a kábelek jól vannak 
csatlakoztatva és nincsenek kilazulva.
Ha a HDMI-hez DVI redukciós kábelt használ, külön 
audiókábelre van szükség.
Győződjön meg, hogy nincs semmi csatlakoztatva 
a fülhallgató csatlakozásba.

Jó hang, de szokatlan színek 
vagy nincs kép

Ellenőrizze az antenna csatlakozását és állapotát.
Ha komponens bemenetet használ, ellenőrizze, 
a csatlakozást. A hibás vagy laza csatlakozás 
következtében probléma lehet a színekkel vagy akár 
üres lehet a képernyő.
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Hiba Lehetséges megoldás
A TV-készülék nem reagál a 
távirányítóra.

Az elemek a távirányítóban lemerülhettek. Ha 
szükséges, cserélje ki őket újakra. Tisztítsa meg 
a távirányító lencséjét. A LED TV-készülék és 
a távirányító között a távolság ne legyen nagyobb 
8 méternél, tartsa a javasolt szögben, és ne legyen 
akadály a sugár útjában. Akadályozza meg, hogy éles 
fény (nappali, napfény, fl uoreszkáló lámpa és fénycső 
fénye) essen a TV-készülékre vagy a távirányítóra.

A megjelenítés villog az egész 
képernyőn VGA üzemmódban

Túl magas érték van beállítva a V-HEIGHT paraméterben. 
Indítsa újra a számítógépet, és kapcsoljon át csökkentett 
módba. Aztán állítsa be a monitor paramétereit 
a beállítási leírásban megadott helyes értékekre.

Vízszintes sávok VGA 
üzemmódban

Lehet, hogy a mintavételi fázis eltér. Módosítsa a fázist 
a kép pozíciójának megfelelően.

A képernyőn színes pontok 
vannak.

Noha a LED-es képernyőt nagyon precíz 
technológiával gyártják, és a pixelek 99,99 %-a, vagy 
akár több működik, a képernyőn megjelenhetnek 
folyamatosan kialudt vagy világító (piros, kék 
vagy zöld) pontok. Ez a LED-es képernyő gyártási 
tulajdonsága, és nem utal zavarra.

A kép szétesik. A TV-készülék távol tartja magától az olyan zavaró 
elektromos forrásokat, mint pl. gépkocsi, hajszárító, 
hegesztőkészülék, és mindenféle opcionális felszerelés.
A kép szétesését atmoszferikus jelenségek, pl. helyi 
vagy távoli vihat okozhatják.
Az opcionális felszerelés létesítése során hagyjon 
helyet közötte és a TV-készülék között.
Ellenőrizze az antennát és a csatlakozást.
Az antennát tartsa távol a tápellátást szolgáló, 
valamint a be- és kimeneti kábelektől.

Az automatikus hangolás 
után csak néhány csatorna áll 
rendelkezésre.

Ellenőrizze, hogy a digitális televízió sugárzás feledi-e 
a környékét. Próbálja meg áthangolni, vagy kézzel 
behangolni a hiányzó csatornákat.
Ellenőrizze, hogy megfelelő típusú antennát használ-e 
– ld. 16. oldal „Antenna csatlakoztatása”.

Nem lehet kiválasztani egy 
csatornát.

Ellenőrizze, hogy a csatorna nincs-e blokkolva 
a főmenü beállításaiban.

Az USB-készülékről nem lehet 
lejátszani.

Ellenőrizze az USB csatlakozókábelt és a tápellátás 
csatlakozását. A merevlemez nincs formázva. 
Bizonyosodjon meg róla, hogy az USB-fl ash egység 
kompatibilis, és támogatott formátumú multimédia 
állományokat tartalmaz.
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Hiba Lehetséges megoldás
A kép torz, makroblokkokat, 
mikroblokkokat, pontokat, nagy 
pixeleket tartalmaz stb.

A videótömörítés zavart okozhat, különösen gyors 
mozgás esetén pl. sportközvetítésekben vagy 
akciófi lmekben.

A hangszóró súg Ellenőrizze a kábelek csatlakozását, bizonyosodjon 
meg róla, hogy a videókábel nem a videóbemenetbe 
van bedugva.
A hang torzulásának oka lehet a gyenge jel.

A TV-készülék magától 
kikapcsol.

Ellenőrizze, nincs-e bekapcsolva a kikapcsolási időzítő 
vagy a energiatakarékos üzemmód időzítője.

A TV-készülék magától 
bekapcsol.

Ellenőrizze, nincs-e a Setup (Beállítások) menüben 
bekapcsolva a bekapcsolási időzítő.

A kép nem az egész képernyőn 
jelenik meg.

Először bizonyosodjon meg róla, hogy nem a bemenő 
jel okozza-e a problémát. Aztán próbálja meg 
módosítani a Function (Funkció) menüben a Zoom 
menüpontot.

Képhibák és okaik

Szemcsés kép
A szemcsés képet általában a gyenge jel okozza. Módosítsa az antenna beállításait, vagy 
szereljen fel antennaerősítőt.

Szellemkép
A szellemképet általában a magas épületekről való visszaverődés okozza. Módosítsa az 
antenna irányát, vagy helyezze magasabbra.

Rádióhullámok okozta zavarás
A képernyőn hullámok mozognak, amit többnyire a környező rádióadók vagy 
rövidhullámú vevők okoznak.

Magas hőmérsékletű elektrotermikus készülékek okozta zavarás
A képernyőn ferde vagy nyílformájú minták jelennek meg, vagy hiányzik a kép egy része. 
Ezt valószínűleg a közeli kórház egy magas hőmérsékletű elektrotermikus készüléke 
okozza.
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9. Műszaki adatok

Modell SLE 3217TC
Átló 32“
Fogyasztás 33W
Fogyasztás készenléti módban <0,5 W
Névleges feszültség 110-240 V ~
Távirányító Igen
VESA falra szerelés 200 x 100
Méret állvánnyal (Sz × M × M) 737 x 212 x 476 mm
Méret állvány nélkül (Sz × M × M) 737 x 89 x 435 mm
Csomagolás mérete (Sz × M × M) 795x 160 x 500 mm 
Nettó tömeg állvánnyal 5 kg
Nettó tömeg állvány nélkül 4,94 kg

Csatlakoztatás
RF IN 1
AV bemenet 1
SCART 1
Komponens YPbPr 1
VGA (D-Sub 15 pin) 1
HDMI 3
SPDIF coaxiális 1
USB 1
Támogatott USB-formátumok MKV, AVI, MP4, WMV, MOV, XviD, MP3, 

JPEG, JPG, TXT
CI foglalat Igen

További funkciók
WXGA felbontás 1366 x 768
Fényerő (cd/m2) 200
Képarány 16:09
Dinamikus kontraszt 1.000.000:1
Válaszidő (ms) 8
Színek száma 16.7 M
A színhőmérséklet beállítása Hideg, közepes, meleg
Betekintési szög H: 178°, V:178°
Videó rendszer PAL/SECAM, DVB-T, DVB-C, DVB-T2 

HEVC/H.265 (1080P 60 obr/s)
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Audiórendszer BG/DK/I, L/L /MPEG-1 layer 1/2, DD, DD+, 
AAC, HE-AAC

Sztereó hang NICAM/A2
Hangkimenet Fülhallgató kimenet
PVR felvétel USB-re Igen
Hangkorrekció Nem
Progresszív scan Igen
Időeltolás funkció (Timeshift) Igen
EPG Igen
Teletext Igen
Teletext oldalak 1000
Fésűszűrő 3D
OSD menü Igen
Zoom Igen
Zajcsökkentés Igen
Bekapcsolás / kikapcsolás / elalvás időzítő Igen
Felirat Igen
Audio nyelv Igen
Csatornák listája Igen
Kedvencek listája Igen
Képkimerevítés Igen
Rádió Igen
Zár Nem
Gyermekzár Igen
Hotel mód Igen

Megjegyzés:
A műszaki jellemzők előzetes fi gyelmeztetés nélkül változhatnak.
A cseh nyelvű az eredeti változat.

A gyártó címe: FAST ČR, a.s, Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
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Információs lap

Forgalmazza: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany

Márka Sencor
Modell SLE 3217TC
Energiahatékonysági osztály A
A képernyő átmérője cm-ben / hüvelykben [cm/"] 81/32
Elektromos energia fogyasztás bekapcsolt állapotban [W] 33
Évenkénti elektromos energia fogyasztás* [kWh] 48
Elektromos energia fogyasztás készenléti üzemmódban [W] ≤0,5W
A képernyő felbontása [pixel] 1366 x 768

*  Az elektromos energia fogyasztás 48 kWh évente évi 365 napon keresztül napi 4 órát 
üzemelő TV-készülék energiafelhasználásából kiindulva. A valós elektromos energia 
fogyasztás függ a TV-készülék használatának módjától.
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UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA
VONATKOZÓAN
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre 
helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az 
elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék 
közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket 
kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai 
országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék 
vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az 
élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek 
kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnának. További 
részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. 
Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal 
összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, 
kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni 
a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről 
a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető 
követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés 
nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.
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A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország)

A FAST Hungary Kft. (2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen 
feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést 
a terméket értékesítő vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított 24 hónapig tartó 
időtartamra vállal jótállást. A termék alkotórészeire és tartozékaira (pl. akkumulátor) a jótállási idő a termék átadásától 
számított 12 hónap. 

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő vállalkozásnál, 
illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag  
a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja  
a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, 
hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - választása szerint  
- (i) a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, 
vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével összehasonlítva 
aránytalan többletköltséget eredményezne, vagy (ii) ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy  
e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak 
a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy  
a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen 
hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a jótállásra kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként 
indokolt volt. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon 
belül köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény kizárólag a jótállási 
határidőben érvényesíthető! Ugyanakkor, ha a jótállásra kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő határidőben 
nem tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött megfelelő határidő elteltétől számított  
3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel 
jár. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a jótállás kötelezettjét terhelik. 
A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe 
helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket értékesítő vállalkozás nem 
hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás 
a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.  
A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, 
illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket  
az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az  
el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítási igény esetén  
– a javítószolgálat gondoskodik. 
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja 
rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére, valamint  
a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. 
Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba 
oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát  nem rendeltetésszerű használat, 
használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló 
ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása)  illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz 
által végzett szakszerűtlen javítás  fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása  normál, természetes 
elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta.  
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági illetve 
termékszavatossági jogait nem érinti. 
Tájékoztatjuk, hogy az értékesítő vállalkozással felmerülő, fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita 
bíróságon kívüli rendezése érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető 
testület eljárását is kezdeményezheti.
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A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:  ............................................................................................................................................................................................

Típus:  .........................................................................................................................................................................................................

Gyártási szám:  ........................................................................................................................................................................................

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):  .................................................

......................................................................................................................................................................................................................

Vásárlást igazoló bizonylat száma:  ....................................................................................................................................................

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..........  .................. hó .................nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:  ..............................................................

Javításra átvétel időpontja:  ...........................................................................................

Hiba oka:  ...........................................................................................................................

Javítás módja:  ..................................................................................................................

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:  ...............................

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:  ..............

Szerviz pecsétje:

Kereskedő tölti ki

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

Kereskedő pecsétje:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre. 

A csere időpontja: ...........................................................................................................................................................................

Kereskedő bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu
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