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Istotne wskazówki bezpieczeństwa

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

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 błyskawicy 
w trójkącie równobocznym 

zwraca uwagę, że 
wewnątrz urządzenia 

znajduje się niebezpieczne 
napięcie, stanowiące 

ryzyko porażenia prądem 
elektrycznym.

Symbol wykrzyknika 
umieszczonego wewnątrz 
trójkąta równobocznego 
zwraca uwagę na ważne 

zalecenia dotyczące 
eksploatacji i serwisowania 
zawarte w dokumentacji 
przewodniej urządzenia.

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

– Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia dokładnie przeczytaj niniejszą 
instrukcję. Przestrzegaj niniejszej instrukcji i podanych w niej wskazówek. 

– Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
– Przestrzegaj wszystkich zaleceń.
– Używaj tylko wyposażenia i dodatków zalecanych przez producenta.
– NA URZĄDZENIU NIE MOŻNA UMIESZCZAĆ OTWARTEGO PŁOMIENIA, NP. 

PŁONĄCEJ ŚWIECZKI. NIE KŁADŹ NA URZĄDZENIE ANI W JEGO POBLIŻU 
GORĄCYCH PRZEDMIOTÓW LUB OBIEKTÓW Z OTWARTYM OGNIEM, NP. 
ŚWIEC LUB LAMPEK NOCNYCH. WYSOKA TEMPERATURA MOŻE ROZTOPIĆ 
PLASTIKOWE CZĘŚCI I SPOWODOWAĆ POŻAR. 

– 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 
niniejszego urządzenia, podanych w jego instrukcji obsługi.

– Urządzenie należy chronić przed uderzeniem, upadkiem, wstrząsami, wibracjami, 
wilgocią i kurzem.

– Przed udzieleniem zgody na używanie 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.
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Istotne wskazówki bezpieczeństwa

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 żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych i innych, 
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 na bezpośrednim słońcu lub w pobliżu źródeł ciepła takich 
jak np. kaloryfery, wymienniki ciepła, piecyki lub inne urządzenia (włącznie 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 lub pryskającej 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 pokrywami urządzenia. 

Szkło ekranu może się przy uderzeniu rozbić i spowodować poważne obrażenia. 
– Zadbaj o to, aby nie deptano po kablu sieciowym albo zasilającym, aby nie był on 

zgnieciony, zwłaszcza w pobliżu wtyczki, gniazdka i miejsca, w którym wydostaje 
się z urządzenia lub adaptera. Wtyczka sieciowa (zasilacz) 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 wyspecjalizowany personel. W żadnym przypadku nie 
próbuj sam wymieniać kabla sieciowego lub wtyczki. 

– Nie próbuj eliminować funkcji zabezpieczającej spolaryzowanej wtyczki. Jeśli wtyczki 
nie można podłączyć do 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 fi rmą energetyczną. 
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Istotne wskazówki bezpieczeństwa

– Przed włączeniem urządzenia skontroluj, czy wszystkie połączenia sieciowe 
są przeprowadzone prawidłowo i zgodnie ze wskazówkami producenta. Przed 
połączeniem lub zmianą połączenia wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci.

– Zadbaj o to, aby przed odłączeniem kabla sieciowego przy zasilaniu zawsze najpierw 
została wyjęta wtyczka (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 odłączenia trzymaj przewód zasilający za wtyczkę, nigdy za kabel. 
– Odłącz urządzenie od 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 się kondensować wilgoć z powietrza, co może 
spowodować tymczasową przerwę w działaniu urządzenia. W takim wypadku należy 
pozostawić urządzenie w ciepłym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu i odczekać 
1-2 godziny do odparowania wilgoci, potem będzie można urządzenie normalnie 
używać. Szczególną uwagę należy zwrócić przy pierwszym użyciu odtwarzacza 
bezpośrednio po jego zakupie o 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, 
podstawą lub stołem zalecane przez producenta lub dołączane do produktu . 
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 powodować przewracanie się 
urządzenia na wózku. 

– 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 
niniejszego urządzenia, podanych w jego instrukcji obsługi. 

– Urządzenie należy chronić przed uderzeniem, upadkiem, wstrząsami, wibracjami, 
wilgocią i kurzem. 

– Nie wystawiaj 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 wykwalifi kowanym elektrykiem. 
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Uwaga: 
Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionych gniazdek z ochronnym bolcem 
uziemiającym. 

Uwaga: 
Jeśli urządzenie będzie instalowane na ścianie lub pod sufi tem, kieruj się instrukcjami 
producenta oraz instrukcjami podanymi z 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 kwalifi kacji. Jeżeli urządzenie będzie wymagać regulacji lub naprawy, prosimy 
skontaktować się z wykwalifi kowanym 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 wykwalifi kowanemu 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. 

– Przed czyszczeniem, przenoszeniem lub innego rodzaju konserwacją odłącz wtyczkę 
(adapter) od gniazdka sieciowego. 

– Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą tkaniną. 
– Nie używaj do czyszczenia benzyny, rozcieńczalnika lub innych rozpuszczalników ani 

szorujących środków czyszczących, druciaków lub gąbek z szorstką powierzchnią. 

Uwaga: 
Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego odpadu komunalnego. Podczas likwidacji 
przestrzegaj lokalnych przepisów i rozporządzeń. 
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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 fl uorescencyjnych, które mogą obniżyć 
efektywność i niezawodność zdalnego sterowania.

– Pilota zdalnego sterowania ani baterii nie wolno narażać na działanie kapiącej 
lub pryskającej wody, 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.
– Należy zwrócić 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:
 - Należy wkładać baterie w prawidłowym kierunku.
 - Nie należy ładować, ogrzewać, otwierać i zwierać baterii.
 - Nie należy wrzucać baterii do ognia.
 - Nie należy pozostawiać wyładowanych baterii w pilocie.
 - Nie należy używać razem różnych typów baterii oraz baterii nowych i starych.
 -  Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby 

zapobiec uszkodzeniu w przypadku wycieku baterii.
 -  Jeśli pilot nie działa prawidłowo lub skrócił się zasięg jego oddziaływania, 

wymień wszystkie baterie na nowe.
 -  Jeśli dojdzie do wycieku elektrolitu z baterii, oddaj pilota do 

czyszczenia w autoryzowanym serwisie.

  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.

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.
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Dodatek do instrukcji obsługi LCD TV

Zasady postępowania w przypadku pojawienia się statycznych obrazów, czerwonych/
niebieskich/zielonych/czarnych punktów na ekranie

Statyczny obraz może na stałe uszkodzić wyświetlającą część monitora 

– Nie pozostawiaj statycznego obrazu na panelu LCD dłużej 
niż przez 2 godziny, ponieważ mogłoby to uszkodzić 
panel. Uszkodzenie to znane jest jako "wypalenie ekranu".

– Podobne uszkodzenie panelu LCD może zostać 
spowodowane przez statyczne umieszczenie logo stacji 
telewizyjnej.

– Oglądanie telewizji w formatach 4:3, 16:9 lub podobnych (formaty nie pokrywające 
całej powierzchni ekranu) przez długi czas może pozostawić ślady na prawej lub lewej 
krawędzi, ewentualnie pośrodku obrazu spowodowane różnicami w promieniowaniu 
światła. Do podobnego uszkodzenia może dojść także podczas odtwarzania DVD lub 
grania w gry. 

– Wyświetlanie obrazu statycznego z gier video lub komputera przez dłuższy czas może 
spowodować efekt „obrazu trwającego”. Aby zapobiec temu efektowi, obniż jasność i 
kontrast podczas wyświetlania obrazu statycznego.

Uszkodzenia wyświetlacza spowodowane wyżej wymienionymi przyczynami nie są objęte 
gwarancją!

Na ekranie mogą się pojawiać czerwone/niebieskie/zielone/czarne punkty

– Jest to typowa właściwość wyświetlaczy ciekłokrystalicznych i nie jest wskaźnikiem 
żadnego problemu. Wyświetlacze LCD są wyprodukowane przy użyciu wysoce 
precyzyjnej technologii tak, aby zapewnić odbiór delikatnych detali obrazu. Od czasu 
do czasu na ekranie może pojawić się kilka nieaktywnych punktów jak stały punkt 
w kolorze czerwonym/niebieskim/zielonym lub czarnym (do 0,001% całkowitej ilości 
pikseli wyświetlacza). Nie wpływa to w żaden sposób na właściwości i działanie 
telewizora. 

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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– 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.

Z powodu szerokiej oferty urządzeń USB na rynku nie można zagwarantować 
kompatybilności urządzenia ze wszystkimi typami urządzeń USB.

Numer produkcyjny urządzenia

Numer produkcyjny urządzenia stanowi wyjątkową informację jednoznacznie 
identyfi kującą Twoje urządzenie. 
Numer produkcyjny urządzenia należy zapisać poniżej wraz z innymi danymi 
koniecznymi do jednoznacznej identyfi kacji urządzenia.

Numer fabryczny: ______________________________________

Data zakupu: ____________________________________

Uwaga:
1.  Grafi ka 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.
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2. Montaż podstawy
Przed założeniem/zdjęciem podstawy upewnij się, że telewizor jest wyłączony i że 
wtyczka jest odłączona od gniazdka sieciowego.

Przed wykonaniem pracy podłóż pod telewizor LED materiał tłumiący (np. miękki koc). 
W ten sposób zapobiegniesz jego uszkodzeniu. Zadbaj o prawidłowe umocowanie 
podstaw, aby telewizor był stabilny. 

Zmontowany telewizor umieść na twardym i równym podłożu.

Wskazówki dotyczące instalacji podstawy

2x 4*15BBH 2x 4*15BBH
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3. Opis urządzenia

3.1. Funkcje przycisków panelu sterującego

Przyciski panelu sterującego po prawej stronie na dole sterują podstawowymi funkcjami 
telewizora, włącznie z menu na ekranie. Chcąc skorzystać z bardziej zaawansowanych 
funkcji, należy użyć pilota.

Uwaga:
Obrazki są wyłącznie ilustracyjne.

1. POWER: włączanie/wyłączanie telewizora.
2. VOL- 
3. VOL+
4. CH- 
5. CH+
6. MENU: wejście w menu lub jego opuszczenie (do wyboru pozycji użyj przycisku 

CH+/-, przyciskami VOL+/- ustaw pozycję)
7. INPUT: wybór źródła

VOL +/-: regulacja głośności

CH+/-: wybór kanału
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3.2. Podłączenie złącza telewizora

1.  CI+: Wejście CI
2.  YPbPr
3.  Wejście AV
4.  Wejście USB
5.  Wejście HDMI
6.  Wyjście COAXIAL
7.  RF: wejście antenowe
8.  Wejście PC AUDIO
9.  Wejście SCART
10.  VGA
11.  Złącze słuchawkowe
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4. Pilot zdalnego sterowania
1. Przycisk POWER: Włącza/wyłącza 

telewizor z/na tryb czuwania.
2. Przycisk AUDIO I/II: Przełączanie 

kanałów audio podczas odtwarzania 
plików medialnych.

3. Przycisk MUTE: Po wciśnięciu tego 
przycisku dojdzie do wyciszenia 
dźwięku. Aby wznowić dźwięk, 
wciśnij ten przycisk ponownie lub 
wciśnij VOL +.

4. Przyciski numeryczne 0–9: Przez 
wciśnięcie przycisków 0–9 wybierz 
bezpośrednio kanał telewizyjny 
podczas oglądania telewizji. W trybie 
teletekstu wybierz numer strony itd.

5. Przycisk SLEEP: Ustawienia czasu 
automatycznego wyłączania telewizora.

6. Przycisk REPEAT : Przycisk 
przełączania na poprzednio oglądany 
kanał.

7. Przycisk EXIT: Funkcja opuszczenia 
menu lub ekranu.

8. Przycisk MENU: W trybie TV 
wyświetla menu główne telewizora.

9. Przycisk SOURCE: Wciśnij, aby 
wybrać odpowiednie wejście.

10. Przycisk INFO: Wciśnij jeden raz, 
aby wyświetlić takie informacje jak 
oglądany kanał lub wybrane wejście.

11. Przycisk ////OK: Służą do 
nawigacji po menu na ekranie i do 
ustawienia telewizora zgodnie 
z własnymi preferencjami.

 Przycisk OK: Służy do potwierdzenia; 
wyświetlenia listy kanałów.

12. Przyciski VOL+/VOL- Przez 
wciśnięcie zwiększysz lub 
zmniejszysz głośność.

13. Przyciski CH+/CH-: Przez wciśnięcie 
przełącza się poszczególne kanały.

14. Przycisk P.MODE: Przez ponowne 
wciśnięcie przycisku wybierz tryb 
obrazu.
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15. Przycisk : Służy do wyświetlenia strony głównej w trybie teletekstu.
16. Przycisk S.MODE: Przez ponowne wciśnięcie przycisku wybierz tryb dźwięku.
17. Przycisk : Wciskając przycisk REVEAL wyświetlisz lub ukryjesz ukryte informacje 

w teletekście (zależy od nadawcy).
18. Przycisk P.SIZE: Przez wciśnięcie przycisku P.SIZE zmienisz rozmiar wyświetlania.
19. Przycisk : Służy do wyświetlenia górnej, dolnej lub wszystkich stron.
20. Przycisk EPG: Przez wciśnięcie wyświetlisz/ukryjesz elektroniczny przewodnik po 

programach.
21. Przycisk : Podtrzymanie aktualnego wyświetlania.
22. Przycisk PVR LIST: W trybie DTV wyświetla listę nagrań PVR.
23. Przycisk DTV/RADIO: Przełączanie pomiędzy trybem cyfrowym telewizora i radia.
24. Przycisk FAV.CH: W trybie TV wejdziesz w menu ulubionych lub je opuścisz.
25. Przycisk SUBTITLE: Przycisk służący do pokazywania/ukrywania napisów w dolnej 

części ekranu, o ile są one dostępne.
26. Przycisk TS: Służy do wyboru stosunku stron obrazu
27. Przycisk : Odtwarzanie/wstrzymanie lub włączenie zapisu z przesunięciem 

czasowym w trybie mediów.
28. Przycisk : Zatrzymanie zapisu/odtwarzania w trybie mediów.
29. Przycisk TEXT: Włączanie lub wyłączanie teletekstu. 
30. Przycisk GOTO: Służy do odtwarzania od określonego miejsca.
31. Kolorowe przyciski: Służą do określony funkcji w trybie teletekst lub EPG, ew. USB.
32. Przycisk : Przejście do poprzedniej ścieżki.
33. Przycisk : Przejście na kolejny rozdział/ścieżkę.
34. Przycisk : Przewijanie do tyłu.
35. Przycisk : Przewijanie do przodu.

Uwaga:
Podczas przechowywania lub jeśli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, 
wyjmij baterię.
Jeśli chcesz sterować urządzeniem przy pomocy pilota, skieruj go na urządzenie 
a następnie wciśnij przycisk z pożądaną funkcją. Zasięg działania pilota wynosi 
do około 5 metrów przy odchyleniu do +/- 30° od pionowego kierunku na czujnik 
odbiorczy pilota umieszczony na przedniej stronie urządzenia. Zmniejszająca się 
wydolność baterii stopniowo skraca zasięg pilota. W przestrzenie pomiędzy pilotem 
a urządzeniem podczas korzystania z pilota nie mogą znajdować się solidne 
przeszkody. Podczas standardowego użytkowania baterie wystarczają w pilocie na 
około 1 rok. Jeśli dojdzie do znacznego obniżenia zasięgu pilota, wymień obie baterie 
w pilocie. Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego obie 
baterie – wyeliminujesz w ten sposób możliwość ewentualnego uszkodzenia pilota 
przez ich wylanie.
Unikaj oddziaływania na urządzenie silnego światła (np. promieni słonecznych lub 
światła silnych źródeł świetlówek lub źródeł oszczędnych), które może ograniczyć 
wydajność i niezawodność pilota zdalnego sterowania na podczerwień.
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5. Pierwsze uruchomienie

Przez wciśnięcie przycisku INPUT wyświetlisz listę źródeł wejściowych.
Za pomocą przycisków / lub OK wybierz odpowiednie źródło wejściowe.
Przyciskiem OK przełączysz na odpowiednie źródło wejściowe.
Przy pomocy przycisku EXIT opuścisz menu.
Aby oglądać telewizję podłącz kabel anteny z działającym odbiorem (antena, wspólna 
antena, rozwód kablowy itp) do wejścia telewizora oznaczonego „RF-In“.

5.1. Wybór języka

Za pomocą przycisków / wybierz język używany w menu i komunikatach.

5.2. Wybór kraju

Za pomocą przycisków / oznacz menu kraju.
Za pomocą przycisków /wybierz dany kraj.
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5.3. Środowisko

Wybierz wykorzystanie w domu (Home/Wył) lub wykorzystanie prezentacyjne w sklepie 
(Shop/Wł).
Uwaga: Wykorzystanie w trybie prezentacyjnym ustawi niektóre parametry urządzenia 
na najwyższe wartości do prezentacji w środowisku z ekstremalnym oświetleniem, 
z czym łączy się zwłaszcza większe obciążenie i zużycie energii. Dlatego przejściu na 
tryb prezentacji towarzyszy zapytanie systemu, po którym należy osobno potwierdzić ten 
zamiar.
Do zwykłego użytkowania zdecydowanie zaleca się wykorzystanie trybu domowego.

5.4. Automatyczne strojenie

Wybierz analogowy (ATV) lub cyfrowy (DTV) odbiór lub pozostaw oba odbiory ATV+DTV. 
Najpierw przebiegnie strojenie analogowych kanałów telewizyjnych (ATV). Jeśli chcesz 
ominąć strojenie ATV, wciśnij przycisk Menu i przycisk ze strzałką w lewo.
Następnie przebiegnie strojenie cyfrowych kanałów telewizyjnych (DTV). Jeśli chcesz 
ominąć strojenie DTV, wciśnij przycisk Menu i przycisk ze strzałką w lewo.
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Uwaga:
Jeśli automatyczne strojenie nie znajdzie możliwości odbioru żadnego kanału (np. 
z powodu niewłaściwej anteny) lub strojenie przerwano ręcznie, wciąż można stroić 
kanały ręcznie, po jednym, w menu urządzenia opisanym poniżej. Będą do tego 
potrzebne niektóre dane techniczne dotyczące sygnału, który zamierzasz odbierać, np. 
sposób nadawania częstotliwość kanału, tryby dźwięku, prędkość nadawania itp.

Automatyczne strojenie zakończone z sukcesem zakończone jest zapisem listy 
dostępnych programów TV i stacji radiowych, które można natychmiast odbierać. W 
przypadku wielokrotnego występowania tych samych lub podobnych programów (np. 
z powodu lokalnych wariantów tego samego programu centralnego lub odległego 
zakłócanego odbioru lub lokalnego „czystego” odbioru) należy sprawdzić, które stacje 
będą odpowiedniejsze i ewentualnie zmodyfi kować listę.
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6. Menu

6.1. Menu kanałów

Przez wciśnięcie przycisku MENU wyświetlisz menu główne.
Za pomocą przycisków / wybierz w menu głównym pozycję CHANNEL (KANAŁ).

1.  Za pomocą przycisków/ wybierz pozycję, którą chcesz w menu CHANNEL 
zmodyfi kować.

2. Wciśnij przycisk Enter i dokonaj modyfi kacji.
3.  Po zakończeniu modyfi kacji zapisz zmiany za pomocą przycisku Enter i wróć do 

poprzedniego menu.

6.1.1. Automatyczne strojenie
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję Auto Tuning (automatyczne strojenie) 
i przejdź do niej przez wciśnięcie przycisku Enter/. Wykonaj te same czynności jak 
podczas pierwszego strojenia, wymazane zostaną wszystkie wcześniej nastrojone kanały.
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6.1.2. Ręczne strojenie ATV

Current CH (Aktualny kanał)
Ustawienie numeru kanału.
Color System (System kolorów)
Wybierz system kolorów (dostępne systemy: AUTO, PAL, SECAM).
Sound System (System dźwiękowy)
Wybierz system dźwiękowy.
Fine-Tune (Delikatne dostrajanie)
Delikatne dostrajanie częstotliwości kanału.
Search (Wyszukaj)
Włączenie wyszukiwania kanałów.
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6.1.3. Ręczne strojenie DTV
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję DTV Manual Tuning (Ręczne strojenie DTV) 
i przyciskiem wejdź w podmenu.
Za pomocą przycisków / wybierz kanał i przyciskiem Enter przeprowadź wyszukiwanie 
programu.

6.1.4. Zmiany programów
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję Program Edit (Zmiany programów) 
i przyciskiem Enter wejdź w podmenu.

Do programowania kanałów służą trzy kolorowe przyciski 
Najpierw przez wciśnięcie przycisków / oznacz kanał, który chcesz wybrać. Następnie:
Czerwonym przyciskiem usuń program z listy.
Żółtym przyciskiem przesuń program na listę ulubionych.
Niebieskim przyciskiem przeskoczysz wybrany kanał.
Przyciskiem FAV dodasz lub usuniesz kanał z listy ulubionych (telewizor będzie 
automatycznie pomijać kanał, kiedy do przełączania kanałów używa się przycisku CH+/-).
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6.1.5. Lista planu
W cyfrowym nadawaniu można zaprogramować pewne czynności, nazywane 
Wydarzeniami (Events) na czas. Te zaplanowane (zaprogramowane) wydarzenia 
zapisywane są na Liście. 
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję Schedule (Terminarz) i przyciskiem Enter 
wejdź w podmenu. Jest do dyspozycji w niektórych źródłach.

Żółtym przyciskiem wejdziesz do następującego menu.

Jeśli ustawiony czas jest w konfl ikcie, wyświetli się ostrzeżenie.
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6.1.6. Informacje o sygnale
Za pomocą przycisków / wybierz katalog Signal Information (Informacje o sygnale). 
Przy pomocy przycisku Enter wyświetlisz szczegóły sygnału, jego sile i jakości 
(stopniu zakłóceń). Do dyspozycji jest tylko dla sygnału DTV. W celu uzyskania 
satysfakcjonującego odbioru korzystaj z programów/kanałów z najwyższymi wartościami 
obu wartości, maksimum wynosi 100. 

6.2. Menu Picture (Obraz)

Przez wciśnięcie przycisku MENU wyświetlisz menu główne.
Za pomocą przycisków / wybierz w menu głównym pozycję PICTURE (OBRAZ).

1.  Za pomocą przycisków / wybierz pozycję, którą chcesz w menu PICTURE 
zmodyfi kować.

2. Wciśnij przycisk OK i dokonaj modyfi kacji.
3.  Po zakończeniu ustawień zapisz zmiany za pomocą przycisku MENU i wróć do 

poprzedniego menu.
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6.2.1. Tryb obrazu
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję Picture Mode (Tryb obrazu) i przyciskiem OK 
wejdź w podmenu.
Jeśli obraz jest w trybie Personal (Osobiste), można zmieniać wartości kontrastu, jasności, 
kolorów, ostrości i odcienia.

Rada: 
Aby dokonać bezpośredniej zmiany trybu obrazu można użyć przycisku PMODE.

Kontrast / Jasność / Kolor/ Odcień / Ostrość
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję a następnie przyciskami / wprowadź 
zmianę.

Contrast (Kontrast): Ustawienie intensywności jasnych miejsc obrazu. Ciemne miejsca 
obrazu zostają niezmienione.
Brightness (Jasność): Ustawienia ogólnej jasności obrazu. Wpłyną na ciemne fragmenty 
obrazu.
Color (Kolory): Ustawienia nasycenia kolorów według własnych preferencji.
Tint (Odcień): Służy do kompensacji kolorów, wyłącznie dla NTSC.
Sharpness (Ostrość): Ustawienie podkreślenia detali obrazu.

Uwaga:
Pozycje są dostępne wyłącznie dla ustawień obrazu Użytkownika.

6.2.2. Temperatura kolorów
Zmiana ogólnego wyświetlania kolorów obrazu.
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję Color Temperature (Temperatura kolorów) 
a następnie przyciskiem OK przejdź do podmenu.
Za pomocą przycisków / dokonaj wyboru (dostępne tryby obrazu: Cold (Zimny), 
Normal (Normalny), Warm (Ciepły).
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Cold (Zimny) Podkreśli niebieskie tony bieli.
Normal (Normalny) Zachowa neutralną biel.
Warm (Ciepły) Podkreśli czerwone tony bieli.

6.3.2. Redukcja szumów
Służy do fi ltrowania i redukcji szumów w obrazie i poprawy jakości obrazu.
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję Noise Reduction (Redukcja szumów) 
a następnie przyciskiem OK przejdź do podmenu.

Off (Wyłączone): Detekcja szumów w obrazie jest wyłączona.
Low (Niska): Detekcja i redukcja słabego szumu w obrazie.
Modele (Średnia): Detekcja i redukcja średnio silnego szumu w obrazie.
High (Wysoka): Detekcja i redukcja silnego szumu w obrazie.
Default (Wyjściowe): Ustawiono jako wyjściowe.

6.2.4. Tryb HDMI
Wybierz dla źródła aktualnie podłączonego do wejścia HDMI lub Video (np. odbiornik 
satelitarny), lub PC (komputer), lub AUTO. W ten sposób dostosujesz opracowanie obrazu 
i jego rozmiar do aktualnego źródła. W przypadku niepodłączonego źródła HDMI jest 
nieaktywne.
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6.3. Menu Sound (Dźwięk)

Przez wciśnięcie przycisku MENU wyświetlisz menu główne.
Za pomocą przycisków / wybierz w menu głównym pozycję SOUND (DŹWIĘK).

1. Za pomocą przycisków / wybierz pozycję, którą chcesz w menu SOUND ustawić.
2. Wciśnij przycisk Enter i dokonaj modyfi kacji.
3.  Po zakończeniu ustawień zapisz zmiany za pomocą przycisku Enter i wróć do 

poprzedniego menu.

6.3.1. Tryb dźwięku
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję Sound Mode (Tryb dźwięku) i przyciskiem 
Enter wejdź w podmenu.
Za pomocą przycisków / potwierdź wybór.

Jeśli dźwięk jest w trybie User (Użytkownika), można zmieniać wartości sopranów 
i basów.
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Rada: 
Aby dokonać bezpośredniej zmiany trybu dźwięku, można użyć przycisku SMODE na 
pilocie.

Standard (Standardowe): Oferuje harmonijny dźwięk we wszystkich środowiskach.
Music (Muzyka): Zachowuje pierwotny dźwięk. Odpowiednie dla programów muzycznych.
Movie (Film): Podkreśli soprany i basy dla poprawienia odbioru dźwięku.
Sports (Sport): Podkreśla głos w programach sportowych.
Personal (Osobiste): Umożliwia dostosowanie ustawień dźwięku.

Uwaga:
Basy i soprany są do dyspozycji wyłącznie w trybie User (Użytkownika), gdzie można 
je ustawić według potrzeby.

6.2.3. Balans
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję Balance (Balans). Za pomocą przycisków 
/ wykonaj ustawienia.

6.3.3. Automatyczne wyrównywanie głośności
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję Auto Volume Level (Automatyczne 
wyrównywanie głośności)
a następnie przyciskami / wybierz opcję On (Włączone) lub Off (Wyłączone).

6.3.4. Wyjście cyfrowe
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję SPDIF Mode (koaksjalne cyfrowe wyjście 
dźwięku SPDIF )
a następnie przyciskami / wybierz opcję Off (Wyłączone), PCM lub Auto 
(Automatyczny). Przeznaczone do zewnętrznego opracowania dźwięku cyfrowego.

6.3.5. Przełączanie opisu dźwiękowego
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję AD Switch (przełączniki AD) a następnie 
przyciskami / wybierz opcję On (Włączone) lub Off (Wyłączone). Funkcja dla osób 
z wadą wzroku, podczas której aktywna jest ścieżka dźwiękowa opisująca aktualny 
obraz. Wymaga obsługi kodowanego strumienia danych. W przypadku włączenia funkcja 
zgodnie z ustawioną głośnością dołączy do oryginalnego dźwięku także komentarz 
z opisu dźwiękowego, w które zaopatrzone są niektóre programy.

Uwaga:
Balance (Balans): pozycja umożliwi ustawienie wyjścia z głośników i optymalizację 
odbioru z miejsca, w którym się znajdujesz.
Auto Volume Level (Automatyczne wyrównywanie głośności): pozycja służy do 
automatycznego zmniejszenia różnicy między głośnością kanałów i programów.
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6.4. Menu Time (Czas)

Przez wciśnięcie przycisku MENU wyświetlisz menu główne.
Za pomocą przycisków / wybierz w menu głównym pozycję TIME (CZAS).

1. Za pomocą przycisków / wybierz pozycję, którą chcesz ustawić w menu TIME.
2. Wciśnij przycisk Enter i dokonaj modyfi kacji.
3.  Po zakończeniu ustawień zapisz zmiany za pomocą przycisku Enter i wróć do 

poprzedniego menu.

6.4.1. Strefa czasowa
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję Time Zone (Strefa czasu) i przyciskiem Enter 
wejdź w podmenu.
Za pomocą przycisków /// wybierz strefę czasu.

Uwaga:
Prawidłowe ustawienie czasu (włącznie z przełączaniem na czas letni) potrzebne 
jest dla różnych funkcji nadawanie cyfrowego, takich jak EPG. W nadawaniu bardzo 
dokładny czas jest obecny i urządzenie synchronizuje się na jego podstawie. Dla 
użytkownika konieczne jest tylko prawidłowe ustawienie strefy czasu.
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6.4.2. Timer wyłączania
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję Sleep Timer (Timer wyłączenia) 
i przyciskiem Enter wejdź w podmenu.
Za pomocą przycisków / dokonaj wyboru (dostępne możliwości: Off (Wyłączone), 
15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min i 240 min.

6.4.3. Automatyczny tryb czuwania
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję Auto Standby (Automatyczny tryb czuwania) 
i przyciskiem Enter wejdź w podmenu.
Za pomocą przycisków / potwierdź wybór.

Rada: 
Jeśli podczas ustawionego czasu nie użyjesz pilota, telewizor automatycznie przełączy 
się na tryb czuwania. Dopóki pilot jest używany, czas się wyzeruje. Długi czas wystarcza 
do większości wykorzystań. Funkcję wyłączania można także całkowicie dezaktywować 
opcją WYŁ.



28 PL

PL

 06/2016 2016

Menu

6.4.4. Timer menu na ekranie
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję OSD Timer (Timer menu na ekranie) 
i przyciskiem Enter wejdź w podmenu.
Za pomocą przycisków / dokonaj wyboru, jak długo będą się wyświetlać opcje 
ustawień na ekranie zanim automatycznie znikną.

6.5. Menu Lock (Blokada), blokowanie systemów

Przez wciśnięcie przycisku MENU wyświetlisz menu główne.
Za pomocą przycisków / wybierz w menu głównym pozycję Lock (Blokada). Trzeba 
wprowadzić aktualne hasło.

1. Za pomocą przycisków / wybierz pozycję, którą chcesz ustawić w menu LOCK.
2. Wciśnij przycisk Enter// i wykonaj ustawienia.
3.  Po zakończeniu ustawień zapisz zmiany za pomocą przycisku MENU i wróć do 

poprzedniego menu.

Wyjściowe hasło fabryczne to 0000 a jeśli zapomnisz, co ustawiono, zwróć się do 
serwisu.
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6.5.1. System blokady
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję Lock System (System blokady), wciśnij 
przycisk Enter i wybierz jedną z trzech opcji.

6.2.5. Ustawienia hasła
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję Set Password (Ustawić hasło) a następnie 
przyciskiem Enter wejdź w podmenu i ustaw nowe hasło.
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6.3.5. Blokada kanału
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję Channel Lock (Blokada kanałów) 
a następnie przyciskiem Enter wejdź w podmenu i dokonaj wyboru.
Zielonym przyciskiem zablokujesz lub odblokujesz kanał. Jego oglądanie będzie wówczas 
uzależnione od wprowadzenia hasła.

6.5.4. Blokada rodzicielska
 Za pomocą przycisków / wybierz pozycję Parental Guidance (Blokada rodzicielska) 
a następnie przyciskiem Enter wejdź w podmenu i wybierz wiek dzieci.
Nadawca może wyposażać programy w informacje o zalecanym lub minimalnym 
wieku oglądania. Jeśli któryś program będzie nadawany z ukrytą informacją o wielu 
minimalnym, urządzenie porówna go z wprowadzonym przez użytkownika i ewentualnie 
wezwie do wprowadzenia hasła, aby można było oglądać program z wyższym wiekiem.
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6.5.5. Blokada przycisków
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję Key Lock (Blokada przycisków) a następnie 
przyciskami / wybierz opcję Off (Wyłączone) lub On (Włączone). Jeśli blokada 
przycisków jest aktywna, nie można używać przycisku na panelu sterującym telewizora.

6.5.6. Tryb hotelowy
Tryb hotelowy służy do ograniczenia niektórych funkcji telewizora, aby łatwiej było 
z niego korzystać w miejscach, w których powinna być ograniczona na przykład 
maksymalna głośność lub strojenie TV.

1.  Za pomocą przycisków / na pilocie wybierz tryb hotelowy w menu Lock (Blokada).
2. Przez wciśnięcie przycisku Enter na pilocie wejdź w podmenu.
3.  Po zakończeniu ustawień zapisz zmiany za pomocą przycisku MENU i wróć do 

poprzedniego menu.

6.6. Tryb hotelowy

Za pomocą przycisków / wybierz pozycję Hotel Mode (Tryb hotelowy) a następnie 
/ wybierz opcję On (Włączone) lub Off (Wyłączone).

6.6.1. Blokada źródła
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję Source Lock (Blokada źródła) a następnie 
przyciskiem Enter wejdź w podmenu i dokonaj wyboru.

6.6.2. Źródło wyjściowe
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję Default Source (Źródło wyjściowe) 
a następnie przyciskiem Enter wejdź w podmenu i dokonaj wyboru.

6.6.3. Program wyjściowy
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję Default Prog (Program wyjściowy) 
a następnie przyciskami / dokonaj wyboru.
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6.6.4. Maksymalna głośność
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję Max Volume (Maksymalna głośność) 
a następnie przyciskami / dokonaj wyboru.

6.6.5. Wymazać blokadę
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję Clear Lock (Wymazać blokadę) a następnie 
przyciskiem Enter wymaż wcześniejsze ustawienia.

6.7. Menu Setup (Konfi guracja)

Przez wciśnięcie przycisku MENU wyświetlisz menu główne.
Za pomocą przycisków / wybierz w menu głównym pozycję SETUP (Konfi guracja).

1. Za pomocą przycisków / wybierz pozycję, którą chcesz ustawić w menu SETUP.
2. Wciśnij przycisk Enter// i wykonaj ustawienia.
3. Po zakończeniu ustawień zapisz zmiany za pomocą przycisku Enter i wróć do 
poprzedniego menu.

6.7.1. Język menu na ekranie
Wybierz język menu na ekranie. Wyjściowo jako język menu ustawiony jest angielski.
Za pomocą przycisków /// wybierz język menu.
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6.2.7. Język TT
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję TT Language (Język TT) a następnie 
przyciskiem Enter wejdź w podmenu.
Za pomocą przycisków /// wybierz język teletekstu, jeśli nie wyświetla się 
prawidłowy alfabet.

6.3.7. Języki audio
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję Audio Languages (Języki dźwięku) 
a następnie przyciskiem Enter wejdź w podmenu. Służy do automatycznego wyboru 
danego języka, jeśli jest obecny w nadawanych danych. Można wybrać 2 języki według 
kolejności, pierwszorzędny i drugorzędny. Jeśli nie jest obecny wybrany język, wybrany 
zostanie język wybrany przez nadawcę. 
Za pomocą przycisków / wybierz pierwszorzędny/drugorzędny język dźwięku.
Za pomocą przycisków /// wybierz język dźwięku.
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6.7.4. Język napisów
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję Subtitle Languages (Języki napisów) 
a następnie przyciskiem Enter wejdź w podmenu. Służy do automatycznego wyboru 
danego języka, jeśli jest obecny w nadawanych danych. Można wybrać 2 języki według 
kolejności, pierwszorzędny i drugorzędny. Jeśli nie jest obecny wybrany język, wybrany 
zostanie język wybrany przez nadawcę.
Za pomocą przycisków / wybierz pierwszorzędny/drugorzędny język napisów.
Za pomocą przycisków /// wybierz język napisów.

6.7.5. Wada słuchu, pogorszony odbiór dźwięku
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję Hearing Impaired (Wada słuchu) 
a następnie przyciskiem Enter wybierz opcję On (Włączone) lub Off (Wyłączone). Zależy 
od nadawania programu.

6.7.6. System plików PVR
Opcja służy do ustawienia zapisu (PRV) nadawania cyfrowego na urządzeniu pamięci USB. 
W związku z rozmiarem danych odbieranych cyfrowo ustawienia są bardziej szczegółowe.
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję PVR File System (System plików PVR) 
a następnie przyciskiem Enter wejdź w podmenu.
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję Check PVR File System (Skontrolować system 
plików PVR) a następnie wejdź w ustawienia przy pomocy przycisku Enter. Wykonana 
zostanie kontrola prędkości urządzenia USB. Wynik określa, jaką najlepszą jakość nadawania 
urządzenia USB jest w stanie zmieścić. W przypadku niezadowalającego wyniku przeprowadź 
formatowanie w telewizorze, które spróbuje lepiej dostosować urządzenie USB do zapisu sygnału 
cyfrowego. Ze względu na rozmiar i limit zapisu wybieraj niższe wartości. Wyższe wartości 
znacznie zwiększają wymagania wobec urządzenia pamięci, co do jego rozmiarów i prędkości.
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  UWAGA
Formatowanie bezpowrotnie usunie całą zawartość urządzenia pamięci!

Uwaga:
Każde urządzenie USB wypróbuj najpierw co do prędkości i niezawodności zapisu. 
W przypadku niezadowalającego wyniku wymień je na inne, przede wszystkim 
szybsze. Prędkość pamięci USB jest zasadniczym parametrem niezawodnego zapisu 
i przesunięcia czasowego.

6.7.7. Proporcje stron
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję Aspect Ratio (Proporcje stron) a następnie 
przyciskiem Enter wejdź w podmenu.
Za pomocą przycisków / wybierz proporcje stron (dostępne możliwości: Auto 
(Automatyczny), 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.

6.7.8. Niebieski ekran
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję Blue Screen (Niebieski ekran) a przyciskiem 
Enter wybierz opcję On (Włączone) lub Off (Wyłączone). Funkcja zostanie wykorzystana, 
jeśli nie jest dostępny użyteczny sygnał obrazowy do wyświetlenia.

6.7.9. Pierwsza instalacja
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję First Time Installation (Pierwsza instalacja) 
a następnie przyciskiem Enter wejdź w ustawienia. Wymażesz w ten sposób wcześniejsze 
ustawienia i strojenie i przejdziesz ponownie przez cały proces uruchomienia urządzenia.

6.7.10. Reset, Wznowienie ustawień wyjściowych producenta.
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję Reset a następnie przyciskiem Enter wejdź 
w podmenu. Funkcja wykonuje powrót pozycji ustawień telewizora na wartości fabryczne, 
z wyjątkiem wymazania listy nastawionych programów.
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6.7.11. Aktualizacja oprogramowania (USB)
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję Software Update (USB) (Aktualizacja 
softwaru (USB)), podłącz urządzenie USB do złącza USB a następnie wciśnij przycisk 
Enter, aby wykonać aktualizację oprogramowania.

  UWAGA
Nowe oprogramowanie telewizora aktualizuj tylko w przypadku, że posiadasz 
oryginalne oprogramowanie producenta dla danego typu włącznie z opisem 
zmian. Ewentualna próba aktualizacji nieoryginalnym oprogramowaniem, także 
w przypadku małej różnicy, może zakończyć się bezpowrotnym uszkodzeniem 
telewizor, które nie podlega gwarancji.

6.7.12. Środowisko
Wybierz wykorzystanie w domu (Home/Wył) lub wykorzystanie prezentacyjne w sklepie 
(Shop/Wł).
Uwaga: Wykorzystanie w trybie prezentacyjnym ustawi niektóre parametry urządzenia 
na najwyższe wartości do prezentacji w środowisku z ekstremalnym oświetleniem, 
z czym łączy się zwłaszcza większe obciążenie i zużycie energii. Dlatego przejściu na 
tryb prezentacji towarzyszy zapytanie systemu, po którym należy osobno potwierdzić ten 
zamiar.
Do zwykłego użytkowania zdecydowanie zaleca się wykorzystanie trybu domowego.

6.7.13. HDMI CEC
Funkcja wykonuje ustawienia pozycji specjalnych komunikacji cyfrowej między 
urządzeniami na złączu HDMI. Pozycje ustaw na postawie urządzeniu HDMI CEC 
i sprawdź prawidłową komunikację.
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję HDMI CEC a następnie przyciskiem Enter 
wejdź w podmenu.

HDMI CEC Za pomocą przycisków / włączysz lub wyłączysz funkcję HDMI CEC.
HDMI ARC Za pomocą przycisków / włącz lub wyłącz funkcję HDMI ARC.
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Auto Standby (Automatyczny tryb czuwania) 
Za pomocą przycisków / włącz lub wyłącz funkcję automatycznego trybu czuwania 
dla tego telewizora i dla podłączonych urządzeń.

Device List (Lista urządzeń), Device Menu 
Przez wciśnięcie przycisku Enter otwórz menu główne urządzenia.

6.8. Menu Screen (Ekran) (tylko tryb komputera)

Przez wciśnięcie przycisku MENU wyświetlisz menu główne.
Za pomocą przycisków / wybierz w menu głównym pozycję SCREEN (Ekran).

1. Za pomocą przycisków / wybierz pozycję, którą chcesz ustawić w menu SCREEN.
2. Wciśnij przycisk Enter i dokonaj modyfi kacji.
3. Po zakończeniu ustawień zapisz zmiany za pomocą przycisku Enter i wróć do 

poprzedniego menu.

6.8.1. Automatyczne zmiany
Za pomocą przycisku Enter uruchomisz automatyczne ustawienia przesunięcia 
poziomego/pionowego, rozmiaru i fazy.

6.2.8. Przesunięcie poziome
Ustawienie poziomej pozycji obrazu.
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję H-Offset (Przesunięcie poziome) a następnie 
przyciskiem Enter wejdź w podmenu.
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6.3.8. Przesunięcie pionowe
Ustawienie poziomej pozycji obrazu.
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję V-Offset (Przesunięcie pionowe) a następnie 
przyciskiem Enter przejdź do podmenu.

6.8.4. Rozmiar
Ustawienia rozmiaru obrazu.
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję Size (Rozmiar) a następnie przyciskiem 
Enter wejdź w podmenu.

6.8.5. Faza
Ustawienia problematycznych linii poziomych.
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję Phase (Faza) a następnie przyciskiem Enter 
wejdź w podmenu.

6.8.6. Wznowienie pozycji
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję Positron Reset (Wznowienie pozycji) 
a następnie przyciskiem Enter wejdź w ustawienia.

Uwaga:
1. Pozycja Noise Reduction (Redukcja szumu) w menu PICTURE (OBRAZ) jest 

nieaktualna.
2. Pozycja AD Switch (Przełączanie opisu dźwiękowego) w menu SOUND (DŹWIĘK) 

jest nieaktualna.
3. Menu TIME (CZS) a opis są takie same jak w trybie anteny.
4. Pozycje Block Program (Blokowanie programu) i Parental Guidance (Blokada 

rodzicielska) w menu LOCK (BLOKADA) są nieaktualne.
5. Pozycje Audio Languages (Język dźwięku), Subtitle Language (Język ), Hearing 

Impaired (Wady słuchu) orz PVR File System (System plików PVR) w menu 
SETUP (KONFIGURACJA) są nieaktualne.

6. Tryb komputera nie posiada menu CHANNEL (KANAŁ).
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7. USB

Uwaga:
Przed użyciem menu Media podłącz urządzenie USB, następnie wciśnij przycisk 
INPUT i ustaw źródło na Media. Telewizor rozpozna większość podłączonych urządzeń 
USB i zaoferuje przełączenie na jego odtwarzanie. W przypadku braku reakcji, opcja 
zniknie i włączony będzie poprzedni tryb działania.
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję Media w menu Source i przyciskiem 
Enter wejdź w ustawienia.

Za pomocą przycisków / wybierz w menu głównym Media pozycję, którą chcesz 
ustawić, a przyciskiem Enter wejdź w ustawienia.
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7.1. Menu Photo (Fotografi a)

Za pomocą przycisków / wybierz w menu głównym pozycję PHOTO (Fotografi a) 
a następnie wejdź w menu przyciskiem Enter.
Przyciskiem Exit powrócisz do poprzedniego menu i opuścisz menu.

Za pomocą przycisków / wybierz w menu plik, który chcesz przejrzeć, a przez 
wciśnięcie przycisku ENTER wyświetl obrazek. Jeśli chcesz oglądać tylko ten obrazek, 
wciśnij przycisk Pauza, w innym razie rozpocznie się wyświetlanie wszystkich fotografi i 
danego katalogu, począwszy od obrazka, który został oznaczony. Pasek informacyjny 
ze sterowaniem wyświetlaniem ukryje się strzałką w dół. Wstrzymane wyświetlanie 
wznowisz przez wciśnięcie Play/Pause. Wyświetlanie zakończysz wciśnięciem EXIT, 
powrócisz w ten sposób do listy katalogów.
Gdy na liście katalogów zatrzymasz się na którymś obrazku, po chwili po prawej stronie 
pojawi się informacja o pliku a po środku pojawi się podgląd obrazka.
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7.2. Menu Music (Muzyka)

Za pomocą przycisków / wybierz w menu głównym pozycję MUSIC (Muzyka) 
a następnie wejdź w menu przyciskiem Enter.
Przyciskiem Exit powrócisz do poprzedniego menu i opuścisz menu.

Za pomocą przycisków / wybierz jednostkę dysku, z której chcesz odtwarzać, 
a przyciskiem Enter przejdź do menu. Pasek informacyjny ze sterowaniem odtwarzani 
ukryjesz przy pomocy strzałki w dół, wznowisz go wciskając przycisk ENTER. 
Odtwarzanie zakończysz wciskając EXIT, powrócisz do listy katalogów. Gdy na liście 
katalogów zatrzymasz się na którymś pliku muzycznym, po chwili po prawej stronie 
pojawi się informacja o pliku i rozpocznie odtwarzanie.

Za pomocą przycisków / wybierz pozycję powrotu do poprzedniego menu.
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7.3. Menu Movie (Film)

Za pomocą przycisków / wybierz w menu głównym pozycję MOVIE (Film) a następnie 
wejdź w menu przyciskiem Enter.
Przyciskiem Exit powrócisz do poprzedniego menu i opuścisz menu.

Za pomocą przycisków / wybierz jednostkę dysku, z której chcesz odtwarzać, 
a przyciskiem Enter przejdź do menu. Przez wciśnięcie przycisku mediów odtworzysz 
wybrany fi lm, jeśli jest obsługiwany, zwłaszcza przez kodek.
Przyciskiem Display wybierz na dole pasek informacyjny, który chcesz włączyć, 
a przyciskiem Enter przejdź na niego.
Jeśli w katalogu z fi lmem znajduje się także plik z napisami zewnętrznymi z tym samym 
tytułem co fi lm, urządzenie odtworzy je (przycisk SUBTITLE). Więcej alfabetów można 
wybrać przy pomocy opcji CharSet na pasku informacyjnym. Gdy na liście katalogów 
zatrzymasz się na którymś pliku filmowym, po chwili po prawej stronie pojawi się 
informacja o pliku i rozpocznie odtwarzanie.
Przyciskiem Exit powrócisz do poprzedniego menu a przez ponowne wciśnięcie przycisku 
opuścisz menu.
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7.4. Menu Tekst

Za pomocą przycisków / wybierz w menu głównym pozycję TEXT (Tekst) a następnie 
wejdź w menu przyciskiem Enter.
Przyciskiem Exit powrócisz do poprzedniego menu i opuścisz menu.

Za pomocą przycisków / wybierz jednostkę dysku, którą chcesz przeglądać, 
a przyciskiem Enter przejdź do menu.
Za pomocą przycisków / wybierz pozycję powrotu do poprzedniego menu.
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8. Rozwiązywanie problemów

  UWAGA
W żadnych okolicznościach nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia, nie 
zawiera ono części, które użytkownik mógłby naprawić sam. W razie konieczności 
naprawy, ustawień lub ponadstandardowej konserwacji zawsze przekazuj 
urządzenie do autoryzowanego serwisu. Nieuprawnioną ingerencję w urządzenie 
uważa się za naruszenie umowy i skutkuje ona utratą praw gwarancyjnych. 
Importer, dostawca, dystrybutor ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności 
za wszelkie straty spowodowane przez niedotrzymanie wytycznych podanych 
w niniejszej instrukcji obsługi. Ze względu na ryzyko porażenia prądem 
elektrycznym nie otwieraj urządzenia. W razie usterki urządzenia sprawdź 
najpierw poniższą listę problemów i ich rozwiązań. Jeśli nie uda Ci się usunąć 
usterki dzięki podanym radom, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Objawy Propozycja rozwiązania
Telewizor nie jest zasilane. Skontroluj podłączony kabel zasilający 

i funkcjonalność gniazdka elektrycznego.
Odłącz kabel zasilający, podłącz go po 60 sekundach 
i ponownie włącz telewizor.

Brak obrazu Sprawdź podłączenie anteny.
Mogły nastąpić problemy z nadawaniem ze stacji, 
nastaw inną stację.
Zmień ustawienia kontrastu i jasności.

Dobry obraz, brak dźwięku Zwiększ siłę głosu.
Skontroluj, czy nie jest wyłączony dźwięk (funkcja 
Mute). Wciśnij przycisk MUTE na pilocie.
Sprawdź ustawienia dźwięku.
Jeśli korzystasz z urządzenia zewnętrznego, skontroluj, 
czy nie jest wyciszona głośność lub wyłączony 
dźwięk.
Jeśli korzystasz z wejść A/V lub komponentowych, 
upewnij się, że kable są prawidłowo podłączone i czy 
nie są poluzowane.
Jeśli korzystasz z kabla z redukcją DVI na HDMI, 
konieczny jest samodzielny kabel audio.
Upewnij się, że złącze słuchawek nie jest zajęte.

Dobry dźwięk, ale nietypowe 
kolory lub brak obrazu

Skontroluj podłączenie i stan anteny.
Jeśli używasz wejścia komponentowego, sprawdź 
połączenie. Nieprawidłowe lub poluzowane połączenie 
może być przyczyną problemów z kolorem lub pustym 
ekranem.
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Objawy Propozycja rozwiązania
Telewizor nie reaguje na 
polecenia z pilota.

Baterie w pilocie zdalnego sterowania mogą być 
rozładowane. Jeśli to konieczne, wymień je na nowe. 
Wyczyść soczewkę pilota zdalnego sterowania. 
Odległość między telewizorem LED a pilotem powinna 
wynosić do 8 m, w zalecanym kącie roboczym i bez 
przeszkód na drodze promienia. Ogranicz padanie 
silnego światła (dziennego, słonecznego lub światła 
lamp fl uorescencyjnych i świetlówek) na telewizor 
i czujnik pilota.

Mruganie na całym ekranie 
w trybie VGA

Może być ustawiona zbyt wysoka wartość V-HEIGHT. 
Uruchom komputer ponownie i przejdź na tryb 
awaryjny. Następnie ustaw parametry monitora na 
prawidłową wartość według opisu ustawień.

Poziome pasy w trybie VGA Może być odchylona faza wzorcownia. Popraw fazę 
według pozycji obrazu.

Na ekranie są kolorowe punkty. Pomimo że ekran wyprodukowano przy użyciu 
wysoce precyzyjnej technologii i 99,99 % lub 
więcej pikseli jest funkcjonalnych, na ekranie mogą 
pojawiać się na stałe wygaszone lub świecące punkty 
(czerwone, niebieskie lub zielone). Jest to właściwość 
konstrukcyjna ekranu LED i nie stanowi to wady.

Obraz się rozpada. Telewizor powinien znajdować się z dala od zakłócających 
źródeł elektryczności, takich jak samochody, suszarki, 
spawarki i wszelkie wyposażenie dodatkowe.
Rozpadanie się obrazu może być spowodowane przez 
zjawiska atmosferyczne, takie jak lokalna lub odległa burza.
Podczas instalacji opcjonalnego wyposażenia 
pozostaw pomiędzy nim a telewizorem miejsce.
Sprawdź antenę i podłączenie.
Antenę przechowuj poza zasięgiem kabli zasilających 
lub wejściowych/wyjściowych.

Po automatycznym strojeniu 
do dyspozycji są tylko niektóre 
kanały.

Skontroluj, czy twój region pokryty jest sygnałem 
telewizyjnym. Spróbuj ponownie nastroić lub ręcznie 
nastroić brakujące kanały.
Sprawdź, czy korzystasz z właściwego typu anteny 
– patrz str. 16. „Podłączenie anteny”.

Nie można wybrać kanału. Sprawdź, czy kanał nie jest zablokowany 
w ustawieniach w menu głównym.

Nie można odtwarzać 
z urządzenia USB.

Sprawdź kabel podłączający USB oraz podłączenie 
zasilania. Dysk twardy nie został sformatowany. Upewnij 
się, że jednostka fl ash USB jest kompatybilna i zawiera 
obsługiwane formaty danych multimedialnych.
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Objawy Propozycja rozwiązania
Obraz jest przerysowany, 
zawiera makrobloki, mikrobloki, 
punkty, duże piksele itp.

Kompresja wideo może spowodować naruszenie, 
zwłaszcza w przypadku szybkich ruchów, np. 
w programach sportowych i fi lmach akcji.

Szum z głośników Skontroluj podłączenie kabli, sprawdź, czy kabel wideo 
jest podłączony do wejścia wideo.
Przerysowanie dźwięku może być spowodowane przez 
niski poziom sygnału.

Telewizor automatycznie się 
wyłącza.

Sprawdź, czy nie jest włączony timer wyłączania lub 
timer trybu oszczędnego.

Telewizor automatycznie się 
włącza.

Sprawdź, czy nie jest włączony timer włączenia 
w menu Setup (Konfi guracja).

Obrazek nie wyświetla się na 
pełen ekran.

Najpierw sprawdź, czy problem nie jest spowodowany 
przez sygnał na wejściu. Następnie spróbuj 
zmodyfi kować pozycję Zoom w menu Function 
(Funkcja).

Usterki obrazu i ich przyczyny

Śnieżenie obrazu
Zaśnieżony obraz jest zwykle spowodowany przez słaby sygnał. Zmień ustawienie anteny 
lub zainstaluj wzmacniacz antenowy.

Podwójny obraz lub duchy
Podwójny obraz jest zwykle spowodowany przez odbicia od wysokich budynków. 
Zmodyfi kuj ukierunkowanie anteny lub umieść ją wyżej.

Zakłócenia przez fale radiowe
Na ekranie pojawiają się fale, które zwykle spowodowane są przez okoliczne nadajniki 
radiowe lub krótkofalowe.

Zakłócenia spowodowane przez urządzenia elektrotermiczne o wysokiej temperaturze
Na ekranie pojawiają się skośne lub strzałkowe wzory lub części obrazu brak. Jest 
to prawdopodobnie spowodowane przez urządzenia elektrotermiczne o wysokiej 
temperaturze w niedalekim szpitalu.
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9. Dane techniczne

Model: DFTA40HD SLE 22F58TC
Przekątna 22"
Zużycie energii 19 W
Pobór mocy w trybie czuwania < 0,5 W
Napięcie znamionowe 230 V ~
Pilot zdalnego sterowania Tak
Montaż na ścianie VESA 100 x 100
Wymiary ze stojakiem (sz × w × gł) 517 x 160 x 353 mm
Wymiary bez stojaka (sz × w × gł) 517 x 45 x 324 mm
Ciężar 2,75 kg

Podłączenie
RF IN 1
Wejście AV 1
SCART 1
Komponentowy YPbPr 1
VGA (D-Sub 15 pin) 1
HDMI 1
SPDIF coaxial 1
USB 1
Obsługiwane formaty USB MKV, AVI, MP4, WMV, MOV, XviD,MP3, 

JPEG, JPG, TXT
Slot CI Tak

Pozostałe funkcje
Rozdzielczość WXGA 1920 x 1080
Jasność (cd/m2) 200
Proporcje stron 16:9
Kontrast dynamiczny 1.000.000:1
Czas reakcji (ms) 5
Liczba kolorów 16.7 M
Ustawienia temperatury kolorów Zimna, standardowa, ciepła
Kąt widzenia H: 170° / V: 160°
System wideo PAL/SECAM, DVB-T, DVB-C, DVB-T2 

HEVC/H.265 (1080P 60 kl/s)
System audio BG/DK/I, L/L /MPEG-1 layer 1/2, DD, DD+, 

AAC, HE-AAC
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM 
OPAKOWANIEM
Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do 
składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 
I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, 
że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować 
wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej 
likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do 
wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej 
lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego 
rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego 
produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne 
źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu 
wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować 
niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udzielą Państwu 
urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej 
utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie 
z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, 
prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy 
wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować 
ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących 
prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go 
dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych 
technicznych wyrobu bez uprzedzenia.
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Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest 
ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione 
w  Polsce i  jest ważna tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty 
funkcjonujące w  warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako 
„Professional“). Zgłoszenia gwarancyjnego można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, 
gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, 
a  najpóźniej w  ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do 
przedstawienia i  udokumentowania usterki. Tylko kompletne i  czyste produkty (zgodnie ze standardami 
higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy 
w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas 
pobytu sprzętu w  serwisie. Klient może ubiegać się o  wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt 
serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez 
serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej 
i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:
 usterka była widoczna w chwili zakupu;
 usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
 produkt został uszkodzony z  powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub 

użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
 produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
 produkt został uszkodzony z  powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o  charakterze sił 

wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
 produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
 produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wyłamany przycisk, upadek, itp.);
 produkt został uszkodzony z  powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, 

akcesoriów, baterii, akumulatorków itp. lub z  powodu użytkowania w  złych warunkach (temperatura, 
wilgotność, wstrząsy itp.);

 produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
 użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych 

dokumentach są inne niż na urządzeniu;
 produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby 

gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 
24 miesiące od daty zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy 
o sprawdzenie na stronie internetowej lub kontakt telefoniczny.
www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93
Więcej informacji na www.sencor.pl. 
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