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PRED UVEDENÍM TELEVÍZORA DO PREVÁDZKY SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO
NÁVOD. USCHOVAJTE HO NA NESKORŠIU POTREBU. POZNAMENAJTE SI ČÍSLO
MODELU A VÝROBNÉ ČÍSLO TELEVÍZORA. POZRITE SA NA ŠTÍTOK NA ZADNOM
KRYTE A ODOVZDAJTE ÚDAJE TU UVEDENÉ SVOJMU PREDAJCOVI V PRÍPADE, ŽE
BUDETE POTREBOVAŤ SERVISNÉ SLUŽBY.
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Dôležité bezpečnostné pokyny

1. Dôležité bezpečnostné pokyny
Ak chcete výrobok správne používať, prečítajte si pozorne tento návod na použitie
a uschovajte ho na neskoršie nahliadnutie. Ak budete prístroj odovzdávať (predávať) ďalšej
osobe, odovzdajte spolu s prístrojom aj všetku dokumentáciu, vrátane tohto návodu.

POZOR
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM – NEOTVÁRAŤ!
Symbol blesku
v rovnostrannom
trojuholníku upozorňuje,
že vnútri tohto prístroja
sa nachádza nebezpečné
napätie, ktoré predstavuje
riziko úrazu elektrickým
prúdom.

NA ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM NEODOBERAJTE KRYT (ALEBO
ZADNÚ STRANU). VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ
SÚČASTI, KTORÝCH OPRAVU BY MOHOL
VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEĽ. SERVISNÉ ZÁSAHY
ZVERTE AUTORIZOVANÉMU SERVISNÉMU
STREDISKU.

Symbol výkričníka
v rovnoramennom
trojuholníku upozorňuje
na dôležité prevádzkové
a servisné pokyny
v dokumentácii
sprevádzajúcej prístroj.

Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte tento návod. Riaďte sa týmto návodom
a inštrukciami v ňom uvedenými.
•
Dbajte na všetky varovania.
•
Dodržujte všetky pokyny.
•
Používajte iba doplnky a príslušenstvo uvedené výrobcom.
•
NA PRÍSTROJ SA NESMIE UMIESTNIŤ OTVORENÝ PLAMEŇ, NAPR. HORIACA
SVIEČKA. NEUKLADAJTE NA PRÍSTROJ ALEBO DO JEHO BLÍZKOSTI HORÚCE
PREDMETY ALEBO OBJEKTY S OTVORENÝM OHŇOM, NAPR. SVIECE LEBO
NOČNÉ LAMPY. VYSOKÁ TEPLOTA MÔŽE ROZTAVIŤ PLASTOVÉ DIELY
A SPÔSOBIŤ POŽIAR.
•
Používajte prístroj v miernom klimatickom pásme.
•
Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame
aj nepriame škody zapríčinené nedodržaním pokynov pre inštaláciu, nastavovanie,
obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených v tomto návode.
•
Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmi, vibráciami, vlhkom a prachom.
•
Pred vaším súhlasom s používaním prístroja deťmi musia byť deti spôsobom
zodpovedajúcim ich veku poučené o správnom a bezpečnom používaní prehrávača.
Ak je prístroj vybavený zdierkou na pripojenie slúchadiel, nepoužívajte slúchadlá
nastavené na extrémnu hlasitosť. Hrozí poškodenie alebo strata sluchu.
Inštalácia, ovládanie
•
Prístroj inštalujte podľa pokynov v návode.
•
Okolo prístroja ponechajte na všetkých stranách voľný priestor, nutný pre správnu
cirkuláciu vzduchu. Teplo vznikajúce pri prevádzke sa tým odvádza. Zakrytím
vetracích otvorov skrinky prístroja hrozí riziko prehriatia a poškodenia prístroja. Je
potrebné zaistiť, aby sa nebránilo odvetrávaniu zakrytím vetracích otvorov napr.
novinami, obrusom, závesom atď. Dodržujte inštrukcie o inštalácii uvedené v návode.
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Tento prístroj by nemal byť umiestňovaný do uzavretého priestoru, ako je knižnica
alebo regál, ak nebude poskytnuté riadne vetranie alebo dodržiavané pokyny
výrobcu.
Nikdy nevkladajte žiadne predmety do vetracích alebo iných otvorov, keďže by sa
mohli dotknúť bodov s nebezpečným napätím alebo skratovať časti, ktoré by mohli
zapríčiniť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy nelejte do prístroja žiadnu
tekutinu. Neinštalujte prístroj na priamom slnku alebo blízko zdrojov tepla, ako
sú radiátory, tepelné výmenníky, pece alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov)
produkujúce teplo. Vysokými teplotami sa výrazne skracuje životnosť elektronických
dielov prístroja. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa.
Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa naň ukladať
predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte prístroj pred zmoknutím,
postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou, neponechávajte a neinštalujte
prístroj mimo miestnosti. Prístroj nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov
hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
Zaobchádzajte opatrne so sklenenými panelmi a kryt prístroja. Sklo obrazovky sa pri
náraze môže rozbiť a spôsobiť vážne poranenia.
Dbajte na to, aby sa po sieťovom alebo napájacom kábli nešliapalo ani nebol
stlačený, obzvlášť v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychádza z prístroja alebo
adaptéra. Sieťová vidlica (adaptér) sa používa ako odpájacie zariadenie a musí byť
ľahko dostupná.
Nikdy nepoužívajte prístroj s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou. Ak sú
sieťový kábel alebo vidlica poškodené, vypnite prístroj, odpojte od zdroja napätia
a kontaktujte autorizované servisné stredisko. Poškodený sieťový kábel alebo vidlicu
môže vymeniť iba odborný personál. V žiadnom prípade sa nepokúšajte sieťový kábel
alebo vidlicu vymieňať sami.
Nesnažte sa obísť bezpečnostnú funkciu polarizovanej vidlice. Ak vidlicu nie je
možné zapojiť do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby zastaranú zásuvku
vymenil. Pred zapojením prístroja do sieťovej zásuvky sa najprv uistite, že napätie
vo vašej sieťovej zásuvke zodpovedá napätiu na typovom štítku prístroja alebo jeho
napájacieho adaptéra. Ak si nie ste istí typom zdroja energie v domácnosti, obráťte sa
na vášho predajcu alebo miestnu spoločnosť dodávky energie.
Pred zapnutím prístroja skontrolujte, či všetky sieťové pripojenia sú vykonané riadne a
v súlade s pokynmi výrobcu. Pred zapojením alebo zmenou zapojenia prístroj vypnite
a odpojte od siete.
Pamätajte na to, aby ste pred odpojením sieťového kábla pri napájaní prístroja vždy
najprv odpojili vidlicu (adaptér) zo sieťovej zásuvky.
Zapájajte vidlicu prívodného kábla do samostatnej sieťovej zásuvky. Nepreťažujte
zásuvky v stene predlžovacími káblami alebo zjednotenými zásuvkami. Hrozí riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Pri odpájaní držte prívodný kábel za zástrčku, nie za kábel.
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Vytiahnite prístroj zo zásuvky počas búrok, alebo ak ho dlhšie nepoužívate. Vyvarujte
sa prenesenia prístroja z chladného do teplého prostredia alebo naopak, príp.
používania prístroja vo veľmi vlhkom prostredí. Na niektorých dieloch vnútri skrinky
prístroja môže skondenzovať vzdušná vlhkosť a prístroj sa tak môže stať dočasne
nefunkčným.
V takom prípade nechajte prístroj na teplom a dobre vetranom mieste a vyčkajte
1 – 2 hodiny v pokoji, až sa vlhkosť odparí a prístroj bude možné normálne používať.
Pozor najmä pri prvom použití prehrávača bezprostredne po jeho nákupe v chladnom
ročnom období. Nestavajte prístroj na nestabilný vozík, podstavec, stojan, konzolu
alebo stôl. Prístroj môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie deťom alebo dospelým
osobám alebo vážne poškodiť prístroj a iné objekty. Používajte prístroj iba s vozíkom,
stojanom, podstavcom alebo stolíkom stanoveným výrobcom alebo predaným
s prístrojom. Akákoľvek montáž prístroja by sa mala vykonávať podľa inštrukcií
výrobcu a malo by sa použiť montážne príslušenstvo odporúčané výrobcom.
O prístroj sa neopierajte, nenakláňajte sa cezeň ani ho nepoužívajte ako schody.
Chráňte ho pred prudkými pohybmi. Zaistite, aby sa s prístrojom nehrali deti.
Počas premiestňovania pri použití vozíka buďte opatrní. Rýchle zastavenia,
nadmerná sila a nerovné povrchy môžu spôsobiť prevrhnutie vozíka
s prístrojom.
Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú
za akékoľvek priame aj nepriame škody zapríčinené nedodržaním pokynov pre
inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených
v tomto návode.
Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmi, vibráciami, vlhkom a prachom.
Nevystavujte prístroj extrémnym teplotným alebo vlhkostným podmienkam.
Poznámka:
Ak je prístroj napájaný prostredníctvom adaptéra, použite iba dodávaný adaptér
a napájací kábel striedavého prúdu dodaný s prístrojom. Nepoužívajte chybné zásuvky.
Uistite sa, že zástrčka je riadne zasunutá do zásuvky. Ak je zástrčka voľná, môže
oblúkom spôsobiť požiar. Ohľadom výmeny zásuvky sa obráťte na kvalifikovaného
elektrikára.

Poznámka:
Prístroj zapájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke s ochranným uzemňovacím kolíkom.

Poznámka:
Ak budete prístroj inštalovať na stenu alebo k stropu, riaďte sa inštrukciami výrobcu
a inštrukciami uvedenými v návode použitia daného zariadenia.
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Servis a údržba
•
Na zabránenie rizikám úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru nevyberajte
prístroj zo skrinky – vnútri skrinky nie sú diely, ktoré by mohol opraviť alebo nastaviť
jeho používateľ bez zodpovedajúceho vybavenia a kvalifikácie. Ak bude prístroj
vyžadovať nastavenie alebo opravu, kontaktujte odborný servis.
•
V prípade výskytu akýchkoľvek neobvyklých javov počas používania prístroja, ako
je napr. výskyt charakteristického zápachu páliacej sa izolácie alebo dokonca dymu,
prístroj bezodkladne vypnite, od prístroja odpojte používaný zdroj jeho napájania
a s ďalším používaním prístroja vyčkajte na výsledok jeho kontroly pracovníkmi
odborného servisu.
•
Prenechajte všetok servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, ak bol prístroj
akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad v prípade poškodenia sieťového kábla,
poliatia prístroja tekutinou, vniknutia cudzích predmetov dovnútra prístroja, vystavenia
prístroja dažďu alebo vlhkosti, ak prístroj nefunguje bežným spôsobom alebo došlo
k jeho pádu.
•
V prípade opravy alebo výmeny súčasti prístroja sa uistite, že servisný technik
použil náhradné súčasti určené výrobcom alebo aby náhradné súčasti mali rovnaké
vlastnosti ako originálne. Neautorizované náhrady môžu spôsobiť vznik požiaru,
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo iné nebezpečenstvo.
•
Pred čistením, prenesením alebo inou údržbou odpojte vidlicu (adaptér) od sieťovej
zásuvky.
•
Prístroj čistite iba suchou tkaninou.
•
Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlo alebo iné rozpúšťadlá ani nepoužívajte
brúsne čistiace prostriedky, drôtenky alebo hubky s drôtenkami.
Poznámka:
Prístroj neodhadzujte do bežného domového odpadu. Pri likvidácii dodržujte miestne
zákony a predpisy.
Diaľkový ovládač a batérie
•
Nevystavujte diaľkový ovládač ani batérie priamemu slnku alebo zdrojom tepla,
ako sú radiátory, tepelné výmenníky, pece alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov)
produkujúce teplo. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa.
Dbajte na to, aby senzor nebol vystavený silnému zdroju svetla (napr. slnečnému)
alebo svetla fluorescenčných trubíc, ktoré môžu znížiť účinnosť a spoľahlivosť
diaľkového ovládania.
•
Diaľkový ovládač ani batérie nesmú byť vystavené kvapkajúcej ani tečúcej vode
a nesmú sa na ne ukladať predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte
pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou. Nepoužívajte
vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko poškodenia diaľkového ovládača
alebo batérií.
•
Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
•
Je potrebné venovať pozornosť aspektom dopadu likvidácie batérií na životné
prostredie.
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•

Nesprávne použitie batérií môže spôsobiť únik elektrolytu a koróziu. Aby diaľkový
ovládač fungoval správne, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:
– Nevkladajte batérie v nesprávnom smere.
– Batérie nenabíjajte, nezahrievajte, neotvárajte ani neskratujte.
– Nevhadzujte batérie do ohňa.
– Nenechávajte vybité batérie v diaľkovom ovládači.
– Nekombinujte rôzne typy batérií alebo staré a nové batérie.
– Ak diaľkový ovládač dlhšie nepoužívate, vyberte batérie, aby ste zabránili
možnému poškodeniu následkom vytečenia batérií.
– Ak diaľkový ovládač nefunguje správne alebo sa zníži jeho prevádzkový dosah,
vymeňte všetky batérie za nové.
– Ak dôjde k úniku elektrolytu z batérií, ovládač dajte vyčistiť do autorizovaného
servisu.
U
 POZORNENIE:
Z dôvodu zamedzenia rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte
prístroj dažďu ani vlhkosti.

U
 POZORNENIE:
Batérie sa nesmú vystavovať nadmernému teplu, napríklad slnečnému svitu, ohňu
a podobne.
Tento symbol označuje, že prístroj má dvojitú izoláciu medzi nebezpečným
napätím zo siete a časťami dostupnými pre používateľa. V prípade servisu
používajte iba identické náhradné diely.

1.1. Dôležité informácie
Ak nie je televízor umiestnený v dostatočne stabilnej polohe, môže byť potenciálne
nebezpečný tým, že je náchylný na pád. Mnohým zraneniam, najmä u detí, je možné sa
vyhnúť prijatím jednoduchých opatrení, ako napríklad:
•
•
•
•
•
•

Používaním nábytkových skriniek alebo stojanov odporúčaných výrobcom televízorov.
Používaním iba takého nábytku, ktorý bezpečne unesie hmotnosť televízora.
Zaistením, aby televízor nepresahoval cez okraj nábytku, na ktorom je umiestnený.
Umiestňovaním televízora na vysoký nábytok (napr. príborníky alebo knižnice) iba so
zaistením tak nábytku, ako aj televízora pomocou vhodného ukotvenia.
Umiestňovaním televízora priamo na nábytok tak, aby sa medzi prístrojom a
nábytkom nenachádzal napríklad obrus alebo akýkoľvek iný predmet.
Poučením detí o nebezpečenstve pri šplhaní na nábytok v snahe dosiahnuť na
televízor alebo jeho ovládacie prvky.
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Uchovávaním drobného príslušenstva mimo dosahu detí tak, aby sa takéto predmety
nemohli nedopatrením prehltnúť.
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2. Inštalácia
Vykonajte nižšie opísaným spôsobom inštaláciu stojančeka alebo sa obráťte na
profesionálneho montéra, ak chcete televízor pripevniť k stene.
Uistite sa, že televízor nie je pripojený k sieťovej elektrickej zásuvke. Okrem toho
odporúčame, aby ste si pri vykonávaní nasledujúceho úkonu prizvali na pomoc ďalšiu
osobu.

2.1. Pripevnenie stojančeka
Krok 1
Vyberte vhodný plochý povrch
a umiestnite naň podložku
s mäkkou výplňou, aby ste
zabránili možnosti poškodenia
obrazovkového panelu televízora.
Potom televízor umiestnite
naplocho na túto podložku tak,
aby obrazovka smerovala dole.
Správna montážna poloha je
znázornená na ilustrácii vpravo.
Krok 2
Podľa ilustrácie vyrovnajte nôžku
stojančeka proti montážnemu
bodu.
Krok 3
Pomocou skrutkovača utiahnite skrutky (súčasť dodávky), a tým pripevnite stojanček k
panelu. Postupujte takisto podľa ilustrácie vpravo.

POZOR!
Pri uťahovaní nepoužívajte nadmernú silu, aby ste nepoškodili závitové otvory.
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2.2. Pokyny na pripevnenie na stenu
Uistite sa, že televízor nie je pripojený k sieťovej elektrickej zásuvke. Okrem toho
odporúčame, aby ste si pri vykonávaní nasledujúceho úkonu prizvali na pomoc ďalšiu
osobu.
•
Odporúčame vám, aby ste prizvali profesionálneho montéra, keďže nepreberáme
zodpovednosť za akékoľvek prípadné poškodenie výrobku alebo zranenie osôb pri
svojpomocnej montáži.

ZADNÁ STRANA TELEVÍZORA
SCHÉMA OTVOROV PRE DRŽIAK VESA: 200 × 200 mm

POZNÁMKA:
Pripevnenie televízora k stene by mal vykonať odborne kvalifikovaný montér.
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3. Ovládacie prvky a prípojné miesta

Zapnutie/vypnutie televízora.

1
2

VOL−

3

VOL+

4

CH−

5

CH+

6

MENU	Vstup do ponuky alebo ukončenie ponuky (na vybranie položky sa používajú tlačidlá
CH+/-, na nastavenie položky sa používajú tlačidlá VOL+/-).

7

INPUT	Výber zdroja vstupného signálu.

VOL+/−: Nastavenie hlasitosti.

VOL+/−: Výber kanálu.
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USB

USB
DVD prehrávač

RJ45

Videokamera

DVD prehrávač
PC (výstup HDMI)

Prehrávač
diskov Blu-ray
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4. Technické údaje
Model

SLE 43US800TCSB SLE 50US800TCSB SLE 55US800TCSB SLE 65US800TCSB

Veľkosť obrazovky

43" uhlopriečka
(max.)

Operačný systém

Vlastný operačný systém webOS 5.0

Rozlíšenie

3840 × 2160

Jas

220 cd/m2

Farby

1,07 miliardy

Pomer strán

16 : 9

Formát multimediálneho
obsahu prehrávaného v
režime USB
Zdroj napájania

50" uhlopriečka
(max.)

220 cd/m2

55" uhlopriečka
(max.)

65" uhlopriečka
(max.)

280 cd/m2

300 cd/m2

Hudba: MP3, M4A, AAC, WMA
Video: AVI, MP4, MPG, MKV, MOV, DAT, VOB, RM, RMVB
Fotografie: JPG, BMP, PNG
100 – 240 V~ 50/60 Hz

Príkon

75 W

Napájanie ovládača

DC 3 V (dve batérie veľkosti AAA)

Prevádzková teplota

0 °C – 40 °C

110 W

150 W

165 W

Poznámka:
•
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
•
Uvedené hodnoty hmotnosti a rozmerov sú iba približné.
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5. Diaľkový ovládač
5.1. Použitie tlačidiel diaľkového ovládača
POWER: Zapnutie/vypnutie.
TV/RAD: Prepínanie medzi televíznym a rozhlasovým
vysielaním.
: Vyhľadávanie.
SUBTITLE: Aktivuje/deaktivuje zobrazovanie titulkov.
: Umožňuje prechod do ponuky Quick Settings (Rýchle
nastavenia).
: Vyberá zdroj vstupného signálu.
0 – 9: Tlačidlá na výber číselných hodnôt.
LIST: Zobrazuje obrazovku, ktorá umožňuje rýchly prístup k
programom a ich úpravám.
: Zobrazuje prídavné tlačidlá na diaľkovom ovládači.
: Nastavuje úroveň hlasitosti.
: Umožňuje prepínanie programov.
AD: Zapína alebo vypína zvukový popis AD.
GUIDE: Zobrazuje sprievodcu programom.
: Stišuje zvuk.
: Prehrávanie.
: Zobrazuje ponuku Home (Domovská obrazovka).
: Pozastavenie.
BACK: Umožňuje prechod k predchádzajúcemu kroku.
EXIT: Ukončuje ponuku.
: Vyberá aktuálne zvýraznenú možnosť.
: Tlačidlá so šípkami VPRAVO/VĽAVO/HORE/DOLE
na prechádzanie ponukami na obrazovke.
TEXT: Zobrazuje teletext.
T.OPT: Zobrazuje ponuku funkcií teletextu.
MOVIES: Vyhľadávanie filmov
REC: Spúšťa záznam.
: Spustenie funkcie živého prehrávania.
: prechod k službe Netflix.
: prechod k službe prime video.
: Tlačidlá zodpovedajúce rôznym farebne označeným funkciám v
ponuke alebo funkciám teletextu.
Označenia a polohy tlačidiel diaľkového ovládača sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
SK 13
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6. Úvodné oboznámenie sa s televízorom vybaveným
používateľským prostredím webOS
Upozornenie:
Tento televízor pracuje so systémom WebOS5.0 licencovaným LG. Na jeho
plné využitie a využitie ďalších funkcií môže byť nevyhnutné vytvoriť a používať
používateľský účet LG. Bez toho môžu byť niektoré funkcie obmedzené alebo
nedostupné. Televízor je vybavený intuitívnymi pomocníkom v menu, ktorý vám
pomôže v orientácii, nastavení a využití konkrétnych funkcií bez toho, aby ste museli
listovať v príručke.
Výrobca si vyhradzuje právo vytvoriť a zverejniť nový softvér pre toto zariadenie, ktorý
obohacuje, zlepšuje, upravuje alebo vynecháva niektoré jeho funkcie s cieľom zlepšiť
používateľský zážitok a stabilné používanie zariadenia. Vždy používajte správny a
aktuálny softvér schválený výrobcom.

6.1. Sprievodca zavádzaním systému
6.1.1. Voľba regiónu a jazyka

1.
2.

Pri prvom zapnutí televízora je východiskovou nastavenou krajinou UK a
východiskovým nastaveným jazykom angličtina.
Pomocou diaľkového ovládača môžete východiskové nastavenie krajiny a jazyka
zmeniť podľa výziev, ktoré sa počas zavádzania systému budú zobrazovať na
obrazovke.

6.2. Oboznámenie sa s funkciami domovskej obrazovky
6.2.1. Použitie funkcie domovskej obrazovky televízora vybaveného
používateľským prostredím webOS
Domovskú obrazovku môžete otvárať stlačením tlačidla

na svojom diaľkovom ovládači.
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Často používané aplikácie môžete zlúčiť v jedinej obrazovke a následne ktorúkoľvek z nich
kedykoľvek spúšťať.

1.
2.

3.
4.

5.

Spustite funkciu vyhľadávania.
Ak chcete zobraziť podrobnosti, kliknite na položku Využívanie služby Content Store,
Vyhľadávanie obsahu v Používateľskom sprievodcovi.
Prejdite do ponuky Home Dashboard (Riadiaci panel domova).
Môžete vyberať alebo ovládať zariadenie (mobilný telefón, externé zariadenie,
zariadenie typu Home IoT atď.), ktoré je k televízoru pripojené.
Ďalšie informácie nájdete v časti Pripojenie externých zariadení, Použitie funkcie
Riadiaci panel domova v Používateľskom sprievodcovi.
Vyberte naposledy použitý TV vstup.
Prejdite k naposledy použitej aplikácii.
Dlho stlačte tlačidlo
na diaľkovom ovládači alebo umiestnite ukazovateľ na
položku Recents (Naposledy použité).
Naposledy použitú aplikáciu môžete spustiť alebo ukončiť v zozname zobrazenom v
oblasti Preview (Náhľad) v hornej časti obrazovky.
Aplikácie, ktoré sú vo vašom televízore nainštalované, môžete spúšťať, presúvať a
odstraňovať. Umiestnite ukazovateľ na oblasť App (Aplikácia). Príslušný náhľad sa
zobrazí v hornej časti tejto oblasti.

6.3. Správa domovskej obrazovky
6.3.1. Správa domovskej obrazovky televízora vybaveného používateľským
prostredím webOS
Môžete zobrazovať zoznam aplikácií, ktoré sú vo vašom televízore nainštalované, meniť
ich umiestnenie alebo ich odstraňovať.
1. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete upraviť, a stlačte a podržte tlačidlo so symbolom
kolieska (OK) na diaľkovom ovládači. Tým sa aktivuje režim úprav aplikácií. Do
režimu úprav aplikácií môžete prejsť aj stlačením tlačidla Edit Mode (Režim úprav) v
pravom rohu zoznamu v domovskej obrazovke.
2. Ak chcete aplikáciu presunúť do požadovaného umiestnenia, prejdite do tohto
umiestnenia a stlačte tlačidlo so symbolom kolieska (OK). Ak chcete aplikáciu
odstrániť, vyberte ikonu App Delete (Odstránenie aplikácie) nad touto aplikáciou. Pred
ukončením režimu úprav môžete presunúť alebo odstrániť ľubovoľný počet aplikácií.
3. Aplikácie môžete presúvať aj pomocou tlačidiel / na svojom diaľkovom ovládači.
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Po dokončení vykonávania úprav ukončite režim úprav aplikácií stlačením tlačidla
Close (Zavrieť) v pravom hornom rohu. Východiskové aplikácie, ktoré sú v televízore
nainštalované, nie je možné upravovať.

6.3.2. Príprava funkcie Live TV
1.

Pripojte k televízoru anténu na príjem televízneho vysielania.
Namiesto antény môžete pripojiť zariadenie na sprostredkovanie príjmu televízneho
vysielania, ako napríklad set-top box.
t
Connection (Pripojenie) t Device Connection
Spustite ponuku
Settings (Nastavenia pripojenia zariadenia), Universal Control Settings (Nastavenia
univerzálnych ovládacích prvkov)

2.

Prejdite do ponuky
t
t Programmes (Programy), Programme Tuning
(Programme Tuning & Settings) (Ladenie programov, Ladenie a nastavenie
programov), Auto Tuning (Automatické ladenie).
Vyhľadajú a pridajú sa iba tie programy, ktoré sa práve vysielajú.

6.4. Pripojenie k sieti
6.4.1. Pripojenie k sieti
Ak nakonfigurujete nastavenie na pripojenie k sieti, budete môcť používať rôzne služby,
ako napríklad položky online obsahu a aplikácie.
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6.4.2. Nastavenie siete s pevným pripojením

1.

2.
3.

Pomocou kábla LAN pripojte router k portu LAN na televízore. Router by mal byť
vopred pripojený na internet. Ak router podporuje protokol DHCP, po pripojení
televízora pomocou kábla LAN bude televízor automaticky pripojený k dátovej sieti.
Ak pripojenie k dátovej sieti neprebehne automaticky
Stlačte tlačidlo
na diaľkovom ovládači.
Vyberte t
Connection (Pripojenie) t Network Connection Settings (Nastavenia
sieťového pripojenia), Wired Connection (Ethernet) (Pevné pripojenie, Ethernet).

6.4.3. Nastavenie bezdrôtovej siete

1.
2.
3.
4.
5.

Stlačte tlačidlo Settings na diaľkovom ovládači.
Vyberte ikonu All Settings (Všetky nastavenia) Connection (Pripojenie) Network
Connection Settings (Nastavenia sieťového pripojenia) Wi-Fi Connection (Pripojenie k
sieti Wi-Fi).
Po dokončení vyhľadávania sietí sa zobrazí zoznam sietí, ku ktorým sa je možné
pripojiť.
Vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.
Ak je váš LAN router chránený heslom, zadajte heslo, ktoré je pre tento router
nastavené.

6.5. Pripojenie k sieti
6.5.1. Varovania súvisiace s nastavením siete
1.

Používajte štandardný kábel LAN (pripájajte ho ku konektoru RJ45 vo vyhotovení
Cat7 alebo vyššom, k portu 10 Base-T alebo k portu 100 Base TX LAN).
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2.

Niektoré problémy, ktoré sa pri pripájaní k sieti vyskytujú, je možné odstrániť
resetovaním modemu. Pokúste sa problém vyriešiť tým, že vypnete napájanie,
odpojíte a znovu pripojíte modem a potom opäť zapnite jeho napájanie.
3. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne problémy vyskytujúce sa pri pripájaní k sieti
ani za žiadne poruchy, funkčné poruchy alebo chyby, ktoré sú pripojením k sieti
spôsobené.
4. Pripojenie k sieti nemusí správne fungovať kvôli nastaveniam siete alebo
nastaveniam vykonaným poskytovateľom internetových služieb.
5. Na používanie služby DSL je nutný modem DSL; pri používaní služby poskytovanej
prevádzkovateľom káblovej televízie je nutný káblový modem. Keďže môže byť k
dispozícii iba obmedzený počet sieťových pripojení, v závislosti od obsahu zmluvy
uzatvorenej s poskytovateľom internetových služieb nemusí byť povolené používanie
nastavenia pre televíznu sieť. (Ak zmluva nepovoľuje viac než jedno zariadenie
pripadajúce na každú linku, smie sa používať iba už pripojený počítač.)
6. Prevádzka bezdrôtovej siete môže byť rušená inými zariadeniami, ktoré používajú
frekvenciu 2,4 GHz (bezdrôtový telefón, zariadenie Bluetooth alebo mikrovlnná rúra).
Aj keď k takému rušeniu môže dochádzať aj pri používaní frekvencie 5 GHz, je jeho
výskyt menej pravdepodobný.
7. Miestne bezdrôtové prostredie môže spôsobovať spomaľovanie prevádzky bezdrôtovej
sieťovej služby.
8. Stav, keď nie sú vypnuté všetky miestne domáce siete, môže pri niektorých
zariadeniach spôsobovať nadmerné prevádzkové zaťaženie.
9. Zariadenia, ktoré slúžia ako prístupový bod, musia podporovať bezdrôtové pripojenia
a pri zariadeniach, ktoré sa k tomuto prístupovému bodu (AP) pripájajú, musí
byť povolená príslušná funkcia. Ak potrebujete získať informácie o dostupnosti
bezdrôtového pripojenia k prístupovému bodu, obráťte sa na príslušného
poskytovateľa služieb.
10. Skontrolujte údaj SSID a nastavenie zabezpečenia prístupového bodu. Súvisiace
informácie týkajúce sa SSID a nastavenie zabezpečenia prístupového bodu
vyhľadajte v príslušnej dokumentácii.
11. Neplatné nastavenia sieťových zariadení (zariadení umožňujúcich zdieľanie pevného/
bezdrôtového spojenia, rozbočovačov) môžu spôsobovať, že funkcie televízora budú
spomalené alebo sa nebudú vykonávať správnym spôsobom. Zariadenie nainštalujte
správnym spôsobom podľa príslušného návodu a sieťového prostredia.
12. Spôsob pripojenia sa môže líšiť v závislosti od výrobcu zariadenia použitého ako
prístupový bod.
13. Pri riešení problému súvisiaceho s touto funkciou postupujte podľa pokynov
uvedených v časti Odstraňovanie problémov v Používateľskom sprievodcovi

6.6. Správa vášho účtu LG
6.6.1. Vytvorenie účtu LG
V ponuke Account Management (Správa účtov) môžete použiť svoju e-mailovú adresu na
vytvorenie účtu LG.
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Alternatívne môžete účet LG vytvoriť a následne sa k nemu prihlasovať s použitím ID a
hesla patriaceho účtu na využívanie externých služieb.
Stlačte tlačidlo
na diaľkovom ovládači.
Vyberte ponuku
t General Account Management (Všeobecná správa účtov) t LG
Account Sign In (Prihlásenie k účtu LG).
Vyberte Create Account (Vytvoriť účet). Prečítajte sa podmienky používania služby a
potvrďte svoj súhlas s nimi.
Zadajte ID a heslo. Ako ID musíte použiť svoju e-mailovú adresu.
Zadajte svoj dátum narodenia.
Ak vyberiete možnosť OK, bude na vami zadanú e-mailovú adresu odoslaný overovací
odkaz. Overenie e-mailovej adresy je nutné vykonať počas platnosti tohto odkazu.
Po úspešnom overení e-mailovej adresy sa vytvorí účet LG, ku ktorému sa môžete
prihlásiť pomocou svojich prihlasovacích údajov.
Niektoré modely nemusia byť podporované.
Na vytvorenie účtu je potrebné pripojenie na internet.
Požadované informácie sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej krajiny.
V závislosti od vášho veku môže byť nastavené obmedzenie prístupu k niektorým
službám.
Pri riešení problému súvisiaceho s touto funkciou postupujte podľa pokynov uvedených v
časti Odstraňovanie problémov v Používateľskom sprievodcovi.
Správa vášho účtu LG
Môžete vykonávať správu informácií o vašom účte LG.
Stlačte tlačidlo
na diaľkovom ovládači.
Vyberte ponuku
t General Account Management (Všeobecná správa účtov), aby ste
sa mohli prihlásiť.
Osobné údaje
Môžete zobrazovať alebo upravovať informácie o účte, ku ktorému ste momentálne
prihlásení. Môžete zmeniť heslo alebo stlačiť tlačidlo Edit (Upraviť) a potom upraviť svoje
osobné údaje. Niektoré modely nemusia byť podporované.
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7. Viac zábavy s funkciami Live TV
7.1. Optimálne využívanie ponuky živého vysielania
Funkcie ponuky živého vysielania
Pri sledovaní televízneho vysielania môžete ľahko používať najdôležitejšie funkcie.
Stlačte tlačidlo LIST na diaľkovom ovládači.
Prípadne stlačte tlačidlo so symbolom kolieska (OK) na diaľkovom ovládači a vyberte
položku Programmes (Kanály).

7.2. Zobrazenie sprievodcu
Zobrazenie sprievodcu televíznymi reláciami
Môžete sledovať programy a plánovať sledovanie každého z týchto programov.
Stlačte tlačidlo LIST na diaľkovom ovládači a vyberte záložku Guide (Sprievodca) na ľavej
strane obrazovky.

1.
2.

Kliknutím na príslušnú ikonu prejdete do požadovanej aplikácie.
Môžete zobraziť informácie o programe a televíznej stanici.
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3.

Môžete zobraziť informácie o programe, ktorý momentálne sledujete, a takisto
informácie o programe označenom pomocou ukazovateľa.
4. Vyberte tlačidlo See Details (Zobraziť podrobnosti) alebo názov požadovaného
programu. Môžete zobraziť ďalšie informácie o programe a vybrať možnosť Watch/
Record (Sledovanie/záznam) (k dispozícii iba pri určitých modeloch) alebo Reminder/
Scheduled Recording (Pripomenutie/plánovaný záznam) (k dispozícii iba pri určitých
modeloch) atď.
5. Môžete zobraziť tú časť zoznamu programov, ku ktorej sa vzťahuje aktuálny dátum a
čas.
6. Spúšťa funkciu Programme Manager (Správca programov).
7. Môžete zmeniť veľkosť zoznamu programov tak, aby ste ju prispôsobili počtu
programov zobrazovaných na obrazovke.
8. Nastavuje filter.
9. Môžete zapnúť/vypnúť funkciu Mini TV.
Informácie o programe sa nezobrazujú pri tých programoch, pre ktoré tieto informácie
neposkytuje príslušná televízna stanica.

7.3. Kontrola informácií o programe
Zobrazenie informácií o programe
Počas sledovania živého vysielania stlačte tlačidlo so symbolom kolieska (OK). Zobrazí sa
pás s číslom a názvom programu.

7.4. Nahrávanie
Použitie funkcií záznamu
Pri televízore vybavenom používateľským prostredím webOS môžete používať funkcie
záznamu.
Použitie funkcie okamžitého záznamu
1. Pripojte pevný disk USB alebo flash disk USB k portu USB na televízore.
2. Odporúča sa, aby ste záznam vykonávali na pevný disk USB.
3. Počas sledovania živého vysielania stlačte tlačidlo so symbolom kolieska (OK).
4. Stlačte tlačidlo Start Recording (Spustiť záznam) v dolnej časti obrazovky.
Ak chcete záznam zastaviť, stlačte tlačidlo Stop Recording (Zastaviť záznam)
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7.5. Použitie plánovača televíznych programov
Použitie plánovača televíznych programov
Môžete zadávať dátum a čas programu, ktorého sledovanie alebo záznam chcete
naprogramovať tak, aby sa uskutočnili v nastavenom čase. Stlačte tlačidlo LIST na
diaľkovom ovládači a vyberte záložku TV Scheduler (Plánovač televíznych programov) na
ľavej strane obrazovky. Vyberte položku TV Scheduler (Plánovač televíznych programov) v
pravej hornej časti obrazovky.

Môžete zmeniť poradie položiek alebo použiť filter.
Môžete nastaviť položku Delete Mode (Režim odstránenia).
Môžete nastaviť položku New Scheduled Recording (Nový plánovaný záznam).
Môžete nastaviť položku New Reminder (Nové pripomenutie).
Spustite funkciu Guide (Sprievodca)

7.6. Prehrávanie zaznamenaných televíznych programov
Správa záznamov
Záznamy uložené v pamäťových zariadeniach môžete prezerať a prehrávať pomocou
aplikácie Recordings (Záznamy). Stlačte tlačidlo LIST na diaľkovom ovládači a vyberte
záložku Recordings (Záznamy) na ľavej strane obrazovky. Vyberte položku Recordings
(Záznamy) v pravej hornej časti obrazovky
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7.6.1. TELETEXT
Použitie teletextu
Teletext je bezplatná služba, ktorú poskytujú televízne stanice a ktorá obsahuje textové
informácie o televíznych programoch, správy a predpoveď počasia.
Teletextový dekodér, ktorým je tento televízor vybavený, podporuje systémy SIMPLE, TOP
a FASTEXT.
Stlačte tlačidlo More Actions na diaľkovom ovládači.
Vyberte možnosť Teletext.
Zobrazí sa okno TELETEXT.
Ak chcete súčasne sledovať obrazové televízne vysielanie aj TELETEXT, stlačte tlačidlo
More Actions na diaľkovom ovládači a vyberte možnosť Teletext.
Farebné tlačidlá
Na výber predchádzajúcej alebo nasledujúcej stránky.
Tlačidlá s číslicami
Umožňujú vám zadávať číslo stránky, na ktorú chcete prejsť.
Tlačidlá so šípkami hore/dole na prepínanie programov
Na výber predchádzajúcej alebo nasledujúcej stránky.

7.6.2. HbbTV
Viac informácií o funkcii HbbTV
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je nový štandard televízneho vysielania,
ktorý umožňuje, aby boli rozšírené teletextové služby, ktoré sú poskytované spolu s
vysielaným televíznym programom, integrované alebo prepojované s online službami
poskytovanými prostredníctvom širokopásmovej dátovej siete, ku ktorej je televízor Smart
TV pripojený. Používatelia preto majú prostredníctvom televízora priamy prístup nielen k
tradičným digitálnym teletextovým službám, ale aj k rôznym online službám, akými sú
napríklad služby typu catch-up TV alebo Video on Demand (VOD), aplikácie súvisiace s
programami a ďalšie služby poskytujúce veľké množstvo informácií, pričom všetky tieto
služby sa vzájomne prelínajú. Služby HbbTV je možné aktivovať niekoľkými spôsobmi,
z ktorých najobľúbenejší je aktivácia stlačením červeného tlačidla. Používatelia spravidla
preskúmavajú ponuku služieb pomocou tradičných navigačných tlačidiel (vrátane tlačidla
OK a červeného, zeleného, žltého a modrého tlačidla). Aktuálna verzia špecifikácie
služieb HbbTV zahŕňa aj podporu „adaptívneho streamovania“ videa prostredníctvom
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širokopásmového pripojenia, čím je zaručená čo najlepšia kvalita sledovaného obrazu.
Ďalšie informácie o službách HbbTV získate na stránkach www.hbbtv.org. Niektoré modely
nemusia byť podporované.
Použitie služieb HbbTV
Settings (Nastavenia), ikona All Settings (Všetky nastavenia), Programmes (Programy),
HbbTV
Zapína služby HbbTV.
Služby HbbTV vám poskytujú prístup k najrozmanitejšiemu obsahu.
Ak televízor nie je pripojený na internet, rozsah týchto služieb môže byť obmedzený.
Funkčnosť a kvalita služieb HbbTV sa môže líšiť v závislosti od kvality vášho
širokopásmového pripojenia.
Dostupnosť služieb HbbTV nie je zaručená pri všetkých programoch – tieto služby sú k
dispozícii iba vtedy, ak sú podporované príslušnou televíznou stanicou.

24 SK
Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

Revision 06/2021

Pripojenie externých zariadení

SK

8. Pripojenie externých zariadení
8.1. Použitie funkcie Home Dashboard (Riadiaci panel domova)
Môžete vyberať alebo ovládať zariadenie (mobilný telefón, externé zariadenie, zariadenie
typu Home IoT atď.), ktoré je k televízoru pripojené.
Stlačte tlačidlo
na diaľkovom ovládači a vyberte možnosť Home Dashboard (Riadiaci
panel domova).
Môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo
na diaľkovom ovládači.

Pripojené inteligentné zariadenie môžete vyberať a kontrolovať pomocou aplikácie LG
ThinQ.
Ďalšie informácie o tomto postupe nájdete v časti Pripojenie externých zariadení,
Pripojenie inteligentných zariadení v Používateľskom sprievodcovi.
Môžete prehrávať zvuk z inteligentného zariadenia pripojeného prostredníctvom rozhrania
Bluetooth.
Ďalšie informácie o tomto postupe nájdete v časti Pripojenie externých zariadení,
Prehrávanie zvuku z inteligentného zariadenia prostredníctvom reproduktorov televízora v
Používateľskom sprievodcovi.
Pripojené externé zariadenie môžete vyberať a kontrolovať prostredníctvom externého
vstupného portu alebo prostredníctvom siete.
Zobrazuje sa aktuálne vybraný výstupný reproduktor, pričom je možné prechádzať do
obrazovky na nastavenie výstupných reproduktorov.
Môžete zobrazovať a vyberať pripojené pamäťové zariadenie.
Pripojené zariadenie môžete kontrolovať a ovládať prostredníctvom siete Home IoT.
Ďalšie informácie o tomto postupe nájdete v časti Pripojenie externých zariadení,
Pripojenie zariadenia typu Home IoT v Používateľskom sprievodcovi.
Svoje zariadenie môžete jednoducho ovládať tým, že vopred nastavíte požadované
obslužné postupy.
Sign In (Prihlásenie): Môžete sa prihlasovať/odhlasovať k/od účtu LG ThinQ, ktorý ste
vytvorili v mobilnom telefóne.
Edit (Úpravy): Môžete upraviť názov zariadenia pripojeného k príslušnému vstupu alebo
názov zariadenia typu Home IoT, prípadne upraviť konfiguráciu súvisiacich zariadení.
Obnovuje zoznam zariadení.
Ukončite ponuku Home Dashboard (Riadiaci panel domova).
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Dostupné zariadenia sa líšia v závislosti od modelu alebo regiónu.

8.2. Pripojenie výmenného pamäťového zariadenia USB
Pripojenie výmenného pamäťového zariadenia USB
Pripojte výmenné pamäťové zariadenie USB (pevný disk USB, flash disk USB) k portu
USB na televízore, aby ste prostredníctvom tohto televízora mohli prehrávať obsah
súborov, ktoré sú v tomto výmennom pamäťovom zariadení USB uložené.
Odporúčania týkajúce sa používania výmenného pamäťového zariadenia USB
Výmenné pamäťové zariadenie USB, ktoré obsahuje vstavaný automatický rozpoznávací
program alebo ktoré používa svoj vlastný ovládač, nemusí byť rozpoznateľné.
Niektoré výmenné pamäťové zariadenia USB nemusia byť podporované alebo nemusia
správne fungovať.
Ak používate predlžovací kábel USB, výmenné pamäťové zariadenie USB nemusí byť
rozpoznané alebo nemusí správne fungovať.
Používajte iba výmenné pamäťové zariadenia USB, ktoré sú sformátované za použitia
súborového systému FAT32 alebo NTFS poskytovaného operačným systémom Windows.
Odporúča sa používať externý pevný disk USB s menovitým napätím 5 V alebo menším
a s menovitým prúdom 500 mA alebo menším. Ak použijete zariadenie, ktoré vyžaduje
vyššie než menovité hodnoty napätia/prúdu, môže byť toto zariadenie nefunkčné v
dôsledku nedostatočného prúdu.
Odporúča sa používať rozbočovač USB alebo výmenné pamäťové zariadenie USB so
zdrojom napájania.
Ďalej sa odporúča používať pamäťové zariadenie s kapacitou 32 GB, ak ide o USB flash
disk, a s kapacitou 2 TB alebo menšou, ak ide o pevný disk USB.
Ak pevný disk USB, ktorý je vybavený úsporným režimom, nebude fungovať, skúste ho
sprevádzkovať vypnutím a opätovným zapnutím. Ďalšie informácie môžete vyhľadať v
návode na použitie pevného disku USB.
Dáta uložené vo výmennom pamäťovom zariadení USB sa môžu poškodiť, a preto sa
odporúča, aby ste zálohovali akékoľvek dôležité súbory. Za správu dát nesú zodpovednosť
výhradne používatelia. Výrobca žiadnu zodpovednosť nepreberá.
Stlačte tlačidlo
na diaľkovom ovládači. Ak chcete výmenné pamäťové zariadenie USB
odobrať, stlačte tlačidlo Eject (Vysunúť), ktoré sa zobrazí v hornej časti obrazovky, ak
označíte výmenné pamäťové zariadenie USB, ktoré sa má odobrať.
Ak výmenné pamäťové zariadenie USB odpojíte bez toho, aby ste vybrali možnosť Eject
(Vysunúť), môže dôjsť k výskytu chyby v televízore alebo pamäťovom zariadení.
Ak sa pokúsite pripojiť výmenné pamäťové zariadenie USB so súborovým systémom,
ktorý nie je televízorom podporovaný, k portu USB IN, zobrazí sa hlásenie s výzvou na
vykonanie formátovania. Aby ste takto pripojené výmenné pamäťové zariadenie USB
mohli použiť, je potrebné, aby ste ho najprv sformátovali.
Po sformátovaní sa z tohto výmenného pamäťového zariadenia USB odstránia všetky
dáta a bude vytvorený súborový systém NTFS alebo FAT32.
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Stlačte tlačidlo
na diaľkovom ovládači. Vyberte pripojené zariadenie USB z ponuky
Home Dashboard (Riadiaci panel domova) t Storage (Pamäťové zariadenia) a potom toto
výmenné pamäťové zariadenie USB sformátujte vybraním tlačidla Format (Formátovať).
Pri pripojení výmenného pamäťového zariadenia USB sa môže vytvoriť náhodný súbor/
náhodný priečinok, aby bolo umožnené poskytovanie služieb Smart TV, ako napríklad
ukladanie a vyhľadávanie miniatúrnych náhľadov.

8.3. Sledovanie obsahu obrazovky počítača na obrazovke televízora
Zobrazenie obsahu obrazovky počítača na obrazovke televízora
Pripojenie prostredníctvom bezdrôtovej siete
V počítači aktivujte režim zdieľania obrazovky. Váš televízor bude zobrazený v zozname
dostupných zariadení.
Vyberte svoj televízor a vyžiadajte si nadviazanie spojenia.
Po nadviazaní spojenia bude televízor zobrazovať obrazovku pripojeného zariadenia.
Na získanie spoľahlivého spojenia sa odporúča, aby ste svoje zariadenie, ktoré chcete k
televízoru pripojiť, vždy aktualizovali na najnovšiu verziu operačného systému.
Odporúča sa, aby ste túto funkciu používali v blízkom dosahu.
Spúšťanie funkcie zdieľania obrazovky bude rýchlejšie, ak svoje mobilné zariadenie alebo
svoj počítač pripojíte k rovnakej sieti, k akej je pripojený televízor.
Aj keď je na pripojenie možné použiť akýkoľvek bezdrôtový router, odporúča sa pripájať
zariadenie k routeru pracujúcemu vo frekvenčnom pásme 5 GHz, pretože funkcia môže
byť nepriaznivo ovplyvňovaná okolitým bezdrôtovým prostredím.
Odozva sa môže líšiť v závislosti od používateľského prostredia.
Líši sa tiež v závislosti od verzie systému Windows. Ďalšie informácie o zariadení, ku
ktorému sa chcete pripojiť, vyhľadajte v návode na jeho použitie.
Ak sa opakovane nedarí nadviazať spojenie, vypnite televízor aj zariadenie, ku ktorému ho
chcete pripojiť, a potom tieto prístroje opäť zapnite a zopakujte pokus.
Použitie pevného pripojenia
Prepojte počítač s televízorom pomocou kábla HDMI.
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9. Využívanie funkcií Smart TV
9.1. Prechádzanie internetu na obrazovke televízora
Použitie webového prehľadávača
Obsah webových stránok môžete zobrazovať po zadaní webovej adresy v adresnom (URL)
riadku. Ak zadáte vyhľadávacie slovo, webový vyhľadávač vykoná vyhľadanie informácií s
použitím databázy vyhľadávacích slov.
Stlačte tlačidlo
na diaľkovom ovládači.
Spustite aplikáciu Web Browser (webový prehľadávač).

1.

Môžete obnoviť webovú stránku, ktorú
si prezeráte.
2. Môžete zadať webovú adresu na
prechod na určité webové stránky
alebo priamo zadať hľadaný pojem.
3. Môžete zobrazovať záložky, ktoré sú
aktuálne otvorené.
4. Môžete blokovať zobrazovanie reklám
na webovej stránke, ktorú prezeráte.
Toto tlačidlo sa však zobrazuje
iba vtedy, ak je v ponuke Settings
(Nastavenia) zapnutá funkcia Use Block Ads (Použiť blokovanie reklám).
5. Rozdeľte obrazovku tak, aby sa súčasne s prehľadávačom zobrazovala aj obrazovka
s televíznym vysielaním. Počas sledovania televízneho vysielania tak budete môcť
prechádzať webové stránky.
6. Obsah obrazovky môžete počas prechádzania webových stránok približovať a
odďaľovať.
Add to bookmarks (Pridať k záložkám): Webové stránky, ktoré si momentálne
prezeráte, môžete pridať k svojím obľúbeným položkám.
History (História): Môžete zobrazovať a odstraňovať históriu návštev webových
stránok.
Bookmarks (Záložky): Môžete zobrazovať a odstraňovať zoznam webových stránok,
ktoré ste pridali k svojím obľúbeným položkám.
Settings (Nastavenia): Môžete zmeniť nastavenia webového prehľadávača.
7. Ukončite webový prehľadávač.
8. Nová obrazovka so záložkami zobrazuje zoznamy Recommended Sites (Odporúčané
stránky) a Most Visited Sites (Najnavštevovanejšie stránky).
Ak nechcete, aby sa zoznam Recommended Sites (Odporúčané stránky) zobrazoval,
vyberte možnosť Off (Vypnuté) pre položku Show Recommended Sites (Zobrazovať
odporúčané stránky) v ponuke Settings (Nastavenia).
Zoznam odporúčaných stránok sa môže líšiť podľa krajiny a k dispozícii je iba v určitých
krajinách.
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Aplikácia Web Browser (webový prehľadávač), ktorou je váš televízor vybavený, je
prehľadávač určený pre televízory, čo znamená, že môže fungovať odlišne oproti
prehľadávaču nainštalovanému vo vašom počítači.
Niektoré obsahové položky nemusia byť schopné správne zobrazovať.
Doplnok Flash nie je podporovaný a podporované sú iba médiá vo formáte HTML5.
Inštalácia doplnkov nie je podporovaná.
Nie je možné prehrávať multimediálne súbory v iných formátoch než JPEG/PNG/GIF.
Ak funkcie televízora spotrebujú dostupnú pamäť, aplikácie môžu byť nútene ukončené.
V televízore sa používajú vlastné typy písma. V závislosti od obsahu môžu mať znaky
vzhľad, ktorý je odlišný od vzhľadu pri zobrazení v prehľadávači nainštalovanom v počítači
alebo v mobilnom zariadení.
Funkcie sťahovania súborov a typov písma nie sú podporované.
Pri používaní prehľadávača je potrebná opatrnosť, pretože nie je k dispozícii funkcia
automatického blokovania stránok so škodlivým kódom alebo phishingových útokov.
Niektoré funkcie webového prehľadávača nemusia byť dočasne podporované, čo môže byť
spôsobené vonkajšími faktormi.
Keďže je prístup k webovým stránkam umožnený prostredníctvom aplikácie Web Browser
(Webový prehľadávač), ktorá je k dispozícii priamo v televízore, je potrebné zaistiť dohľad
nad tým, aby sa deti nemohli dostávať ku škodlivému online obsahu.
Prístup ku škodlivému online obsahu môžete znemožniť tým, že aplikáciu Web Browser
(webový prehľadávač) uzamknete.
Nakonfigurujte potrebné nastavenia v ponuke Settings (Nastavenia), All Settings (Všetky
nastavenia), General (Všeobecné nastavenia), Safety (Bezpečnosť), Application Locks
(Uzamknutie aplikácií).
Ak narazíte pri používaní aplikácie Web Browser (Webový prehľadávač) na problémy,
postupujte podľa pokynov uvedených v časti Odstraňovanie problémov v Používateľskom
sprievodcovi.
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10. Nastavenie
10.1. Quick Settings (Rýchle nastavenia)
Rýchly prístup k funkciám ponuky Settings (Nastavenia)
Umožňuje rýchle a jednoduché používanie jednoduchých ovládacích prvkov, akými sú
napríklad Picture Mode (Režim obrazu), Sound Out (Výstup zvuku), Sleep Timer (Časovač
vypnutia) atď.
Stlačte tlačidlo
na diaľkovom ovládači.
Môžete nastaviť položku Picture
Mode (Režim obrazu).
Môžete nastaviť položku Sound
Mode (Režim zvuku).
Môžete zvoliť nastavenie Sound Out
(Výstup zvuku).
Môžete nastaviť funkciu Sleep Timer
(Časovač vypnutia).
Prejdite do obrazovky Connection
(Pripojenie).
Môžete nastaviť ďalšie možnosti.
Môžete pridať/odstrániť rýchlo
nastaviteľné položky alebo zmeniť ich poradie.
Po zadaní každej položky prejdite stlačením a podržaním tlačidla so symbolom kolieska
(OK) na diaľkovom ovládači do zodpovedajúcej ponuky

10.2. Programmes (Programy)
Auto Tuning (Automatické ladenie)
Automatické nastavenie programov
t
t Programmes (Programy) t Programme Tuning (Ladenie programov) t
Auto Tuning (Automatické ladenie)
Vyberte funkciu automatického ladenia.
Nastavte funkciu automatického ladenia podľa pokynov na obrazovke.
Ak nie je správne pripojený zdroj vstupného signálu, nemusí fungovať registrácia
programov.
Pomocou funkcie automatického ladenia je možné vyhľadávať iba programy, ktoré sa
aktuálne vysielajú.
Ak je zapnutá funkcia zabezpečenia, zobrazí sa prekryvné okno s požiadavkou na zadanie
hesla.
Manual Tuning (Ručné ladenie)
Použitie ručného ladenia programov
t
t Programmes (Programy) t Programme Tuning (Programme Tuning &
Settings) (Ladenie programov, Ladenie a nastavenie programov) t Manual Tuning
(Ručné ladenie)
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Táto funkcia je určená na ručné vyhľadávanie a ukladanie programov.
Pri digitálnom vysielaní je možné kontrolovať intenzitu signálu a kvalitu signálu.
Signal Test (Test signálu)
Použitie testu signálu
t
t Programmes (Programy) t Programme Tuning (Programme Tuning &
Settings) (Ladenie programov, Ladenie a nastavenie programov) t Signal Test (Test
signálu)
Zobrazuje informácie o digitálnom multiplexe, službách atď.
Test signálu je k dispozícii iba v režimoch príjmu signálu prostredníctvom antény alebo
kábla.
Programme Manager (Správca programov)
Edit Programmes (Úpravy programov)
Môžete upraviť programy, ktoré vyberiete zo všetkých uložených programov, alebo ich
môžete pridávať/odoberať do/zo svojho zoznamu obľúbených programov.
Úpravy zoznamu všetkých programov
t
t Programmes (Programy) t Programme Manager (Správca programov) t
Edit All Programmes (Upraviť všetky programy)
Môžete nastaviť uzamknutie alebo odomknutie programov, ktoré vyberiete zo všetkých
uložených programov, alebo ich môžete nastaviť tak, aby sa vynechávali pri prepínaní
programov.
1. Nastavte možnosť triedenia.
Lock/Unlock (Uzamknúť/
odomknúť): Uzamknite vybrané
programy alebo odomknite
uzamknuté programy.
Skip/Restore (Vynechať/obnoviť):
Nastavte vybrané programy tak,
aby sa vynechávali pri prepínaní
programov, alebo deaktivujte
možnosť vynechávania programov,
ktoré boli vopred nastavené ako
vynechávané.
Move (Presunúť): Presuňte vybrané programy.
Edit Programme Numbers (Upraviť čísla programov): Zmeňte čísla vybraných programov.
Delete (Odstrániť): Odstráňte vybrané programy.
Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od signálu príslušnej televíznej stanice.
Pri modeli, ktorý podporuje príjem satelitných programov, môžete vykonávať správu
satelitných programov v (rozšírenej) ponuke Edit Satellite Programmes (Upraviť satelitné
programy), ak to profil operátora umožňuje.
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Edit Favourite Programmes List (Úpravy zoznamu obľúbených programov)
t
t Programmes (Programy) t Programme Manager (Správca programov) t
Edit Favourites (Upraviť obľúbené)
Môžete pridávať/odoberať požadované programy do/zo zoznamu obľúbených programov,
meniť ich poradie atď.
1.

2.
3.

4.

Vyberte požadované programy
zo zoznamu všetkých
programov a potom ich
stlačením tlačidla pridajte
do zoznamu obľúbených
programov.
Odstráňte vybrané programy
zo zoznamu obľúbených
programov.
Move (Presunúť): Vyberte
jeden alebo viac programov v zozname obľúbených programov, stlačte tlačidlo Move
(Presunúť) a potom vyberte umiestnenia, do ktorých sa majú tieto programy presunúť.
Vybrané programy sa presunú do vami vybraných umiestnení. Change Group Name
(Zmeniť názov skupiny):
Zmeňte názov zoznamu obľúbených programov. Sort by Programme (Zoradiť podľa
programov): Zoradí zoznam obľúbených programov podľa ich názvu.

Multi Feed
t
t Programmes (Programy) t Multi Feed
Vysielanú reláciu, ktorej obsah bol zaznamenaný z rôznych uhlov, môžete na obrazovke
televízora sledovať pod požadovaným uhlom pohľadu.
Niektoré modely nemusia byť podporované.
HbbTV
Viac informácií o funkcii HbbTV
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je nový štandard televízneho vysielania, ktorý
umožňuje, aby boli rozšírené teletextové služby, ktoré sú poskytované spolu s vysielaným
televíznym programom, integrované alebo prepojované s online službami poskytovanými
prostredníctvom širokopásmovej dátovej siete, ku ktorej je televízor Smart TV pripojený.
Ak chcete zobraziť podrobnosti, kliknite na položku Viac zábavy s funkciami Live TV t
HbbTV v Používateľskom sprievodcovi.
Niektoré modely nemusia byť podporované.

10.3. Pripojenie
Network Connection Settings (Nastavenie sieťového pripojenia)
Nastavenie sieťového pripojenia
t
t Connection (Pripojenie) t Network Connection Settings (Nastavenie
pripojenia k sieti)
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Ak nakonfigurujete nastavenie na pripojenie k sieti, budete môcť používať rôzne služby,
ako napríklad položky online obsahu a aplikácie.
Nastavenie siete s pevným pripojením
Vyberte pevné pripojenie (Ethernet).
Ak router, ktorý je pripojený k sieti, podporuje protokol DHCP, po prepojení televízora
a tohto routera pomocou kábla bude televízor automaticky pripojený k sieti. Ak nie je
automatické nastavenie podporované, môžete vybrať možnosť Edit (Upraviť) na ručné
nastavenie pripojenia k sieti.
Setting a Wireless Network (Nastavenie bezdrôtovej siete)
Vyberte pripojenie k sieti Wi-Fi.
Ak ste vykonali nastavenie pripojenia televízora k bezdrôtovej sieti, môžete kontrolovať
dostupnosť bezdrôtových sietí a pripájať televízor na internet prostredníctvom vybranej
bezdrôtovej siete.

10.4. General (Všeobecné nastavenia)
Language (Jazyk)
Konfigurácia jazykových nastavení
t
t General (Všeobecné nastavenia) t Language (Jazyk)
Môžete zvoliť jazyk ponúk zobrazovaných na obrazovke a jazyk zvuku digitálne
vysielaných relácií.
Menu Language (Jazyk ponúk)
Môžete vybrať jeden z jazykov, v ktorom sa majú na obrazovke zobrazovať ponuky. Podľa
jazyka vybraného pre ponuky sa automaticky nastaví aj jazyk funkcie rozpoznávania reči
na hlasové ovládanie.
Funkcia rozpoznávania reči na hlasové ovládanie je k dispozícii iba pri niektorých
modeloch.
Primary Audio Language / Secondary Audio Language (Hlavný jazyk zvukového
sprievodu / vedľajší jazyk zvukového sprievodu)
Môžete zvoliť jazyk, ktorý požadujete pri sledovaní digitálne vysielaného programu
obsahujúceho viacjazyčný zvukový sprievod.
Pri programoch vysielaných bez podpory viacjazyčného zvukového sprievodu sa použije
východiskové jazykové nastavenie.
Týka sa digitálneho vysielania.
Keyboard Languages (Jazyky klávesnice)
Vyberte jazyk, ktorý sa má použiť pre klávesnicu na obrazovke.
Postup pri nastavovaní jazyka teletextu
Nastavuje jazyk teletextu.
Ak chcete zobraziť podrobnosti, kliknite na položku Viac zábavy s funkciami Live TV,
Teletext v Používateľskom sprievodcovi.
Iba v digitálnom režime
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Location (Umiestnenie)
Nastavenie umiestnenia
t
t General (Všeobecné nastavenia) t Location (Umiestnenie)
Môžete zmeniť nastavenie umiestnenia svojho televízora vybaveného funkciami Smart TV.
Address Setting (Nastavenie adresy)
Pre nastavenie svojho televízora môžete vybrať položky Region a City (Mesto).
Broadcast Country (Krajina televízneho vysielania)
Na nastavenie svojho televízora môžete vybrať krajinu televízneho vysielania.
Service Area Postcode (Poštové smerovacie číslo oblasti poskytovania služieb)
Táto funkcia sa používa na nastavenie oblasti, v ktorej televízor prijíma televízne
vysielanie, zadaním vášho poštového smerovacieho čísla.
Services Country (Krajina poskytovania služieb)
Ak nenastavíte možnosť Set Automatically (Nastaviť automaticky), môžete krajinu vybrať
ručne.
Ak nie ste pripojení k sieti, musíte krajinu v každom prípade vybrať ručne.
Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.
Time (Čas)
t
t General (Všeobecné nastavenia) t Time (Čas)
Môžete skontrolovať čas alebo nakonfigurovať súvisiace nastavenia.
Set Automatically (Nastaviť automaticky)
Čas zobrazovaný televízorom sa nastavuje automaticky podľa časovej informácie
nachádzajúcej sa v digitálnom signáli vysielanom príslušnou televíznou stanicou alebo
podľa časovej informácie získavanej od servera.
Time / Date / Time Zone (Čas / dátum / časové pásmo)
Ak je automaticky nastavený aktuálny čas nesprávny, môžete vykonať ručné nastavenie
času a dátumu.
Ak nastavíte čas ručne pri pripojenej anténe, nemusí správne fungovať informácia o
plánovanom sledovaní alebo zázname, programový sprievodca atď.
Custom Time Zone (Vlastné časové pásmo)
Ak vyberiete možnosť Custom (Vlastné) v ponuke Time Zone (Časové pásmo), aktivuje sa
ponuka Custom Time Zone (Vlastné časové pásmo).
Timers (Časovače)
Sleep Timer (Časovač prechodu do pohotovostného režimu)
Televízor je možné nastaviť tak, aby sa prepínal do pohotovostného režimu v určenom
čase.
Ak nechcete funkciu Sleep Timer (Časovač vypnutia) používať, vyberte možnosť Off
(Vypnuté).
Power On Timer (Časovač zapnutia)
Nastavte pre funkciu Power On Timer (Časovač zapnutia) možnosť On (Zapnuté).
V nastavenom čase sa televízor zapne a zobrazí nastavený kanál.
Time (Čas): Nastavte čas, v ktorom sa má televízor zapnúť.
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Timer Repeat (Opakovanie nastavené pomocou časovača): Nastavte deň v týždni. Ak
chcete, aby funkcia bola vykonaná iba jedenkrát, vyberte pre túto možnosť nastavenie
None (Žiadne).
Input (Vstup): Nastavte externý vstup, ktorý sa má zobrazovať pri zapnutí napájania
televízora.
Timer Programme (Program časovača): Nastavte kanál, ktorý sa má zobrazovať pri zapnutí
napájania televízora. Túto možnosť je možné nastavovať iba vtedy, ak je pre položku Input
(Vstup) vybrané nastavenie TV.
Volume (Hlasitosť): Nastavte hlasitosť zvuku, ktorá sa má použiť pri zapnutí napájania
televízora.
Power Off Timer (Časovač vypnutia)
Nastavte pre funkciu Power Off Timer (Časovač vypnutia) možnosť On (Zapnuté).
Televízor sa vypne v nastavenom čase.
Time (Čas): Nastavte čas, v ktorom sa má televízor vypnúť.
Timer Repeat (Opakovanie nastavené pomocou časovača): Nastavte deň v týždni. Ak
chcete, aby funkcia bola vykonaná iba jedenkrát, vyberte pre túto možnosť nastavenie
None (Žiadne).
4 Hours Auto Power Off (Automatické vypnutie po 4 hodinách)
Ak po zapnutí televízora pomocou nastavenej funkcie, ako napríklad časovača zapnutia,
nestlačíte 4 hodiny žiadne tlačidlo, televízor sa automaticky vypne.
Ak nechcete, aby sa televízor takto automaticky vypínal, nastavte pre funkciu 4 Hours
Auto Power Off (Automatické vypnutie po 4 hodinách) možnosť Off (Vypnuté).
Niektoré modely nemusia byť podporované.
Pre používanie funkcií Power On Timer (Časovač zapnutia) / Power Off Timer (Časovač
vypnutia) je potrebné správne nastavenie času.
Ak je pre funkciu Timer Repeat (Opakovanie nastavené pomocou časovača) prislúchajúcu
položke Power On Timer (Časovač zapnutia) alebo Power Off Timer (Časovač vypnutia)
nastavená možnosť None (Žiadne)
Ak čas, ktorý bol nastavený pre funkciu Power On Timer (Časovač zapnutia) uplynie
počas sledovania televízora, napájanie zostane pri dosiahnutí nastaveného času
automaticky zapnuté a televízor sa vypne počas nasledujúceho dňa alebo neskôr.
Ak čas, ktorý bol nastavený pre funkciu Power Off Timer (Časovač vypnutia) uplynie
v čase, keď sa televízor nachádza v pohotovostnom režime, napájanie sa automaticky
vypne pri dosiahnutí nastaveného času počas sledovania televízora v nasledujúci deň
alebo neskôr.
Account Management (Správa účtov)
Správa vášho účtu LG
V ponuke Account Management (Správa účtov) môžete použiť svoju e-mailovú adresu na
vytvorenie účtu LG.
Ďalšie informácie nájdete v časti Úvodné oboznámenie sa s televízorom vybaveným
používateľským prostredím webOS, Správa účtov v Používateľskom sprievodcovi.
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Home Settings (Nastavenia domovskej obrazovky)
Nastavenia domovskej obrazovky
t
t General (Všeobecné nastavenia) t Home Settings (Nastavenia domovskej
obrazovky
Home Auto Launch (Automatické zobrazenie domovskej obrazovky po zapnutí)
Televízor môžete nastaviť tak, aby sa po jeho zapnutí automaticky zobrazovala domovská
obrazovka.
Home Promotion (Reklamy na domovskej obrazovke)
Môžete zapnúť alebo vypnúť zobrazovanie reklám na domovskej obrazovke.
Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.
Settings Help (Pomocník pre nastavenie)
Použitie pomocníka pre nastavenie
Settings (Nastavenia), ikona All Settings (Všetky nastavenia), General (Všeobecné
nastavenia), Additional Settings (Ďalšie nastavenia), Settings Help (Pomocník pre
nastavenie)
Ak vyberiete niektorú z ponúk nastavenia, budú sa zobrazovať spresňujúce popisy k
jednotlivým nastaveniam. Zobrazovanie polí s týmito popismi môžete zapínať/vypínať v
ponuke Settings (Nastavenia).

Eco Mode (Úsporný režim)
Použitie úsporného režimu
t
t General (Všeobecné nastavenia) t Additional Settings (Ďalšie nastavenia)
t Eco Mode (Úsporný režim)
Nastavením možností napájania je možné znížiť spotrebu energie.
Auto Power Off (Automatické vypínanie napájania)
Televízor je možné nastaviť tak, aby sa automaticky vypínal, ak sa určitý čas nevykoná
žiadny používateľský vstup.
HDD Eco Mode (Úsporný režim pevného disku)
Ak zapnete tento režim, bude pevný disk USB, ktorý je k televízoru pripojený, prechádzať
do režimu úspory energie po tom, čo sa dlhší čas nepoužíval.
Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu
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10.5. Accessibility (Prístupnosť)
Audio Description (Zvukový popis)
Ponuka určená pre osoby so zrakovým postihnutím
t
t Accessibility (Prístupnosť) t Audio Description (Zvukový popis)
Obsah obrazovky bude sprevádzaný hlasovým popisom určeným pre divákov so
zrakovým postihnutím.
Túto funkciu môžete používať vtedy, ak príslušná vysielacia stanica podporuje vysielanie
zvukových popisov určených pre osoby so zrakovým postihnutím.
High Contrast (Vysoký kontrast)
Prechádza do ponuky nastavenia vysokého kontrastu obrazovky
t
t Accessibility (Prístupnosť) t High Contrast (Vysoký kontrast)
Ak je táto funkcia zapnutá, vykonáva prispôsobenie pozadia niektorých z ponúk na
obrazovke a farieb písma tak, aby bol zvýraznený kontrast medzi svetlými a tmavými
oblasťami.
Grayscale (Stupnica sivej)
t
t Accessibility (Prístupnosť) t Grayscale (Stupnica sivej)
Prepnutím zobrazenia ponuky na obrazovke do čiernobielej podoby je možné výrazne
zvýšiť jej zreteľnosť. Nastavte pre túto funkciu možnosť On (Zapnuté).
Hard of Hearing (Nedoslýchavý)
Nastavenie pre nedoslýchavé osoby
na diaľkovom ovládači.
Stlačte tlačidlo
Vyberte ponuku
Accessibility (Prístupnosť).
Vyberte nastavenie On (Zapnuté) pre položku Subtitles (Titulky).
Vyberte nastavenie On (Zapnuté) pre možnosť Hard of Hearing (Nedoslýchavý).
Budú sa zobrazovať titulky určené pre osoby so sluchovým postihnutím.
Ak je možnosť Hard of Hearing (Nedoslýchavý) zapnutá, bude sa uprednostňovať pred
bežnými titulkami.
Subtitles (Titulky)
Nastavenie titulkov
t
t Accessibility (Prístupnosť) t Subtitles (Titulky)
Táto funkcia umožňuje sledovanie titulkov, ak sú nimi vysielané televízne programy
vybavené.
Zapnite zobrazenie titulkov a vyberte nastavenie titulkov.
Týka sa digitálneho vysielania.
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10.6. Support (Podpora)
Software Update (Aktualizácia softvéru)
t
t Support (Podpora) t Software Update (Aktualizácia softvéru)
Funkcia aktualizácie softvéru slúži na kontrolu a získavanie najnovšej verzie softvéru.
Allow Automatic Updates (Povoliť automatické aktualizácie)
Ak je toto nastavenie zapnuté, budú sa aktualizácie vykonávať automaticky, teda bez
zobrazovania otázky po zistení dostupnosti novej aktualizácie v rámci kontroly verzie.
Check for updates (Kontrola aktualizácií)
Po vykonaní kontroly existencie najaktuálnejšej verzie môžete aktualizáciu nainštalovať
iba vtedy, ak je k dispozícii aktualizačný súbor pre novšiu verziu. Televízor automaticky
kontroluje nainštalovanú verziu softvéru, v prípade potreby však môžete vykonať ručnú
kontrolu.
Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.
Najnovšiu verziu je možné získať prostredníctvom digitálne vysielaného televízneho
signálu alebo prostredníctvom internetového pripojenia.
Prepnutie programu počas sťahovania softvéru prostredníctvom digitálne vysielaného
televízneho signálu má za následok prerušenie postupu sťahovania. Pokračovanie v
sťahovaní bude umožnené návratom k predchádzajúcemu programu.
Ak softvér nie je v aktuálnom stave, určité funkcie nemusia byť správne použiteľné.
V niektorých krajinách sa možnosť Allow Automatic Updates (Povoliť automatické
aktualizácie) nezobrazuje, ak televízor nie je pripojený na internet.
TV Information (Informácie o televízore)
t
t Support (Podpora) t TV Information (Informácie o televízore)
Môžete zobrazovať informácie, vrátane položiek Model, Serial Number (Výrobné číslo),
Device Name (Názov zariadenia).
Podrobnosti môžete skontrolovať
vybraním požadovanej položky. Ak je
podporovaná funkcia zástupcov, môžete
spustiť aplikáciu.
Môžete odstrániť oznámenie.
Môžete odstrániť všetky oznámenia

Additional Settings (Ďalšie nastavenia)
t
t Support (Podpora) t Additional Settings (Ďalšie nastavenia)
User Agreements (Dohoda s používateľom)
Ide o podmienky ochrany osobných údajov pri používaní služieb súvisiacich s funkciami
televízora Smart TV.
Legal Notice (Právne upozornenie)
Ide o právne upozornenie k službám poskytovaným prostredníctvom televízora.
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Open Source Software Notice (Upozornenie k voľne šíriteľnému softvéru)
Môžete zobrazovať pokyny týkajúce sa jednotlivých položiek.
Reset to Initial Settings (Obnoviť východiskové nastavenia)
Obnovenie východiskových nastavení
t
t Support (Podpora) t Reset to Initial Settings (Obnoviť východiskové
nastavenia)
Pomocou tejto ponuky je možné obnoviť východiskové nastavenia televízora. Týmto
postupom sa všetky nastavenia vrátia do stavu so svojimi východiskovými hodnotami.
Po obnovení východiskových nastavení sa televízor automaticky vypne a opäť zapne.
Ak sú zapnuté funkcie zabezpečenia, bude pred použitím možnosti Reset to Initial Settings
(Obnoviť východiskové nastavenia) nutné zadať heslo.
Počas inicializácie nevypínajte napájanie.
Odporúčame, aby ste obnovenie východiskových nastavení vykonali pred odpredaním
alebo odovzdaním televízora tretej strane.
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11. Informačný list
Informácie

Hodnota

1. Názov alebo ochranná známka dodávateľa

SENCOR

2. Identifikačná značka modelu
3. Trieda energetickej účinnosti pre štandardný dynamický rozsah
(SDR)
4. Spotreba energie v zapnutom stave pre štandardný dynamický
rozsah (SDR)
5. Trieda energetickej účinnosti v režime vysokého dynamického
rozsahu (HDR)
6. Spotreba energie v režime vysokého dynamického rozsahu (HDR)
7. Vypnutý stav, príkon
8. Príkon v pohotovostnom režime
9. Spotreba energie v pohotovostnom režime siete
10. Kategória elektronických displejov
11. Pomer strán
12. Rozlíšenie obrazovky (v pixeloch)
13. Uhlopriečka obrazovky
14. Uhlopriečka obrazovky
15. Viditeľná plocha obrazovky
16. Použitá technológia panelov

Jednotka

SLE
43US800TCSB
G
65,0

W

G
65,0
0,0
0,3
0,3

W
W
W
W

Televízny prijímač
16 : 9
3 840 × 2 160
108,0
43
4 982,7

pixely
cm
palce
cm2

LED LCD

17. Dostupná automatická regulácia jasu (ABC)

Nie

18. Dostupný snímač rozpoznávania hlasu

Nie

19. Detektor obsadenosti voľných izieb

Nie

20. Obnovovacia frekvencia obrazu
21. Minimálna garantovaná dostupnosť softvéru a aktualizácií
ﬁrmvéru (do)

60

Hz

22. Minimálna garantovaná dostupnosť náhradných dielov (do)
23. Minimálna garantovaná podpora produktu (do):
24. Typ napájania:
i Štandardizovaný externý napájací zdroj (ako súčasť balenia
výrobku), štandardný názov
Vstupné napätie
Výstupné napätie
ii Vhodný štandardizovaný externý zdroj napájania (ak nie je
súčasťou balenia výrobku)
Požadované výstupné napätie
Požadovaný dodávaný prúd
Požadovaná frekvencia prúdu

Vnútorný
-

V
V

-

V
A
Hz
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Informácie

Hodnota

1. Názov alebo ochranná známka dodávateľa

SENCOR

2. Identifikačná značka modelu
3. Trieda energetickej účinnosti pre štandardný dynamický rozsah
(SDR)
4. Spotreba energie v zapnutom stave pre štandardný dynamický
rozsah (SDR)
5. Trieda energetickej účinnosti v režime vysokého dynamického
rozsahu (HDR)
6. Spotreba energie v režime vysokého dynamického rozsahu (HDR)
7. Vypnutý stav, príkon
8. Príkon v pohotovostnom režime
9. Spotreba energie v pohotovostnom režime siete
10. Kategória elektronických displejov
11. Pomer strán
12. Rozlíšenie obrazovky (v pixeloch)
13. Uhlopriečka obrazovky
14. Uhlopriečka obrazovky
15. Viditeľná plocha obrazovky
16. Použitá technológia panelov

SK

Jednotka

SLE
50US800TCSB
G
77,0

W

G
84,0
0,0
0,3
0,3
Televízny
prijímač

W
W
W
W

16 : 9
3 840 × 2 160
126,0
50
6 754,8

pixely
cm
palce
cm2

LED LCD

17. Dostupná automatická regulácia jasu (ABC)

Nie

18. Dostupný snímač rozpoznávania hlasu

Nie

19. Detektor obsadenosti voľných izieb

Nie

20. Obnovovacia frekvencia obrazu
21. Minimálna garantovaná dostupnosť softvéru a aktualizácií
ﬁrmvéru (do)

60

Hz

22. Minimálna garantovaná dostupnosť náhradných dielov (do)
23. Minimálna garantovaná podpora produktu (do):
24. Typ napájania:
i Štandardizovaný externý napájací zdroj (ako súčasť balenia
výrobku), štandardný názov
Vstupné napätie
Výstupné napätie
ii Vhodný štandardizovaný externý zdroj napájania (ak nie je
súčasťou balenia výrobku)
Požadované výstupné napätie
Požadovaný dodávaný prúd
Požadovaná frekvencia prúdu

Vnútorný
-

V
V

-

V
A
Hz
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Informácie

Hodnota

1. Názov alebo ochranná známka dodávateľa

SENCOR

2. Identifikačná značka modelu
3. Trieda energetickej účinnosti pre štandardný dynamický rozsah
(SDR)
4. Spotreba energie v zapnutom stave pre štandardný dynamický
rozsah (SDR)
5. Trieda energetickej účinnosti v režime vysokého dynamického
rozsahu (HDR)
6. Spotreba energie v režime vysokého dynamického rozsahu (HDR)
7. Vypnutý stav, príkon
8. Príkon v pohotovostnom režime
9. Spotreba energie v pohotovostnom režime siete
10. Kategória elektronických displejov
11. Pomer strán
12. Rozlíšenie obrazovky (v pixeloch)
13. Uhlopriečka obrazovky
14. Uhlopriečka obrazovky
15. Viditeľná plocha obrazovky
16. Použitá technológia panelov

Jednotka

SLE
55US800TCSB
G
101

W

G
101
0,0
0,3
0,4
Televízny
prijímač

W
W
W
W

16 : 9
3 840 × 2 160
139,0
55
8 486,2

pixely
cm
palce
cm2

LED LCD

17. Dostupná automatická regulácia jasu (ABC)

Nie

18. Dostupný snímač rozpoznávania hlasu

Nie

19. Detektor obsadenosti voľných izieb

Nie

20. Obnovovacia frekvencia obrazu
21. Minimálna garantovaná dostupnosť softvéru a aktualizácií
ﬁrmvéru (do)

60

Hz

22. Minimálna garantovaná dostupnosť náhradných dielov (do)
23. Minimálna garantovaná podpora produktu (do):
24. Typ napájania:
i Štandardizovaný externý napájací zdroj (ako súčasť balenia
výrobku), štandardný názov
Vstupné napätie
Výstupné napätie
ii Vhodný štandardizovaný externý zdroj napájania (ak nie je
súčasťou balenia výrobku)
Požadované výstupné napätie
Požadovaný dodávaný prúd
Požadovaná frekvencia prúdu

Vnútorný
-

V
V

-

V
A
Hz
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Informácie

Hodnota

1. Názov alebo ochranná známka dodávateľa

SENCOR

2. Identifikačná značka modelu
3. Trieda energetickej účinnosti pre štandardný dynamický rozsah
(SDR)
4. Spotreba energie v zapnutom stave pre štandardný dynamický
rozsah (SDR)
5. Trieda energetickej účinnosti v režime vysokého dynamického
rozsahu (HDR)
6. Spotreba energie v režime vysokého dynamického rozsahu (HDR)
7. Vypnutý stav, príkon
8. Príkon v pohotovostnom režime
9. Spotreba energie v pohotovostnom režime siete
10. Kategória elektronických displejov
11. Pomer strán
12. Rozlíšenie obrazovky (v pixeloch)
13. Uhlopriečka obrazovky
14. Uhlopriečka obrazovky
15. Viditeľná plocha obrazovky
16. Použitá technológia panelov

SK

Jednotka

SLE
65US800TCSB
G
111

W

G
131
0,0
0,3
0,3
Televízny
prijímač

W
W
W
W

16 : 9
3 840 × 2 160
164,0
65
11 478,1

pixely
cm
palce
cm2

LED LCD

17. Dostupná automatická regulácia jasu (ABC)

Nie

18. Dostupný snímač rozpoznávania hlasu

Nie

19. Detektor obsadenosti voľných izieb

Nie

20. Obnovovacia frekvencia obrazu
21. Minimálna garantovaná dostupnosť softvéru a aktualizácií
ﬁrmvéru (do)

60

Hz

22. Minimálna garantovaná dostupnosť náhradných dielov (do)
23. Minimálna garantovaná podpora produktu (do):
24. Typ napájania:
i Štandardizovaný externý napájací zdroj (ako súčasť balenia
výrobku), štandardný názov
Vstupné napätie
Výstupné napätie
ii Vhodný štandardizovaný externý zdroj napájania (ak nie je
súčasťou balenia výrobku)
Požadované výstupné napätie
Požadovaný dodávaný prúd
Požadovaná frekvencia prúdu

Vnútorný
-

V
V

-

V
A
Hz
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Bluetooth

Verzia
Maximálny výkon vysielača

WiFi

Pásmo

5.0
100mW pri 2,4GHz – 2,4835GHz
2.4 GHz a 5GHz
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Nastavenie

SK

POKYNY A INFORMÁCIE O NAKLADANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená,
že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného
komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte
tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách
Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje
výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné
zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné
prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie
odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho
zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade
s národnými predpismi udeliť pokuty.
Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné
informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.
Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať,
vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych
úradov alebo od svojho predajcu.
Týmto FAST CR a.s. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia
SLE 65US800TCSB, SLE 55US800TCSB, SLE 50US800TCSB
a SLE 43US800TCSB je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
www.sencor.eu
Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho
upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.
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