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1. Fontos biztonsági utasítások
A termék rendeltetésszerű használatához figyelmesen olvassa el a teljes használati 
útmutatót. Az útmutatót későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg. Amennyiben a 
készüléket másnak átadja vagy eladja, akkor a termékkel együtt a kísérő dokumentációt, 
tehát a használati útmutatót is adja át.

A "villám jel 
háromszögben" arra 
figyelmezteti, hogy a 
készülék belsejében 

veszélyes feszültség van, 
amely áramütést okozhat.

A "felkiáltójel 
háromszögben" a 

készülékhez mellékelt 
útmutatóban a fontos 

üzemeltetési és 
karbantartási utasításokra 

hívja fel a figyelmét.

FIGYELEM!
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! NE 

NYISSA KI!
AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY CSÖKKENTÉSE 
ÉRDEKÉBEN A BURKOLATOT (VAGY A 

HÁTLAPOT) NE SZERELJE LE. A KÉSZÜLÉKBEN 
NINCSENEK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL 

SZERELHETŐ ALKATRÉSZEK. A KÉSZÜLÉK 
JAVÍTÁSÁT BÍZZA A MÁRKASZERVIZRE.

Általános biztonsági utasítások
• A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati 

útmutatót! Tartsa be az útmutatóban leírt előírásokat.
• Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.
• Az utasításokat tartsa be.
• A készülékhez kizárólag csak a gyártó által ajánlott kiegészítőket és tartozékokat 

használjon.
• A KÉSZÜLÉKRE NYÍLT LÁNGOT (PL. ÉGŐ GYERTYÁT) RÁHELYEZNI TILOS. NE 

HELYEZZEN RÁ A KÉSZÜLÉKRE (VAGY A KÖZELÉBE) FORRÓ TÁRGYAKAT VAGY 
NYÍLT LÁNGOT (GYERTYÁT, ÉJJELI LÁMPÁT STB.). A MAGAS HŐMÉRSÉKLET 
HATÁSÁRA A KÉSZÜLÉK MŰANYAG ALKATRÉSZEI KÁROSODHATNAK ILLETVE 
TÜZET OKOZHATNAK.

• A készülék mérsékelt égövi használatra készült.
• A készülék gyártója vagy eladója semmilyen felelősséget sem vállal azokért 

a közvetett vagy közvetlen károkért, amelyeket a készülék helytelen, és az 
útmutatóban leírt utasításoktól eltérő telepítése, beállítása, használata, karbantartása 
és tisztítása okozott.

• A készüléket óvja az ütésektől, leeséstől, ütközéstől, rázástól, rezgésektől, 
nedvességtől és portól.

• Mielőtt az Ön engedélyével a készüléket gyerekek üzemeltetnék, a gyerekeket 
az életkoruknak megfelelő módon tanítsa be a készülék helyes és biztonságos 
használatára. Ha a készüléken van fülhallgató aljzat, akkor a csatlakoztatott 
fülhallgatót ne hallgassa nagy hangerővel. Ellenkező esetben halláskárosodást 
szenvedhet, rosszabb esetben meg is süketülhet.
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Telepítés, üzemeltetés
• A készüléket a használati utasításban leírtak szerint telepítse.
• A készülék körül hagyjon szabad helyet a levegő megfelelő áramlásához. A 

készülékből kibocsátott hőt ez az áramló levegő szállítja el. A szellőzőnyílásokat 
ne takarja le, ellenkező esetben a készülék a túlmelegedés következtében 
meghibásodhat. Biztosítsa, hogy a szellőzőnyílások ne legyenek eltakarva, pl. 
újsággal, terítővel, függönnyel stb. Tartsa be a használati útmutatóban ismertetett 
telepítési utasításokat.

• A készüléket nem szabad olyan helyre felállítani, ahol nem biztosított a megfelelő 
szellőzés (pl. szekrénybe, zárt állványba stb.), vagy ahol nem lehet betartani a gyártó 
előírásait.

• A készülék nyílásaiba ne dugjon be semmilyen tárgyat se, mert ez a készülék 
sérüléséhez, balesethez, áramütéshez, tűzhöz stb. vezethet. A készülékbe vagy 
a készülékre folyadékot tölteni tilos! A készüléket ne tegye ki közvetlen napsütés 
hatásának, illetve ne helyezze hőforrások, pl. radiátor, hőcserélő, hősugárzó, kályha 
stb. illetve meleget kibocsátó egyéb készülékek (pl. erősítő) közvetlen közelébe. A 
magas hőmérséklet jelentős mértékben csökkenti a készülék és az abban található 
elektronikai alkatrészek tervezett élettartamát. A készüléket ne használja és ne tárolja 
nyílt láng közelében.

• A készüléket nem szabad csepegő, fröccsenő vagy folyóvíz hatásának kitenni, 
továbbá a készülékre ne helyezzen folyadékkal teli edényt (pl. vázát). A készüléket 
védje a csepegő, fröccsenő vagy folyó egyéb folyadékoktól, a készüléket nedves vagy 
vizes helyiségben ne használja és ne tárolja. A készüléket szabadban ne használja. A 
fenti utasítások be nem tartása áramütést vagy tüzet okozhat.

• A készüléket víz közelében ne használja.
• Bánjon óvatosan a készülék elülső üveglemezével és egyéb burkolataival. Ütés 

hatására az üveglemez eltörhet és súlyos sérülést okozhat.
• Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezetékre senki se lépjen rá, különösen a készülékből 

(adapterből) vagy a konnektorból kiálló részre. A hálózati csatlakozódugó (adapter) 
legyen könnyen hozzáférhető és kihúzható.

• Ha a készülék hálózati vezetéke vagy csatlakozódugója megsérült, akkor a készüléket 
ne használja. Ha a készülék hálózati vezetéke vagy csatlakozódugója megsérült, 
akkor a készüléket kapcsolja ki, a hálózati csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból 
és vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel. A sérült hálózati vezetéket csak 
szakszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ne próbálja meg a hálózati 
vezetéket önerőből kicserélni.

• Ne próbálja meg kiiktatni a csatlakozódugó védelmi funkcióját. Amennyiben a 
csatlakozódugót nem tudja a fali konnektorba dugni, akkor valószínűleg a konnektor 
régi típusú. Villanyszerelővel cseréltesse ki. A készüléket csak a típuscímkén 
feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező hálózathoz szabad csatlakoztatni. 
Amennyiben bizonytalanság merül fel a tápfeszültséget illetően, akkor kérjen 
tanácsot az eladótól vagy az elektromos energia szolgáltatójától.
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• A készülék bekapcsolása előtt a bekötések megfelelőségét ellenőrizze le a használati 
útmutató szerint. Csatlakozások megszakítása vagy bekötése előtt a készüléket 
kapcsolja ki és feszültségmentesítse.

• A készüléket a hálózati csatlakozódugó (adapter) kihúzásával feszültségmentesítse.
• A hálózati vezeték csatlakozódugóját dugja a fali aljzatba. A hálózati aljzatot pl. 

hosszabbító vagy elosztó csatlakoztatásával ne terhelje túl. Áramütés veszélye áll 
fenn.

• A hálózati csatlakozódugót tilos a vezetéknél fogva kihúzni a fali aljzatból, a 
művelethez fogja meg a csatlakozódugót.

• Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja vagy vihar van, akkor a 
csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból. A készüléket ne vigye hideg helyiségből 
meleg helyiségbe (vagy fordítva), továbbá párás levegőjű helyre. A készülék 
alkatrészein a levegő páratartalma lecsapódhat, ami rövidzárlatot vagy a készülék 
ideiglenes működésképtelenségét okozhatja.

• Ilyen esetben a készüléket hagyja meleg levegőjű és jól szellőztetett helyiségben 
1–2 óra hosszat bekapcsolás nélkül. A csapadék elpárolgása után a készülék ismét 
használható. Az első bekapcsolás előtt (különösen téli vásárlás esetén) a készüléket 
hagyja felmelegedni szobahőmérsékletre. A tévékészüléket ne állítsa fel instabil 
kocsira, asztalra, polcra vagy szekrényre. A készülék leesése súlyos sérüléseket (pl. 
gyerekeknek), illetve jelentős anyagi károkat okozhat. Csak készülék gyártója által 
ajánlott és forgalmazott állványokat, kocsikat, tartókat és asztalokat használjon a 
készülék elhelyezéséhez. A készülék rögzítését mindig a gyártó útmutatása szerint, a 
gyártó által ajánlott rögzítő tartozékkal kell végrehajtani.

• A készülékre támaszkodni, vagy azt fellépőként használni, illetve más módon terhelni 
tilos. A készüléket óvja a hirtelen mozgásoktól. Ne engedje, hogy gyerekek a 
készülékkel játsszanak.

• A készüléket tároló kocsit óvatosan mozgassa. A hirtelen fékezés, vagy 
hirtelen indulás, az egyenetlen padló a készülék leesését okozhatja.

• A készülék gyártója vagy eladója semmilyen felelősséget sem vállal 
azokért a közvetett vagy közvetlen károkért, amelyeket a készülék 
helytelen, és az útmutatóban leírt utasításoktól eltérő telepítése, beállítása, 
használata, karbantartása és tisztítása okozott.

• A készüléket óvja az ütésektől, leeséstől, ütközéstől, rázástól, rezgésektől, 
nedvességtől és portól. A készüléket óvja a túl magas (vagy túl alacsony) 
hőmérsékletektől és nedvességtől.

Megjegyzés:
Ha a készülékhez adapter is tartozik, akkor csak ezt és az egyéb mellékelt vezetéket 
használja a készülék tápellátásához. A készüléket ne csatlakoztassa hibás aljzathoz. 
A csatlakozódugót ütközésig nyomja az aljzatba. A laza csatlakozódugó szikrázást és 
tüzet okozhat. Az aljzat cseréjét bízza villanyszerelő szakemberre.
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Megjegyzés:
A készüléket csak előírásszerűen leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

Megjegyzés:
Ha a készüléket falra vagy mennyezetre erősíti fel, akkor tartsa be a tartó gyártójának 
az utasításait (a tartó használati útmutatója szerint).

Szerviz és karbantartás
• Tűz és áramütés megelőzése érdekében a készülék burkolatát ne szerelje le, a 

készülékben nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználó – megfelelő 
felszerelés és felkészültség nélkül – megjavíthatna. A készülék beállítását és javítását 
bízza márkaszervizre.

• Amennyiben a készülék használata közben szokatlan jelenségeket észlel (például izzó 
szigetelés jellemző szagát vagy füstöt stb.), akkor a készüléket azonnal kapcsolja ki, 
húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, és a készüléket addig ne használja, amíg 
azt a márkaszerviz szakembere le nem ellenőrizte.

• A készülék javítását bízza szakszervizre. Amennyiben a készülék vagy a hálózati 
vezetéke megsérült, a készülék leesett, abba folyadék vagy idegen tárgy került, illetve 
eső vagy nedvesség hatásának lett kitéve, továbbá ha a készülék nem működik 
megfelelően, akkor azt vigye márkaszervizbe.

• A készülék javításához kizárólag csak eredeti, vagy az eredetivel azonos tulajdonságú 
alkatrészt szabad felhasználni. Az idegen és a gyártó által nem ajánlott alkatrészek 
használata sérülést, anyagi kárt vagy balesetet okozhat.

• A készülék tisztítása, mozgatása és karbantartása előtt a készüléket a hálózati 
vezeték kihúzásával feszültségmentesítse.

• A készüléket csak száraz és puha ruhával törölje meg.
• A készülék tisztításához durva és karcoló tisztítóanyagokat, drótszivacsot, vagy 

karcoló felületű szivacsot, benzint, oldószereket vagy más hasonló készítményeket 
használni tilos.

Megjegyzés:
A készüléket a háztartási hulladékok közé kidobni tilos. A készülék megsemmisítése 
során tartsa be a nemzeti törvények és rendeletek előírásait.

Távirányító és elemek
• A távirányítót ne tegye ki közvetlen napsütés hatásának, illetve ne helyezze 

hőforrások, pl. radiátor, hőcserélő, hősugárzó, kályha stb. illetve meleget kibocsátó 
egyéb készülékek (pl. erősítő) közvetlen közelébe. A készüléket ne használja és ne 
tárolja nyílt láng közelében. Amennyiben a készülék érzékelője le van takarva, illetve 
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a távirányító és az érzékelő között valamilyen akadály van, továbbá ha az érzékelőt 
erős fény vagy napsütés éri, akkor a készülék nem érzékeli a távirányítóból küldött 
parancsokat.

• A távirányítót nem szabad csepegő, fröccsenő vagy folyóvíz hatásának kitenni, 
továbbá a készülékre ne helyezzen folyadékkal teli edényt (pl. vázát). A távirányítót 
védje a csepegő és fröccsenő víztől, valamint más folyadékoktól. A készüléket ne 
használja szabadban. Az előbbi utasítások be nem tartása esetén a távirányító vagy 
az elemek megsérülhetnek.

• A készüléket víz közelében ne használja.
• A készülékben használt elemeket a hulladékkezelésre vonatkozó előírások szerint kell 

megsemmisíteni.
• Az elemek helytelen használata az elektrolit szivárgásához vezethet és korróziót 

okozhat. A távirányító helyes működéséhez tartsa be az alábbi utasításokat:
 – Az elemeket a jelölésnek megfelelő helyzetben tegye be.
 – Az elemeket nem szabad újratölteni, felmelegíteni, szétszedni vagy rövidre zárni.
 – Az elemeket tűzbe dobni tilos!
 – A lemerült elemet ne hagyja a távirányítóban.
 – Régi és új elemeket, valamint különböző típusú elemeket egyidejűleg ne 

használjon.
 – Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor abból az 

elemeket vegye ki, ezzel megelőzheti az elem kifolyása okozta sérüléseket.
 – Amennyiben a távirányító nem működik megfelelően, vagy a hatótávolsága 

kisebb lett, tegyen bele új elemet.
 – Amennyiben az elemből az elektrolit a távirányítóba folyt, akkor a távirányítót 

vigye a márkaszervizbe javításra.

   FIGYELMEZTETÉS! 
Az áramütések és tüzek megelőzése érdekében a készüléket ne tegye ki eső és 
nedvesség hatásának.

   FIGYELMEZTETÉS! 
Az elemeket ne tegye ki magas hőmérséklet hatásának pl. azt ne tegye 
napsütötte helyre, vagy nyílt láng közelébe.

Ez a jel azt mutatja, hogy a készülék a veszélyes hálózati feszültség és a 
felhasználó által érintett részek között dupla szigeteléssel rendelkezik. A 
készülék javításához csak eredeti alkatrészeket szabad használni.
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1.1. Fontos információk
Ha a tévékészülék nem áll stabil helyzetben, akkor fennáll a veszélye annak, hogy 
véletlenül leesik. A sérülések megelőzése érdekében (különösen gyerekek esetében), a 
következő intézkedéseket tegye meg.

• Használjon a tévékészülék gyártója által ajánlott bútort vagy állványt.
• Csak olyan bútorra állítsa fel a tévékészüléket, amelyik elbírja a tévékészülék 

tömegét.
• A tévékészülék ne lógjon le a bútorról.
• A tévékészüléket csak akkor helyezze magas bútorra (pl. könyvespolcra), ha a bútor 

és a tévékészülék is rögzítve van felborulás ellen.
• A tévékészüléket úgy tegye a bútorra, hogy a tévé és a bútor között ne legyen 

semmilyen tárgy se (pl. abrosz).
• Ne engedje, hogy a gyerekek a tévékészüléket tartó bútorra felmásszanak.
• A kis méretű tárgyakat (pl. elemeket) úgy tárolja, hogy azokat gyerekek ne tudják 

elérni (véletlenül lenyelhetik az apró tárgyakat).
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2. Szerelés
A tévékészüléket az alábbi módon telepítse, vagy rendelje meg a szakszerű rögzítést (pl. 
falra szerelést) szakembernél.
A tévékészüléket még ne csatlakoztassa az elektromos hálózathoz. Javasoljuk, hogy az 
alábbi munkák végrehajtásához kérjen segítséget felnőtt személytől.

2.1. Az állvány rögzítése

1. lépés
Egy nagy, sima és stabil 
helyre tegyen puha alátétet (pl. 
pokrócot), hogy a képernyő ne 
sérüljön meg. A tévékészüléket 
a képernyővel lefelé helyezze 
a puha alátétre. A szerelési 
helyzetet az ábra mutatja.

2. lépés
A lábakat az ábra szerint tegye a 
menetes furatokra.

3. lépés
Csavarhúzó segítségével 
csavarozza be a csavarokat 
(tartozék), rögzítse az állványt. Az 
állvány rögzítését a jobb oldalon 
látható ábra szerint hajtsa végre.

  FIGYELEM!
Ne alkalmazzon túl nagy erőt, nehogy a menetek megsérüljenek.
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2.2. Útmutató a falra szereléshez
A tévékészüléket még ne csatlakoztassa az elektromos hálózathoz. Javasoljuk, hogy az 
alábbi munkák végrehajtásához kérjen segítséget felnőtt személytől.
• Amennyiben nincs kellő tapasztalata tévékészülékek falra szerelésében, akkor a 

szerelést szakembernél rendelje meg. A szakszerűtlen szerelés miatt bekövetkezett 
sérülésekért nem vállalunk felelősséget.

AZ TÉVÉKÉSZÜLÉK HÁTLAPJA

VESA RÖGZÍTŐ FURATOK:
SLE 43FS800TCSB 200 × 200 mm
SLE 32S800TCSB 200 × 100 mm

MEGJEGYZÉS
A tévékészülék falra szerelését szakembernél rendelje meg.
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3. Működtető elemek és bekötési lehetőségek

22	   Tévékészülék be- és kikapcsolása

23	VOL- 

24	VOL+

25	CH-

26	CH+

27	MENU  Belépés a menübe, vagy kilépés a menüből (a tételek kiválasztásához a CH+/- 
gombokat használja, a tételek beállításához a VOL+/- gombokat használja).

28	INPUT  Jelforrás kiválasztása

VOL+/-: Hangerő beállítása.

VOL+/-: Csatorna kiválasztása
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Kamera 
DVD lejátszó Blu-ray 

lejátszó
PC (HDMI kimenet)

DVD lejátszó

USB

RJ45

USB
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4. Műszaki adatok
Típus SLE 43FS800TCSB SLE 32S800TCSB

Képernyő mérete 43” képátló (max.) 32” képátló (max.)

Operációs rendszer Saját operációs rendszer webOS 5.0

Felbontás 1920 x 1080 1366 x 768

Fényerő 220 cd/m2 180 cd/m2

Színek 1,07 milliárd

Oldalarány 16: 9

USB memóriáról 
lejátszható multimédiás 
formátumok

Zene: MP3, M4A, AAC,WMA

Videó: AVI,MP4,MPG,MKV,MOV,DAT, VOB,RM,RMVB

Fényképek: JPG, BMP, PNG

Tápfeszültség 100-240V~ 50/60Hz

Teljesítményfelvétel 74 W 65 W

Távirányító tápellátása DC 3V (két darab AAA ceruzaelem)

Üzemi hőmérséklet 0 °C és 40 °C között

Megjegyzés:
• fenntartjuk magunknak a jogot a műszaki adatokat előzetes bejelentés nélküli 

megváltoztatására.
• A tömeg adatok csak tájékoztató jellegűek.
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5. Távirányító

5.1. A távirányító gombjai

POWER: Bekapcsolás/kikapcsolás.
TV/RAD: Tévé vagy rádióadás vételének a kiválasztása.

 : Keresés.
SUBTITLE: Feliratok be- és kikapcsolása.

 :  Belépés a Quick Settings (gyors beállítás) menübe.
 : Bemeneti jelforrás kiválasztása.

0–9: Számértékek megadása.
LIST:   Belépés a csatornajegyzékbe, csatornák beállítása.
 : Kiegészítő gombok a távirányítón.
 : Hangerő beállítása.
 : Csatornaváltás.

AD: Kiegészítő hangleírás be- és kikapcsolása.
GUIDE: Megnyitja a programjegyzéket.

 : Hang elnémítása.
 : Lejátszás.
 : Megnyitja a kezdőképernyőt „Home”.

 : Szünet.
BACK: Vissza az előző lépésre.
EXIT: Kilépés a menüből.

 : Aktuálisan kiemelt opció kiválasztása.
 :  JOBBRA/BALRA/FEL/LE gombok a menüben való 

lépegetéshez.
TEXT: Megjeleníti a teletextet.
T.OPT: Teletext funkció-menü megnyitása.
MOVIES: Filmek keresése.
REC: Felvétel indítása.

 : Élő adás indítása.
 : átlépés a Netflix szolgáltatásra.
 : átlépés a prime video szolgáltatásra.

    :  Színgombok, a menüben, a képernyőn vagy a teletextben látható 
funkciókat szolgálják.

A távirányító gombok jelölése és elhelyezése eltérő lehet a különböző típusú 
készülékeknél.
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6.  A webOS operációs rendszerrel ellátott tévékészülék 
bevezető ismertetése

Figyelem!
A tévékészüléken LG licenc engedéllyel WebOS5.0 operációs rendszer fut. A rendszer 
használatához és kihasználásához LG felhasználói fiókot kell létrehozni. Enélkül 
bizonyos funkciók nem lesznek elérhetők, vagy nem működnek megfelelő módon. 
A tévékészüléken intuitív súgó menü is található, amelynek segítségével egyszerűen be 
tudja állítani a konkrét funkciókat, és nem kell fellapozni a papír útmutatót.
A gyártó fenntartja a jogot, hogy új szoftvereket hozzon létre és tegyen közzé ehhez 
a készülékhez, amelyek gazdagítják, javítják, módosítják vagy elhagyják annak egyes 
funkcióit a felhasználói élmény és a készülék stabil használatának javítása érdekében. 
Mindig a gyártó által jóváhagyott, megfelelő és naprakész szoftvert használja.

6.1. Rendszer indítás varázsló
6.1.1. Régió és nyelv kiválasztása

1. A tévékészülék első bekapcsolásakor az alapbeállítás UK, a nyelv angol.
2. A távirányító segítségével változtassa meg az országot és a nyelvet a képernyőn 

megjelenő utasítások szerint.

6.2. A kezdőképernyő funkcióinak a bemutatása
6.2.1.  A webOS felhasználói környezettel ellátott tévékészülék 

kezdőképernyőjének a funkciói
A kezdőképernyő megnyitásához nyomja meg a  gombot a távirányítón.
A gyakran használt alkalmazásokat egy képernyőre gyűjtheti össze, és innen futtathatja 
őket.
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1. Indítsa el a keresés funkciót.
A részletek megjelenítéséhez kattintson a Content Store szolgáltatás használata 
elemre, Tartalom keresése a Felhasználói útmutatóban.

2. Lépjen be a Home Dashboard (kezdőképernyő vezérlőpanel) menübe.
Eszközöket választhat vagy működtethet (mobiltelefon, külső eszköz, Home IoT típusú 
eszköz stb.), amelyek a tévékészülékhez vannak csatlakoztatva.
További információkat a Külső eszközök csatlakoztatása, a Kezdőképernyő 
vezérlőpanel funkciók használata fejezetekben talál (a Felhasználói útmutatóban).

3. Válassza az utoljára használt TV bemenetet.
4. Lépjen a legutoljára használt alkalmazásra.

Hosszan nyomja meg a  gombot a távirányítón vagy a kurzort vigye a Recents 
(utoljára használt) elemre.
Az utoljára használt alkalmazást elindíthatja vagy befejezheti a képernyő felső részén 
található Preview (nézet) mezőben.

5. A tévékészülékre telepített alkalmazásokat futtathatja, áthelyezheti és törölheti. A 
kurzort vigye az App (alkalmazások) területre. A nézet a terület felső részében lesz 
látható.

6.3. A kezdőképernyő kezelése
6.3.1.  A webOS felhasználói környezettel ellátott tévékészülék 

kezdőképernyőjének a kezelése
Tekintse meg a tévékészülékre telepített alkalmazások jegyzékét, az alkalmazásokat 
áthelyezheti vagy eltávolíthatja.
1. Jelölje ki a szerkeszteni kívánt alkalmazást és nyomja meg, majd tartsa benyomva 

az OK (két kör jel) gombot a távirányítón. Aktiválódik az alkalmazás szerkesztése. Az 
alkalmazás szerkesztését az Edit Mode (szerkesztés mód) gomb megnyomásával is 
aktiválni lehet (a kezdőképernyő jobb oldalán található jegyzékben).

2. Ha az alkalmazást más helyre kívánja áthelyezni, akkor a kurzort vigye a kívánt 
helyre, majd nyomja meg az OK (két kör jel) gombot a távirányítón Az alkalmazás 
eltávolításához jelölje meg a törölni kívánt alkalmazás felett App Delete (alkalmazás 
törlése) ikont. Korlátlanul helyezhet át és törölhet alkalmazásokat.

3. Az alkalmazások áthelyezéséhez a távirányító  /  gombjait is használhatja.
Az alkalmazások szerkesztése menüből a jobb felső sarokban található Close 
(bezárás) gomb megnyomásával léphet ki. A tévékészülékre telepített alapértelmezett 
alkalmazásokat nem lehet szerkeszteni.
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6.3.2. A Live TV funkció előkészítése
1. Csatlakoztassa az antennát a tévékészülékhez.

Antenna helyett természetesen más tévéadás jelforrást (pl. set-top boxot) is lehet 
csatlakoztatni.
Válassza ki:  t  Connection (csatlakozás) t Device Connection Settings 
(csatlakoztatott eszköz beállítása), Universal Control Settings (Univerzális működtető 
elemek beállítása).

2. Válassza ki:  t  t Programmes (programok), Programme Tuning (Programme 
Tuning & Settings) (Program hangolás, Hangolás és programok beállítása), Auto 
Tuning (automatikus hangolás).
A készülék csak azokat a programokat keresi és adja hozzá, amelyek éppen 
sugároznak.

6.4. Csatlakoztatás a hálózathoz
6.4.1. Csatlakoztatás a hálózathoz
A hálózathoz csatlakoztatás után a készüléken további szolgáltatásokat is igénybe vehet: 
pl. online tartalmak és alkalmazások.
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6.4.2. A hálózat beállítása vezetékes csatlakoztatás esetén

1. LAN kábel segítségével csatlakoztassa a tévékészüléket a modemhez (routerhez). 
A modemet (routert) előtte csatlakoztassa az internethez. Amennyiben a modem 
(router) támogatja a DHCP protokollt, akkor a LAN kábelen keresztül a tévékészülék 
automatikusan csatlakozik a hálózathoz (internethez).
Ha a hálózathoz csatlakozás nem történik meg automatikusan, akkor a következőket 
tegye.

2. Nyomja meg a  gombot a távirányítón.
3. Válassza ki: t  Connection (csatlakozás) t Network Connection Settings 

(hálózati csatlakozás beállítása), Wired Connection (Ethernet) (vezetékes csatlakozás, 
ethernet).

6.4.3. Vezeték nélküli hálózat beállítása

1. Nyomja meg a Settings gombot a távirányítón.
2. Válassza ki: All Settings (minden beállítás) Connection (csatlakozás) Network 

Connection Settings (hálózati csatlakozás beállítása) Wi-Fi Connection (csatlakozás 
Wi-Fi hálózathoz).

3. A hálózatok keresése után megjelenik az elérhető hálózatok jegyzéke.
4. Válassza ki a csatlakozáshoz kiválasztott Wi-Fi hálózat nevét.
5. Ha a Wi-Fi hálózatot jelszó védi, akkor adja meg a belépési jelszót.
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6.5. Csatlakoztatás a hálózathoz
6.5.1. Figyelmeztetések a hálózati beállításokhoz
1. Használjon standard LAN kábelt (csatlakoztassa a RJ45 aljzathoz (Cat7 vagy 

magasabb kivitel), a 10 Base-T vagy a 100 Base TX LAN porthoz).
2. Bizonyos problémákat, amelyek a csatlakoztatás közben fellépnek, a modem 

újraindításával meg lehet szüntetni. A modemet kapcsolja le, válassza le az 
elektromos hálózatról, hagyja egy ideig így, majd ismét csatlakoztassa az elektromos 
hálózathoz és kapcsolja be a modemet.

3. A tévékészülék gyártója nem vállal felelősséget a hálózathoz csatlakoztatások közben 
felmerülő problémákért vagy hibákért.

4. A csatlakoztatás hibáit a hálózati beállítások is okozhatják, illetve az internetes 
szolgáltató nem feltétlenül engedélyez minden lehetőséget.

5. DSL szolgáltatás használatához DSL modemre van szükség; kábeles csatlakoztatás 
esetén kábel-modemre van szükség. Az internetes szolgáltató kapacitásaitól 
függően előfordulhat, hogy az internetes szolgáltató nem engedélyezi az online 
tévénézést, illetve csak egy tévékészülék csatlakoztatását engedélyezi. (Amennyiben 
a szerződésében csak egy készülék csatlakoztatása engedélyezett, akkor ez a már 
csatlakoztatott számítógép legyen).

6. A vezeték nélküli hálózatot más készülékek is zavarhatják, amelyek a 2,4 GHz-
es frekvencián működnek (vezeték nélküli telefon, Bluetooth eszközök vagy 
mikrohullámú sütő). Zavarás előfordulhat az 5 GHz-es frekvencián is, ez azonban 
kevésbé valószínű.

7. A vezeték nélküli rendszerek kölcsönös hatása lassíthatja az adatátvitelt.
8. Amennyiben minden csatlakoztatott eszköz be van kapcsolva, akkor a hálózat 

leterhelése nagyobb.
9. A hozzáférési pontként használt készüléknek támogatnia kell a vezeték nélküli 

adatátvitelt, és ezen a hozzáférési ponton (AP) engedélyezni kell a szükséges 
funkciókat. A vezeték nélküli hálózat elérhetőségéről információkat kérhet a 
szolgáltatójától is.

10. Ellenőrizze le az SSID adatot, a hozzáférési pont biztonsági beállításait. Az SSID-hez 
és a biztonsági beállításokhoz kapcsolódó információkat a hozzáférési pontot biztosító 
készülékhez mellékelt dokumentációkban találja meg.

11. A nem megfelelő hálózati beállítások (megosztott vezetékes / vezeték nélküli 
adatátvitel, elosztók stb.) a tévékészülék működésében hibákat okozhatnak. Az 
eszközöket és készülékeket a használati útmutatójuk szerint telepítse és állítsa be.

12. A csatlakozási mód a hozzáférési pontot biztosító készülék típusától függ.
13. A problémamegoldáshoz tekintse meg a használati útmutatóban a 

problémamegoldás fejezetet.

6.6. LG fiók kezelése
6.6.1. LG fiók létrehozása
Az Account Management (fiók kezelés) menüben az e-mail címét felhasználva hozzon 
létre LG fiókot.
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Alternatív módon az LG fiókot egy külső szolgáltatás kapcsán is létre lehet hozni, majd az 
LG fiókba ezekkel a bejelentkezési adatokkal lehet bejelentkezni.
Nyomja meg a  gombot a távirányítón.
Válassza ki:  t General Account Management (fiók általános kezelése) t LG Account 
Sign In (bejelentkezés az LG fiókba).
Jelölje meg: Create Account (fiók létrehozása). Olvassa el a használati feltételeket, és 
hagyja jóvá.
Adja meg a bejelentkezési nevét (ID) és a jelszót. Bejelentkezési névként (ID) használja az 
e-mail címét.
Adja meg a születési idejét.
Az OK gomb megnyomása után a megadott e-mail címre hitelesítő linket küldünk. A 
hitelesítő link érvényességi ideje alatt kell a hitelesítést befejezni.
A hitelesítés után jelentkezzen be a létrehozott LG fiókjába a megadott bejelentkezési 
adatokkal.
Nem minden típus rendelkezik támogatással.
A fiók létrehozásához internetes csatlakozás szükséges.
A kért információk a felhasználás országától függően eltérőek lehetnek.
Az életkorától függően bizonyos szolgáltatások esetleg nem lesznek hozzáférhetők.
Az esetleges problémák megoldáshoz tekintse meg a használati útmutatóban a 
problémamegoldás fejezetet.

LG fiók kezelése
Kezelheti az LG fiók adatait.
Nyomja meg a  gombot a távirányítón.
A bejelentkezéshez válassza ki:  t General Account Management (fiók általános 
kezelése).

Személyes adatok
Tekintse meg vagy módosítsa a fiókhoz megadott adatokat. Megváltoztathatja a jelszót, 
vagy az Edit (szerkesztés) gomb megnyomása után a tárolt személyes adatokat. Nem 
minden típus rendelkezik támogatással.
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7. Több szórakozás a Live TV funkcióival

7.1. Az élőadások optimális kihasználása
Élőadás menü funkciók
A tévéadás közben is használhatja a legfontosabb funkciókat.
Nyomja meg a LIST gombot a távirányítón.
Nyomja meg a távirányítón a két kör (OK) gombot, és válassza a Programmes (csatornák) 
elemet.

7.2. Az útmutató megjelenítése
Tévéprogram útmutató megjelenítése
Programok követése és progratervezés.
A távirányítón nyomja meg a LIST gombot, majd válassza a Guide (útmutató) elemet a 
képernyő bal oldalán.

1. Kattintson a kiválasztott ikonra az alkalmazás megnyitásához.
2. Megjelennek a tévéállomás és program információk.
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3. Megtekintheti az éppen nézett, vagy a kurzorral kiválasztott műsor információit.
4. Kattintson a See Details (részletek megjelenítése) gombra vagy a kíván program 

nevére. További információkat tekinthet meg a programról, illetve választhat a 
lehetőségek közül: Watch/Record (követés/felvétel) (csak bizonyos típusoknál áll 
rendelkezésre), vagy Reminder/Scheduled Recording (figyelmeztetés/felvétel terv) 
(csak bizonyos típusoknál áll rendelkezésre) stb.

5. Megtekintheti azokat a műsorokat, amelyek éppen most futnak (vagy a beállított 
dátumhoz vagy időhöz kapcsolódnak).

6. Elindul a Programme Manager (program menedzser) funkció.
7. A jegyzékben található programokat úgy is beállíthatja, hogy elférjenek a képernyőn.
8. Állítsa be a szűrőt.
9. Mini TV funkció be- és kikapcsolása.
Azokhoz a műsorokhoz, amelyekhez az adó nem szolgáltat információkat, nem lehet 
információkat megjeleníteni.

7.3. Programinformációk ellenőrzése
Programinformációk megjelenítése
Élő adás nézése közben nyomja meg a két kör (OK) gombot. Megnyílik egy sáv a 
program számával és nevével.

7.4. Felvétel
A felvétel funkció használata
A webOS operációs rendszerrel futó tévékészülékeken felvételeket lehet készíteni.

Az azonnali felvétel funkció használata
1. A tévékészülék USB aljzatához csatlakoztasson egy USB merevlemezt, vagy 

pendrive-t.
2. Az USB merevlemez általában nagyobb tárhelyet kínál, ezért javasoljuk a 

használatát.
3. Élő adás nézése közben nyomja meg a két kör (OK) gombot.
4. A képernyő alsó részén kattintson a Start Recording (felvétel indítása) gombra.
A felvétel befejezéséhez kattintson a Stop Recording (felvétel leállítása) gombra.
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7.5. Tévéműsor felvételek programozása
Tévéműsor felvételek programozása
Adja meg a dátumot és időt, valamint felvenni kívánt programot. A készülék a tárhelyre 
veszi fel a műsort. Nyomja meg a távirányítón a LIST gombot és válassza a TV Scheduler 
(tévéműsor felvétel programozás) opciót a képernyő bal oldalán. A képernyő jobb felső 
sarkában jelölje meg TV Scheduler (tévéműsor felvétel programozás) elemet.

Megváltoztathatja a felvételek sorrendjét, vagy használhat szűrőt.
Törölheti a felvételt Delete Mode (törlés mód).
Új felvételt állíthat be: New Scheduled Recording (új felvétel).
Figyelmeztetést állíthat be: New Reminder (új figyelmeztetés).
Indítsa el a Guide (útmutató) funkciót.

7.6. Felvételek lejátszása
Felvételek kezelése
A memóriára elmentett felvételeket a Recordings (felvételek) alkalmazás segítségével 
lehet megtekinteni és lejátszani. A távirányítón nyomja meg a LIST gombot, majd 
válassza a Recordings (felvételek) opciót a képernyő bal oldalán. A képernyő jobb felső 
sarkában jelölje meg Recordings (felvételek) elemet.
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7.6.1. TELETEXT
A teletext használata
A teletext ingyenes szolgáltatás, amelynek segítségével a tévéadók szöveges formában 
híreket, időjárás előrejelzést, tévéprogramot stb. sugároznak.
A tévékészülékbe épített teletext dekóder a következő rendszereket támogatja: SIMPLE, 
TOP és FASTEXT.
Nyomja meg a távirányítón a More Actions gombot.
Válassza a Teletext opciót.
Megnyílik a Teletext ablak.
Ha a teletexet a műsor nézése közben kívánja olvasni, akkor nyomja meg a távirányítón a 
More Actions gombot, és válassza a Teletext opciót.
Színes gombok
Előző vagy következő oldal megjelenítése.
Számgombok
Adja meg az olvasni kívánt oldal számát.
Használja a programváltó fel/le gombokat.
Előző vagy következő oldal megjelenítése.

7.6.2. HbbTV
Információk a HbbTV funkcióról
A HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) új tévéadás standard, amely nem csak 
a teletext szolgáltatást egészíti ki, hanem további lehetőségekkel ruházza fel a 
tévéprogramokat és a műsorszórást, mivel szélessávú adatátvitellel van a hálózathoz 
csatlakoztatva, és a tévékészülékből ténylegesen Smart tévét (okostévét) hoz létre. 
A funkció (szolgáltatás) segítségével nem csak a hagyományos digitális teletexthez, 
hanem más online szolgáltatásokhoz is biztosítja a hozzáférést (pl. catch-up TV vagy 
Video on Demand, VOD), illetve a programokhoz kapcsolódó alkalmazások futtatását is 
támogatja, valamint hatalmas mennyiségű információ elérését is lehetővé teszi. Egyszóval 
kölcsönösen összekapcsolja a különböző szolgáltatásokat. A HbbTV aktiválása többféle 
módon lehetséges, a leggyakoribb módszer a piros gomb megnyomása. A szolgáltatási 
lehetőségeket a színes gombok (piros, zöld, sárga és kék), valamint az OK gomb 
segítségével lehet megtekinteni és aktiválni. A HbbTV aktuális verziója támogatja az 
„adaptív streamelést”, így a videók a lehető legjobb minőségben nézhetők a szélessávú 
kapcsolat közvetítésével. További információkat a HbbTV szolgáltatásról a www.hbbtv.org 
weblapon talál.. Nem minden típus rendelkezik támogatással.
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A HbbTV szolgáltatás használata
Settings (beállítások), All Settings (minden beállítás) ikon, Programmes (programok), 
HbbTV
Bekapcsolja a HbbTV szolgáltatást.
A HbbTV szolgáltatás különböző tartalmakat és információkat biztosít.
Amennyiben a tévékészülék nincs az internethez csatlakoztatva, akkor a szolgáltatás nem 
érhető el.
A HbbTV működőképességét és minőségét befolyásolja az internetes csatlakozás 
sebessége és minősége.
Nem minden adónál érhető el a HbbTV. A szolgáltatást csak azoknál az adóknál lehet 
elérni, amelyek támogatják a HbbTV szolgáltatást.
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8. Külső eszközök csatlakoztatása

8.1. Lépjen be a Home Dashboard (kezdőképernyő vezérlőpanel) menübe.
Eszközöket választhat vagy működtethet (mobiltelefon, külső eszköz, Home IoT típusú 
eszköz stb.), amelyek a tévékészülékhez vannak csatlakoztatva.
A távirányítón nyomja meg és tartsa benyomva a  gombot, és válassza a Home 
Dashboard (kezdőképernyő vezérlőpanel) opciót.
Vagy nyomja meg és tartsa benyomva a  gombot (a távirányítón).

A csatlakoztatott okos eszközöket az LG ThinQ alkalmazás segítségével kezelheti és 
ellenőrizheti.
További információkat a felhasználói útmutató Külső eszközök csatlakoztatása fejezetben, 
az Okos eszközök csatlakoztatása részben talál.
Az okos eszközrül zenéket játszhat le Bluetooth adatátvitel segítségével.
További információkat a felhasználói útmutató Külső eszközök csatlakoztatása fejezetben, 
a Zenelejátszás a tévékészülék hangszóróján okos eszközökről részben talál.
A csatlakoztatott eszközt a külső bemeneten vagy a hálózaton keresztül választhatja ki és 
működtetheti.
Megtekinthető az aktuálisan kiválasztott lejátszó hangszóró, és a hangszóró a képernyőn 
is kiválasztható.
Megtekinthető a csatlakoztatott tárhelyek jegyzéke, kiválasztható a használni kívánt 
tárhely.
A csatlakoztatott eszközöket a Home IoT hállózaton keresztül lehet kiválasztani, ellenőrizni 
és működtetni.
További információkat a felhasználói útmutató Külső eszközök csatlakoztatása fejezetben, 
a Home IoT eszközök csatlakoztatása részben talál.
Az eszközöket egyszerűen lehet működtetni azzal, hogy előre beállítja a kiszolgálói 
lépéseket.
Sign In (bejelentkezés): bejelentkezhet / kijelentkezhet / az LG ThinQ fiókba (fiókból), 
amelyet a mobiltelefonon hozott létre.
Edit (szerkesztés): megváltoztathatja a csatlakoztatott eszköz nevét , vagy a Home IoT 
típusú eszköz nevét, vagy megváltoztathatja a kapcsolódó eszköz konfigurációját.
Az eszközök listája megújul.
Lépjen ki a Home Dashboard (kezdőképernyő vezérlőpanel) menüből.
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Az elérhető eszközök típus- és régió függőek.

8.2. Cserélhető USM memória csatlakoztatása
Cserélhető USM memória csatlakoztatása
Csatlakoztasson USB eszközt (USB merevlemez, USB memória, pendrive) a tévékészülék 
USB aljzatához, és játssza le a tárhelyen található médiafájlokat a tévékészüléken.
Az alábbiak elsősorban a cserélhető USB memóriákra vonatkoznak.
Előfordulhat, hogy a tévékészülék nem ismeri fel a csatlakoztatott USB memóriát 
(amelyen saját meghajtó program, vagy automatikus felismerő program található).
Bizonyos USB memóriákat a tévékészülék nem támogat, vagy az USB memória 
használatában hibák léphetnek fel.
Ne használjon hosszabbító vezetéket az USB memória csatlakoztatásához, mert 
előfordulhat, hogy a memóriát a tévékészülék nem ismeri fel, vagy az USB memória 
használatában hibák léphetnek fel.
A tévékészülékhez csak olyan USB memóriát csatlakoztasson, amelynek a fájlrendszere 
FAT32 vagy NTFS (a formázást Windows operációs rendszerrel hajtsa végre).
Ha merevlemezt használ, akkor ügyeljen arra, hogy a merevlemez tápellátása 5 V és 
500 mA vagy kisebb legyen. Amennyiben a tápellátás paraméterei a fentiektől eltérnek, 
akkor tévékészüléken az adott memória nem lesz használható.
Ha szükséges, akkor az USB merevlemezt külső tápegységről lássa el tápfeszültséggel.
A tévékészülékhez legfeljebb 32 GB kapacitású cserélhető USB memória (pendrive), vagy 
legfeljebb 2 TB kapacitású USB merevlemez csatlakoztatható.
Ha a csatlakoztatott USB készenléti állapotba kapcsol át és nem működik együtt 
a tévékészülékkel, akkor a memóriát kapcsolja ki és be. További információkat a 
csatlakoztatott USB eszköz használati útmutatójában talál.
A tévékészülékhez csatlakoztatás közben az USB memórián tárolt fájlok megsérülhetnek, 
ezért javasoljuk biztonsági másolat készítését. A fájlok sérüléséért mindig a felhasználó 
felel. A tévékészülék gyártója semmilyen felelősséget sem vállal a fájlok esetleges 
sérüléséért vagy törléséért.

Nyomja meg a  gombot a távirányítón. Ha a cserélhető USB memóriát szeretné 
leválasztani a tévékészülékről, akkor jelölje ki az eszközt, majd kattintson az Eject (kitol) 
gombra a képernyő felső részén.
Ha a cserélhető USB memóriát nem az az Eject (kitol) gomb segítségével választja le a 
tévékészülékről, akkor a memória vagy a tévékészülék meghibásodhat.
Ha olyan USB eszközt csatlakoztat a tévékészülékhez, amelynek a fájlformátumát a 
tévékészülék nem támogatja, akkor a képernyőn formázásra felszólító figyelmeztetés 
jelenik meg. Az ilyen USB eszközt előbb meg kell formázni. Csak ezt követően lehet a 
tévékészülékkel együtt használni.
A formázás minden tárolt adatok töröl a memóriáról, a formázás NTFS vagy FAT32 
fájlendszert hoz létre a memórián.
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Nyomja meg a  gombot a távirányítón. A Home Dashboard (kezdőképernyő 
vezérlőpanel) t Storage (memória eszközök) opcióban jelölje ki a formázandó USB 
memóriát, majd kattintson a Format (formázás) gombra.
Az USB memóriaeszköz csatlakoztatása után a tévékészülék egy mappát hoz létre az 
USB memórián, amelybe a Smart TV szolgáltatások használatához szükséges adatokat 
menti el (pl. egy megkezdett film folytatásához).

8.3. A számítógép és a tévékészülék csatlakoztatása
A számítógép és a tévékészülék csatlakoztatása

Vezeték nélküli hálózat segítségével
A számítógépen kapcsolja be a monitor kép megosztását. A tévékészülék megjelenik az 
elérhető eszközök jegyzékében.
Jelölje ki a tévét és indítsa el a kapcsolatfelvételt.
A kapcsolat felépítése után, a tévékészüléken megjelenik a számítógép által létrehozott 
kép.
A megbízható kapcsolat létrehozása érdekében fontos, hogy a számítógép operációs 
rendszerét rendszeresen frissítse.
Javasoljuk, hogy a tévékészülék és a számítógép ne legyenek túl messze egymástól.
A képernyő megosztáshoz javasoljuk, hogy a tévékészüléket és a megosztó eszközt is 
azonos hálózathoz csatlakoztassa.
A csatlakoztatás bármilyen modemen (roteren) keresztül megoldható, azonban az 5 GH-
es adatátvitel megbízhatóbb átvitelt tesz lehetővé (kisebb a zavarás veszélye).
A hatósugár és az átvitel minősége mindig a konkrét feltételektől függ.
A minőségre hatással lehet a számítógépen futtatott Windows operációs rendszer verziója 
is. A csatlakoztatni kívánt eszközök esetében olvassa el az eszköz használati útmutatóját 
is.
Amennyiben a készüléket és az eszközt nem sikerül csatlakoztatni, akkor kapcsolja le a 
tévékészüléket és az eszközt, várjon egy kis ideig, majd ismét kapcsolja be a készülékeket 
és próbálja meg a csatlakoztatást.

Csatlakoztatás vezetéken keresztül
A számítógépet HDMI kábelen keresztül csatlakoztassa a tévékészülékhez.
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9. A Smart TV funkciók használata

9.1. Internetes böngészés a tévékészüléken
A böngésző használata
A weblapokat (az URL cím megadása után) a képernyőn is olvasni lehet. Keresés esetén 
írja be a keresendő szót, a készülék az internetről betölti a megtalált információkat.
Nyomja meg a  gombot a távirányítón.
Indítsa el a Web Browser (web böngésző) alkalmazást.

1. Weblap frissítése.
2. Weblap címek megadása, vagy a 

keresett kifejezések közvetlen beírása 
és keresése.

3. Megnyitott lapok megtekintése.
4. Reklámok blokkolása az olvasott 

oldalon. Ez a gomb csak akkor látható, 
ha a Settings (beállítások) menüben 
bekapcsolta az Use Block Ads 
(reklámok blokkolása) funkciót.

5. Képernyő felosztása tévéadások és 
a böngésző egyidejű megjelenítéséhez. A tévéműsor nézése közben weblapokat is 
megtekinthet.

6. Képernyő tartalom nagyítása vagy kicsinyitése.
Add to bookmarks (könyvjelző hozzáadása): az éppen nézett weblapot hozzá lehet 
adni a kedvenc lapokhoz.
History (előzmények): megtekintheti a korábban felkeresett weblapok jegyzékét.
Bookmarks (könyvjelzők): könyvjelzővel megjelölt weblapok jegyzékének a 
megtekintése és szerkesztése (pl. törlés).
Settings (beállítások): megváltoztathatja a weblap böngésző beállításokat.

7. Lépjen ki a böngészőből.
8. Megnyílik egy képernyő a Recommended Sites (ajánlott lapok) és a Most Visited 

Sites (gyakran látogatott lapok) jegyzékével.
Ha nem kívánja, hogy bekapcsoljon a Recommended Sites (ajánlott lapok) képernyő, 
akkor Settings (beállítások) menüben, a Show Recommended Sites (ajánlott oldalak 
megjelenítése) tételnél az Off (kikapcsolva) opciót jelölje meg.
Az ajánlott lapok jegyzéke csak bizonyos országokban elérhető.
A tévékészülékre telepített Web Browser (web böngésző) elsősorban tévékészülékeken 
való használatra lett kifejlesztve, ezért eltérhet a számítógépen használt böngészőktől.
Bizonyos funkciók és opciók nem lesznek elérhetők.
A Flash-t ez a böngésző nem támogatja, a böngésző HTML5 formátumra van 
optimalizálva.
Kiegészítő alkalmazások telepítését ez a böngésző nem teszi lehetővé.
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A böngészőben csak JPEG/PNG/GIF formátumú képeket lehet megtekinteni.
Amennyiben a böngészőnek memóriára van szüksége, akkor előfordulhat, hogy az oldal 
lefagy.
A tévékészülék saját betűtípust használ. A tartalomtól függően, a megjelenítés eltérhet a 
számítógépen vagy mobil eszközön megjelenített tartalomtól.
A tévékészülék a fájlok letöltését és a betűtípus megváltoztatását nem támogatja.
A böngészőt csak óvatosan és körültekintően használja, mert a tévékészüléken nincs 
olyan program, amely megvédi a veszélyes tartalmaktól és vírusoktól.
A web böngésző bizonyos funkciói ideiglenesen is elérhetetlenek lehetnek, amit külső 
tényezők befolyásolnak.
A tévékészüléken az internetes tartalom hozzáférését a telepített Web Browser (web 
böngésző) biztosítja, ezért ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel és 
ne nyissanak meg káros tartalmakat tartalmazó weblapokat.
A veszélyes tartalmakhoz való hozzáférés korlátozásához a alkalmazást zárolni is lehet.
A beállítás menete: Settings (beállítások), All Settings (minden beállítás), General 
(általános beállítások), Safety (biztonság), Application Locks (alkalmazások zárolása).
A Web Browser (web böngésző) használata közben fellépő esetleges problémák 
megoldáshoz tekintse meg a használati útmutatóban a problémamegoldás fejezetet.
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10.1. Quick Settings (gyors beállítások)
Gyors hozzáférés a Settings (beállítások) menü funkcióihoz
Gyors és egyszerű hozzáférés a működtető elemekhez, pl. Picture Mode (kép mód), 
Sound Out (hang kimenet), Sleep Timer (automatikus kikapcsolás) stb.
Nyomja meg a  gombot a távirányítón.
Picture Mode (kép mód) beállítása.
Sound Mode (hang mód beállítása).
Sound Out (hang kimenet) beállítása.
Sleep Timer (automatikus 
kikapcsolás) beállítása.
Átlépés a Connection (csatlakozás) 
képernyőre.
Egyéb beállítási lehetőségek.
Tételek hozzáadása / törlése, vagy a 
sorrend megváltoztatása.
A tétel kijelölése után nyomja meg 
és tartsa benyomva a két kör (OK) 
gombot a távirányítón (belép a kiválasztott tétel menüjébe).

10.2. Programmes (csatornák)

Auto Tuning (automatikus hangolás)
Automatikus csatornabeállítás

 t  t Programmes (csatornák) t Programme Tuning (csatorna hangolás) t 
Auto Tuning (automatikus hangolás)
Válassza az automatikus hangolás funkciót.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Amennyiben nincs jelforrás (pl. antenna) csatlakoztatva, akkor a készülék nem talál 
csatornákat.
Az automatikus hangolás funkcióval csak az éppen sugárzó csatornákat találja meg a 
készülék.
Amennyiben védett tartalmat sugárzó csatornát talál a készülék, akkor a védelem 
feloldásához jelszót kell megadni.

Manual Tuning (kézi hangolás)
A kézi hangolás folyamata

 Válassza ki: t  t Programmes (csatornák) t Programme Tuning (Programme 
Tuning & Settings) (csatornák hangolása és beállítása) t Manual Tuning (kézi hangolás)
Ezzel a funkcióval kézzel keresheti meg az elérhető csatornákat.
A digitális sugárzások esetében a térerő és a jel minősége is látható.
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Signal Test (jel teszt)
A jel teszt használata

 Válassza ki: t  t Programmes (csatornák) t Programme Tuning (Programme 
Tuning & Settings) (csatornák hangolása és beállítása) t Signal Test (jel teszt)
Megjelennek a multiplex és szolgáltatás információk stb.
A térerő teszt csak antenna vagy kábel jelforrás esetén érhető el.

Programme Manager (csatorna menedzser)
Edit Programmes (csatornákl szerkesztése)
Állítsa be a mentett csatornák közül a kiválasztott csatornát (hozzáadás a kedvenc 
csatornákhoz / törlés a kedvenc csatornák közül).
Csatornajegyzék szerkesztése

 t  t Programmes (csatornák) t Programme Manager (csatorna menedzser) t 
Edit All Programmes (minden csatorna szerkesztése)
A kijelölt csatornát zárolhatja, feloldhatja, kihagyhatja stb.

1. Állítsa be a szűrési 
lehetőségeke

Lock/Unlock (zárolás / feloldás): 
zárolja a kijelölt csatornát vagy 
oldja fel a kijelölt csatornát.
Skip/Restore (kihagyás / 
megújítás): a csatornák közti 
váltás közben a kihagyott 
csatornát a készülék átugorja 
(a kihagyás beállítása bármikor 
megváltoztatható, a csatorna ismét 
feloldható).
Move (áthelyezés): a kijelölt csatornát helyezze át a jegyzékben.
Edit Programme Numbers (csatorna szám megváltoztatása): a kijelölt csatorna számát 
változtassa meg.
Delete (törlés): a kijelölt csatornát törölheti.
Az elérhető funkciók függenek az adott csatorna tulajdonságaitól és a szolgáltatóktól.
A műholdas vételre is alkalmas készülékeknél beállíthatja a műholdas csatornákat az Edit 
Satellite Programmes (műholdas csatornák szerkesztése) tételnél (ha ezt a szolgáltató 
támogatja).
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Edit Favourite Programmes List (kedvenc csatornák jegyzékének a szerkesztése)
 t  t Programmes (csatornák) t Programme Manager (csatorna menedzser) t 

Edit Favourites (kedvencek szerkesztése)
Csatornákat menthet el a kedvencek közé, csatornákat törölhet a kedvencek közül, 
megváltoztathatja a kedvenc csatornák sorrendjét stb.

1. Jelölje ki kívánt csatornát, és 
gombnyomással helyezze át a 
kedvencek közé.

2. Törölje a kijelölt csatornát a 
kedvencek közül.

3. Move (áthelyezés): jelöljön 
ki egy vagy több csatornát 
a kedvencek jegyzékben, és 
helyezze át a kívánt helyre. A 
kijelölt csatornákat a készülék 
a kívánt helyre helyezi át. Change Group Name (csoport név megváltoztatása):

4. változtassa meg a kedvenc csatornákat tartalmazó csoport nevét. Sort by Programme 
(csatornák rendezése): a kedvenc csatornákat név szerint rendezi át.

Multi Feed
 t  t Programmes (csatornák) t Multi Feed

Azoknál a műsoroknál, amelyeket több kamera is rögzít, megváltoztathatja a nézőszöget.
Nem minden típus rendelkezik támogatással.

HbbTV
Információk a HbbTV funkcióról
A HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) új tévéadás standard, amely nem csak 
a teletext szolgáltatást egészíti ki, hanem további lehetőségekkel ruházza fel a 
tévéprogramokat és a műsorszórást, mivel szélessávú adatátvitellel van a hálózathoz 
csatlakoztatva, és a tévékészülékből ténylegesen Smart tévét (okostévét) hoz létre.
A további részletek megtekintéséhez nyissa meg a Több szórakozás a Live TV funkcióival 
elemet t HbbTV a használati útmutatóban.
Nem minden típus rendelkezik támogatással.

10.3. Csatlakoztatás

Network Connection Settings (hálózati csatlakozás beállítása)
Hálózati beállítások

 t  t Connection (csatlakozás) t Network Connection Settings (hálózati 
csatlakozás beállítása)
A hálózathoz csatlakoztatás után a készüléken további szolgáltatásokat is igénybe vehet: 
pl. online tartalmak és alkalmazások.

A hálózat beállítása vezetékes csatlakoztatás esetén
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Vezetékes csatlakozás (ethernet)
Amennyiben a modem (router) támogatja a DHCP protokollt, akkor a LAN kábelen 
keresztül a tévékészülék automatikusan csatlakozik a hálózathoz (internethez). Ha a 
rendszer nem támogatja az automatikus beállítást, akkor jelölje ki az Edit (szerkesztés) 
elemet a hálózat kézi beállításához.

Setting a Wireless Network (vezeték nélküli hálózat beállítása)
Válassza a Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatást.
Ha a tévékészüléket a vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatja, akkor a tévékészüléken 
vezeték nélküli csatlakozás közvetítésével böngészhet az interneten.

10.4. General (általános beállítások)

Language (nyelv)
Nyelvi beállítások konfigurálása

 t  t General (általános beállítások) t Language (nyelv)
Válasszon menünyelvet, amely a képernyőn megjelenik, illetve állítsa be az elsődleges 
hangot (nyelvet) a digitális adásoknál.
Menu Language (menü nyelv)
Válasszon a képernyőn felkínált nyelvek közül. A kiválasztott nyelvnek megfelelően a 
készülék automatikusan beállítja a hanggal történő utasítások nyelvét is.
A hanggal történő utasítások funkció csak bizonyos típusoknál áll rendelkezésre.
Primary Audio Language / Secondary Audio Language (elsődleges hang nyelve / 
másodlagos hang nyelve).
A digitális műsoroknál általában több hangsáv is rendelkezésre áll. Állítsa be az elsődleges 
és másodlagos nyelvet.
Amennyiben a műsor nem tartalmaz több nyelvet, akkor az alapértelmezett nyelv fog 
hallatszani a hangszóróból.
A fentiek csak a digitális műsorszórásra vonatkoznak.
Keyboard Languages (billentyűzet nyelve)
Válassza ki a képernyő billentyűzet nyelvét.
Teletext nyelv beállítása
Állítsa be a teletext nyelvét.
A további részletek megtekintéséhez nyissa meg a Több szórakozás a Live TV funkció 
Teletex elemét a használati útmutatóban.
Csak digitális műsorszórás esetén.

Location (hely)
Használati hely beállítása

 t  t General (általános beállítások) t Location (hely)
Állítsa be a Smart TV használati helyét.
Address Setting (cím beállítása)
A tévékészülék helyének a megadásához a Region és City (város) elemeket használja.
Broadcast Country (tévéadók országa)
Állítsa be azt az országot, ahol a tévékészüléke található.
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Service Area Postcode (szolgáltatás irányítószám)
Ezzel a funkcióval az irányítószám megadásával is meg lehet határozni a tévékészülék 
használati helyét.
Services Country (szolgáltatások országa)
Ha nem választotta a Set Automatically (automatikus beállítás) opciót, akkor az országot 
kézzel is meg lehet adni.
Ha nincs a hálózathoz csatlakoztatva, akkor az országot kézzel is meg lehet adni.
A konfigurálható tételek típustól függenek.

Time (Idő)
 t  t General (általános beállítások) t Time (idő)

Beállíthatja a pontos időt, vagy konfigurálhatja az automatikus beállításokat.
Set Automatically (automatikus beállítás)
A tévékészülék rendszerideje automatikusan beáll a digitális adás által sugárzott idő adat 
segítségével, vagy az internetes hálózatból szerzett szerveridő segítségével.
Time / Date / Time Zone (idő / dátum / időzóna)
Amennyiben az automatikusan beállított idő nem lesz pontos, akkor kézzel is beállíthatja 
a dátumot és időt.
Amennyiben az időt kézzel állítja be, akkor a műsorok felvétele vagy a műsorokra való 
figyelmeztetés stb. kis mértéken pontatlan lehet.
Custom Time Zone (saját időzóna)
Válassza ki: Custom (saját) a Time Zone (időzóna) menüben, bekapcsol a Custom Time 
Zone (saját időzóna) beállítás.
Timers (időkapcsoló)
Sleep Timer (automatikus átkapcsolás készenléti üzemmódba)
A tévékészüléken beállítható, hogy bizonyos idő eltelte után automatikusan kikacsoljon.
Ha nem kívánja használni a Sleep Timer (időkapcsoló) funkciót, akkor kapcsolja ki az Off 
(kikapcsolva) opció megjelölésével.
Power On Timer (készülék bekapcsolás)
Amennyiben szeretné a készüléket meghatározott időben bekapcsolni, akkor a Power On 
Timer (készülék bekapcsolás) opciónál az On (bekapcsolva) lehetőséget válassza ki.
A beállított időben a készülék automatikusan bekapcsol.
Time (Idő): a bekapcsolási idő beállítása.
Timer Repeat (beállítás ismétlése): állítsa be a hét napjait, amikor a bekapcsolást meg 
kívánja ismételni. Amennyiben a bekapcsolást csak egyszer kívánja alkalmazni, akkor 
válassza a None (nincs) opciót.
Input (bemenet): állítsa be azt a bemenetet, amelynek a használatával a készülék 
bekapcsol.
Timer Programme (csatorna bekapcsolása): állítsa be azt a csatornát, amelynek a 
használatával a készülék bekapcsol. Ezt csak akkor lehet beállítani, ha az Input (bemenet) 
opciónál a TV van beállítva.
Volume (hangerő): állítsa be azt a hangerőt, amelynek a használatával a készülék 
bekapcsol.
Power Off Timer (készülék kikapcsolás)
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Amennyiben szeretné a készüléket meghatározott időben kikapcsolni, akkor a Power Off 
Timer (készülék kikapcsolás) opciónál az On (bekapcsolva) lehetőséget válassza ki.
A tévékészülék a beállított időben kikapcsol.
Time (Idő): a kikapcsolási idő beállítása.
Timer Repeat (beállítás ismétlése): állítsa be a hét napjait, amikor a kikapcsolást meg 
kívánja ismételni. Amennyiben a kikapcsolást csak egyszer kívánja alkalmazni, akkor 
válassza a None (nincs) opciót.
4 Hours Auto Power Off (automatikus kikapcsolása 4 óra múlva)
Amennyiben a tévékészülék beállításait nem változtatja meg (pl. az időkapcsoló 
beállításával), és a 4 óra alatt egyetlen gombot sem nyom meg, akkor a készülék 4 óra 
múlva automatikusan kikapcsol.
Ha nem szeretné, hogy a készülék automatikusan lekapcsoljon, akkor a 4 Hours 
Auto Power Off (automatikus kikapcsolása 4 óra múlva) opciónál jelölje meg az Off 
(kikapcsolva) lehetőséget.
Nem minden típus rendelkezik támogatással.
A Power On Timer (készülék bekapcsolás) / Power Off Timer (készülék kikapcsolás) 
funkció helyes működéséhez a készülék rendszeridejét pontosan kell beállítani.
Ha a Timer Repeat (beállítás ismétlése) None (nincs) a Power On Timer (készülék 
bekapcsolása) vagy a Power Off Timer (készülék kikapcsolása) funkcióknál:
és a Power On Timer (készülék bekapcsolása) időpontjában a készülék be van kapcsolva, 
akkor a készülék bekapcsolva marad, és csak a következő napon (vagy később) kapcsol ki 
automatikusan;
és a Power Off Timer (készülék kikapcsolása) időpontjában a készülék ki van kapcsolva, 
akkor a másnap bekapcsolt készülék a kikapcsolás beállított időpontjában automatikusan 
kikapcsol.

Account Management (fiók menedzsment)
LG fiók kezelése
Az Account Management (fiók kezelés) menüben az e-mail címét felhasználva hozzon 
létre LG fiókot.
További információkat A webOS operációs rendszerrel ellátott tévékészülék bevezető 
ismertetése, a Fiókok kezelése fejezetekben talál (a használati útmutatóban).

Home Settings (kezdőképernyő beállítása)
A kezdőképernyő beállítása

 t  t General (általános beállítások) t Home Settings (kezdőképernyő 
beállítása)
Home Auto Launch (kezdőképernyő automatikus megjelenítése bekapcsolás után)
A tévékészüléket beállíthatja úgy, hogy a bekapcsolás után automatikusan a 
kezdőképernyő jelenjen meg.
Home Promotion (reklámok a kezdőképernyőn)
Be- és kikapcsolhatja a reklámok megjelenítését a kezdőképernyőn.
A konfigurálható tételek típustól függenek.
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Settings Help (súgó a beállításokhoz)
Súgó használata a beállításokhoz
Settings (beállítások), All Settings (minden beállítás) ikon, General (általános beállítások), 
Additional Settings (egyéb beállítások), Settings Help (súgó a beállításokhoz)
Valamely tétel kiválasztása esetén súgó buborék jelenik meg, amely információkat 
tartalmaz az adott beállításról. Ezt a sugó buborékot be- és ki lehet kapcsolni a Settings 
(beállítások) menüben.

Eco Mode (takarékos üzemmód)
Takarékos üzemmód használata

 t  t General (általános beállítások) t Additional Settings (egyéb beállítások) 
t Eco Mode (takarékos üzemmód)
A beállítás használatával csökkenteni lehet az energiafogyasztást.
Auto Power Off (készülék automatikus kikapcsolása)
A tévékészüléket be lehet állítani úgy, hogy meghatározott idő után, vagy ha egy gombot 
sem nyom meg, akkor a készülék automatikusan kikapcsoljon.
HDD Eco Mode (merevlemez takarékos üzemmód)
Ha ezt az opciót bekapcsolja, akkor tévékészülékhez csatlakoztatott USB merevlemez 
automatikusan kikapcsol, ha hosszabb ideig nem volt használva.
A konfigurálható tételek típustól függenek.

10.5. Accessibility (hozzáférhetőség)

Audio Description (kiegészítő hangleírás)
A látászavarban szenvedő személyeknek külön kiegészítő hangos leírás írja körül a 
képernyőn történteket.

 t  t Accessibility (hozzáférhetőség) t Audio Description (kiegészítő hangleírás)
A képernyőn történő dolgokról egy külön hangos leírás tájékoztatja a gyengén látó 
személyeket.
Ez a funkció csak akkor használható, ha a műsor tartalmaz egy kiegészítő adatcsomagot 
a hangos leírással.
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High Contrast (nagy kontraszt)
A képernyő nagy kontraszttal is beállítható.

 t  t Accessibility (hozzáférhetőség ) t High Contrast (nagy kontraszt)
Ha ezt a funkciót bekapcsolja, akkor képernyőn a menü úgy jelenik meg, hogy a kontraszt 
a világos és sötét hátterek felett jóval nagyobb (jobban olvasható).

Grayscale (szürkeárnyalat)
 t  t Accessibility (hozzáférhetőség) t Grayscale (szürkeárnyalat)

A képernyőt fekete-fehér állapotba is át lehet kapcsolni, ami javítja a láthatóságot. A 
funkciót az On (bekapcsolva) opciót kiválasztva lehet aktiválni.

Hard of Hearing (nagyot hallók)
Beállítások a nagyot hallók részére.
Nyomja meg a  gombot a távirányítón.
Válassza az  Accessibility (hozzáférhetőség) menüt.
A Subtitles (felirat) opciónál állítsa be az On (bekapcsolva) lehetőséget.
A Hard of Hearing (nagyot hallók) elemnél válassza az On (bekapcsolva) opciót.
A képernyőn (ha a műsorban vannak) megjelennek a feliratok is.
Ha a Hard of Hearing (nagyot hallók) opció be van kapcsolva, akkor előnyt élvez a 
hagyományos feliratokkal szemben.

Subtitles (feliratok)
Feliratozás beállítása.

 t  t Accessibility (hozzáférhetőség) t Subtitles (feliratok)
Amenyiben a műsorban van felirat adatcsomag is, akkor a képernyőn megjelennek a 
feliartok.
Kapcsolja be és állítsa be a feliratokat.
A fentiek csak a digitális műsorszórásra vonatkoznak.

10.6. Support (támogatás)

Software Update (szoftverfrissítés)
 t  t Support (támogatás) t Software Update (szoftverfrissítés)

A szoftverfrissítés funkcióval a legfrissebb szoftvert lehet letölteni a készülékre.
Allow Automatic Updates (automatikus frissítés engedélyezése)
Haz ezt az opciót jelöli meg, akkor a készülék automatikusan ellenőrzi a legújabb 
szoftververziót, és kérdezés nelkül letölti a legfrissebb változatot.
Check for updates (frissítés ellenőrzése)
Ellenőrzi, hogy rendelkezésre áll-e újabb szoftververzió. A tévékészülék automatikusan 
ellenőrzi a telepített és rendelkezésre álló szoftvert. Az ellenőrzés és a frissítés kézzel is 
végrehajtható.
A konfigurálható tételek típustól függenek.
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A legfrissebb változatot a készülék az internetes hálózatról tölti le (illetve a digitális 
műsorszórás is alkalmas a frissítésre).
Amennyiben a szoftverfrissítés (letöltés) elindult, és csatornát vált, akkor a letöltés 
megszakad. A letöltés folytatásához kapcsoljon vissza az előző csatornára.
Ha a szoftver nem a legfrissebb, akkor egyes funkciók nem lesznek elérhetők vagy nem 
működnek megfelelő módon.
Egyes országokban az Allow Automatic Updates (automatikus frissítés engedélyezése) 
opció nem jelenik meg, ha a készülék nincs az internethez csatlakoztatva.

TV Information (tévékészülék információk)
 t  t Support (támogatás) t TV Information (tévékészülék információk)

A következő információkat lehet megjeleníteni: Model, Serial Number (gyártási szám), 
Device Name (készülék neve).

A részleteket az egyes tételek kijelölése 
után lehet megtekinteni. Ha támogatott 
a parancsikon funkció, akkor az 
alkalmazást is futtatni lehet.
Megjelenítés kikapcsolása.
Minden megjelenítés kikapcsolása.

Additional Settings (egyéb beállítások)
 t  t Support (támogatás) t Additional Settings (egyéb megjelenítések)

User Agreements (felhasználói szerződés)
A Smart TV funkciók használatához kapcsolódó személyi adatook felhasználására 
vonatkozó feltételek.
Legal Notice (jogi figyelmeztetés)
A tévékészüléken keresztül nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogi figyelmeztetések.
Open Source Software Notice (figyelmeztetés a szabadon terjeszthető szoftverekhez)
Az egyes tételekhez kapcsolódó figyelmeztetések és információk megjelenítése.

Reset to Initial Settings (gyári alapbeállítások visszaállítása)
Gyári alapbeállítások visszaállítása

 t  t Support (támogatás) t Reset to Initial Settings (gyári alapbeállítások 
visszaállítása)
A tévékészülék visszaállítható gyári alapbeállításokra. Ezzel a lépéssel minden végrehajtott 
beállítást töröl.
Az alapbeállítások visszaállítása után a tévékészülék kikapcsol, majd ismét bekapcsol.
Amennyiben a biztonsági funkciók be vannak kapcsolva, akkor a Reset to Initial Settings 
(gyári alapbeállítások visszaállítása) opció használatához jelszót kell megadni.
A visszaállítás közben a tápfeszültséget kikapcsolni tilos!
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Amennyiben a tévékészüléket eladja vagy harmadik személynek adja át, akkor a 
készüléket állítsa vissza gyári alapbeállításokra.
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A legfrissebb változatot a készülék az internetes hálózatról tölti le (illetve a digitális 
műsorszórás is alkalmas a frissítésre).
Amennyiben a szoftverfrissítés (letöltés) elindult, és csatornát vált, akkor a letöltés 
megszakad. A letöltés folytatásához kapcsoljon vissza az előző csatornára.
Ha a szoftver nem a legfrissebb, akkor egyes funkciók nem lesznek elérhetők vagy nem 
működnek megfelelő módon.
Egyes országokban az Allow Automatic Updates (automatikus frissítés engedélyezése) 
opció nem jelenik meg, ha a készülék nincs az internethez csatlakoztatva.

TV Information (tévékészülék információk)
 t  t Support (támogatás) t TV Information (tévékészülék információk)

A következő információkat lehet megjeleníteni: Model, Serial Number (gyártási szám), 
Device Name (készülék neve).

A részleteket az egyes tételek kijelölése 
után lehet megtekinteni. Ha támogatott 
a parancsikon funkció, akkor az 
alkalmazást is futtatni lehet.
Megjelenítés kikapcsolása.
Minden megjelenítés kikapcsolása.

Additional Settings (egyéb beállítások)
 t  t Support (támogatás) t Additional Settings (egyéb megjelenítések)

User Agreements (felhasználói szerződés)
A Smart TV funkciók használatához kapcsolódó személyi adatook felhasználására 
vonatkozó feltételek.
Legal Notice (jogi figyelmeztetés)
A tévékészüléken keresztül nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogi figyelmeztetések.
Open Source Software Notice (figyelmeztetés a szabadon terjeszthető szoftverekhez)
Az egyes tételekhez kapcsolódó figyelmeztetések és információk megjelenítése.

Reset to Initial Settings (gyári alapbeállítások visszaállítása)
Gyári alapbeállítások visszaállítása

 t  t Support (támogatás) t Reset to Initial Settings (gyári alapbeállítások 
visszaállítása)
A tévékészülék visszaállítható gyári alapbeállításokra. Ezzel a lépéssel minden végrehajtott 
beállítást töröl.
Az alapbeállítások visszaállítása után a tévékészülék kikapcsol, majd ismét bekapcsol.
Amennyiben a biztonsági funkciók be vannak kapcsolva, akkor a Reset to Initial Settings 
(gyári alapbeállítások visszaállítása) opció használatához jelszót kell megadni.
A visszaállítás közben a tápfeszültséget kikapcsolni tilos!



42 HU

HU

Revision 12/2021
Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

Beállítások

Amennyiben a tévékészüléket eladja vagy harmadik személynek adja át, akkor a 
készüléket állítsa vissza gyári alapbeállításokra.
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11. Termékismertető adatlap
Információk Érték Mértékegység

1. A szállító neve vagy védjegye SENCOR

2. A modell azonosító jele SLE 32S800TCSB

3. Energiahatékonysági osztály szabványos dinamikatartományhoz 
(SDR)

F

4. Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban szabványos 
dinamikatartomány (SDR) esetén

32,0 W

5. Energiahatékonysági osztály nagy dinamikatartományú (HDR) 
módban

-

6. Energiafogyasztás nagy dinamikatartományú (HDR) üzemmódban - W

7. Kikapcsolt állapot, tápellátás 0,0 W

8. Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban 0,5 W

9. Příkon v síťovém pohotovostním režimu 2,0 W

10. Elektronikus kijelző kategória
Televíziós 

vevőkészülék

11. Oldalarány 16 : 9

12. Képernyőfelbontás (pixelben) 1 366 x 768 pixelek

13. Képernyő képátlója 80 cm

14. Képernyő képátlója 32 hüvelyk

15. Látható képernyőterület 2 737,1 cm2

16. Alkalmazott paneltechnológia LED LCD

17. Rendelkezésre álló automatikus fényerőszabályozás (ABC) Nem

18. Rendelkezésre álló hangfelismerő érzékelő Nem

19. Rendelkezésre álló szobafoglaltság érzékelő Nem

20. Képfrissítési sebesség 60 Hz

21. A szoftver és a szoftverfrissítések garantált minimális rendelkezésre 
állása (to)

22. A pótalkatrészek garantált minimális rendelkezésre állása (to)

23. Minimális garantált terméktámogatás (legfeljebb):

24. A tápegység típusa: Belső

i Szabványosított külső tápegység (a termékcsomag részeként), 
szabványos elnevezéssel

-

Bemeneti feszültség - V

Kimeneti feszültség - V

ii Megfelelő szabványosított külső tápegység (ha nem tartalmazza a 
termék csomagja)

-

Szükséges kimeneti feszültség - V

Szükséges táplált áram - A

Szükséges áramfrekvencia - Hz
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Információk Érték
Mértékegy-

ség

1. A szállító neve vagy védjegye SENCOR

2. A modell azonosító jele
SLE 

43FS800TCSB

3. Energiahatékonysági osztály szabványos dinamikatartományhoz (SDR) G

4. Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban szabványos dinamikatartomány 
(SDR) esetén

52,0 W

5. Energiahatékonysági osztály nagy dinamikatartományú (HDR) módban -

6. Energiafogyasztás nagy dinamikatartományú (HDR) üzemmódban - W

7. Kikapcsolt állapot, tápellátás 0,0 W

8. Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban 0,5 W

9. Příkon v síťovém pohotovostním režimu 2,0 W

10. Elektronikus kijelző kategória
Televíziós 

vevőkészülék

11. Oldalarány 16 : 9

12. Képernyőfelbontás (pixelben) 1 920 x 1 080 pixelek

13. Képernyő képátlója 108 cm

14. Képernyő képátlója 43 hüvelyk

15. Látható képernyőterület 4 979,2 cm2

16. Alkalmazott paneltechnológia LED LCD

17. Rendelkezésre álló automatikus fényerőszabályozás (ABC) Nem

18. Rendelkezésre álló hangfelismerő érzékelő Nem

19. Rendelkezésre álló szobafoglaltság érzékelő Nem

20. Képfrissítési sebesség 60 Hz

21. A szoftver és a szoftverfrissítések garantált minimális rendelkezésre állása 
(to)

22. A pótalkatrészek garantált minimális rendelkezésre állása (to)

23. Minimális garantált terméktámogatás (legfeljebb):

24. A tápegység típusa: Belső

i Szabványosított külső tápegység (a termékcsomag részeként), szabványos 
elnevezéssel

-

Bemeneti feszültség - V

Kimeneti feszültség - V

ii Megfelelő szabványosított külső tápegység (ha nem tartalmazza a termék 
csomagja)

-

Szükséges kimeneti feszültség - V

Szükséges táplált áram - A

Szükséges áramfrekvencia - Hz
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A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja 
le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelenti, hogy a használt 
elektromos és elektronikus berendezések nem dobhatók ki a háztartási hulladék 
közé. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz a terméket adja 
le a kijelölt gyűjtőhelyen. Az EU országaiban, illetve más európai országokban 
is, a használt termékek az eladóhelyen, azonos új termék vásárlása esetén 
is leadhatók. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével 
segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem 
megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti 
és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi 
önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. 
Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása 
esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre 
vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés az Európai Unió országain kívül
Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket 
ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához 
vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.

A FAST CR a.s. cég kijelenti, hogy a SLE 43FS800TCSB, SLE 32S800TCSB 
készülékekbe épített rádió egység megfelel a 2014/53/EU irányelv 
követelményeinek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő honlapon található: 
www.sencor.eu

Fenntartjuk a jogot a készülék műszaki adatainak és kivitelének előzetes bejelentés nélküli 
megváltoztatására.
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HU  Jótállási jegy
A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország)

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

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

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő vállalkozásnál, 
illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos 
szerviznél érvényesíthető.
Jótállási jegy hiányában a  fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a  fogyasztó bemutatja 
a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, 
hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - választása szerint - (i) 
a  hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a  választott igény teljesítése lehetetlen, 
vagy ha az a  jótállásra kötelezettnek a  fogyasztó által érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével összehasonlítva 
aránytalan többletköltséget eredményezne, vagy (ii) ha a  kötelezett a  kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy 
e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak 
a  kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor a  fogyasztó megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy 
a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen 
hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a jótállásra kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként 
indokolt volt. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon 
belül köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a  jótállási igény kizárólag a  jótállási 
határidőben érvényesíthető! Ugyanakkor, ha a jótállásra kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő határidőben nem 
tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött megfelelő határidő elteltétől számított 3 hónapon 
belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási 
kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a jótállás kötelezettjét terhelik. 
A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe 
helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a  terméket értékesítő vállalkozás nem 
hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás 
a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. 
A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, 
illetve a  10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az 
üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint 
az el – és visszaszállításról a  jótállás kötelezettje, vagy – a  javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítási igény 
esetén – a javítószolgálat gondoskodik. 
Nem számít bele a  jótállási időbe a  kijavítási időnek az a  része, amely alatt a  fogyasztó a  terméket nem tudja 
rendeltetésszerűen használni. A  jótállási idő a  terméknek a  kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére, valamint 
a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. 
Nem tartozik jótállás alá a  hiba és a  jótállásra kötelezett mentesül a  jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy 
a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ▪ nem rendeltetésszerű 
használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, 
készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ▪ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, 
nem hivatalos szerviz által végzett szakszerűtlen javítás ▪ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása 
▪  normál, természetes elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű kopásnak tulajdonítható 
meghibásodás okozta. A  jótállás a  fogyasztó jogszabályból eredő jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv szerinti 
kellékszavatossági illetve termékszavatossági jogait nem érinti. 
Tájékoztatjuk, hogy az értékesítő vállalkozással felmerülő, fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita 
bíróságon kívüli rendezése érdekében Ön a  megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető 
testület eljárását is kezdeményezheti.



HU 47

HU

Revision 12/2021Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

Beállítások

A kereskedő tölti ki.

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

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

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

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

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

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

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki. Kereskedő tölti ki

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

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

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

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

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

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

Szerviz pecsétje: Kereskedő pecsétje:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre. 

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

Kereskedő bélyegzője:

Distributor:
FAST Hungary Kft.
H-2310 Szigetszentmiklós,
Kántor utca 10, Hungary


