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Ważne warunki dot. bezpieczeństwa

1. Ważne warunki dot. bezpieczeństwa
Aby prawidłowo korzystać z urządzenia, należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję 
obsługi i zachować ją do wglądu. Sprzedając lub przekazując urządzenie innej osobie 
należy dołączyć do niego kompletną dokumentację, z niniejszą instrukcją włącznie.

Symbol błyskawicy w 
trójkącie równoramiennym 
ostrzega o niebezpiecznym 

napięciu w urządzeniu, 
stwarzającym ryzyko 

porażenia prądem 
elektrycznym.

Symbol wykrzyknika w 
trójkącie równoramiennym 
zwraca uwagę na ważne 

instrukcje dot. eksploatacji, 
zawarte w dokumentacji 

urządzenia.

UWAGA
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM 

ELEKTRYCZNYM — NIE 
OTWIERAĆ!

W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA PORAŻENIA 
PRĄDEM NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ OSŁONY 
(TYLNEJ STRONY URZĄDZENIA). WEWNĄTRZ 

NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRYCH 
NAPRAWA MOŻE BYĆ WYKONYWANA PRZEZ 
UŻYTKOWNIKA. INTERWENCJE SERWISOWE 

NALEŻY ZLECIĆ AUTORYZOWANEMU CENTRUM 
SERWISOWEMU.

Ogólne instrukcje dot. bezpieczeństwa
• Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia prosimy o zapoznanie się z niniejszą 

instrukcją. Stosuj się do zaleceń, zawartych w niniejszej instrukcji.
• Przestrzegaj wszelkich ostrzeżeń.
• Stosuj się do wszelkich zaleceń.
• Stosuj tylko akcesoria zalecane przez producenta.
• NA URZĄDZENIU NIE NALEŻY STAWIAĆ PŁONĄCYCH PRZEDMIOTÓW, NP. 

ŚWIEC. NIE STAWIAJ NA URZĄDZENIU LUB W JEGO POBLIŻU GORĄCYCH 
PRZEDMIOTÓW LUB OBIEKTÓW Z OTWARTYM OGNIEM, JAK NP. ŚWIECE 
LUB LAMPKI NOCNE. WYSOKA TEMPERATURA MOŻE STOPIĆ PLASTIKOWE 
ELEMENTY I SPOWODOWAĆ POŻAR.

• Urządzenie przeznaczone jest do użytku w klimacie umiarkowanym.
• Producent ani sprzedawca w żadnym wypadku nie odpowiadają za jakiekolwiek 

szkody pośrednie i bezpośrednie, powstałe na skutek nieprzestrzegania zaleceń 
dot. instalacji, ustawień, obsługi i czyszczenia urządzenia, zawartych w niniejszej 
instrukcji.

• Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, uderzeniami, wibracjami, wilgocią i 
kurzem.

• Przed umożliwieniem dzieciom korzystania z urządzenia należy je zapoznać z 
zasadami bezpiecznej obsługi, w sposób odpowiedni do ich wieku. Jeżeli urządzenie 
jest wyposażone w gniazdo słuchawek, nie należy używać słuchawek ustawionych 
na ekstremalny poziom głośności. Istnieje ryzyko uszkodzenia lub utraty słuchu.
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Instalacja, obsługa
• Zainstaluj urządzenie zgodnie z instrukcją.
• Pozostaw wokół urządzenia wolną przestrzeń, niezbędną do prawidłowej cyrkulacji 

powietrza. Umożliwi to odprowadzanie ciepła powstającego w trakcie użytkowania. 
Zasłonięcie otworów wentylacyjnych obudowy może spowodować przegrzanie 
i uszkodzenie urządzenia. Wentylacja nie może być ograniczona przez zakrycie 
otworów, np. przez gazety, obrus, zasłony itp. Należy przestrzegać zaleceń dot. 
instalacji, zawartych w instrukcji.

• Urządzenie nie powinno być umieszczane w zamkniętej przestrzeni, takiej jak 
półka na książki lub regał, jeżeli nie można zapewnić odpowiedniej wentylacji lub 
przestrzegać instrukcji producenta.

• Nie należy wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych oraz innych otworów, 
ponieważ mogą one dotknąć miejsc pod napięciem lub doprowadzić do zwarcia 
części, które mogłoby doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Nie wlewaj 
żadnych płynów do wnętrza urządzenia. Urządzenia nie należy wystawiać na 
bezpośrednie oddziaływanie źródeł ciepła, takich jak grzejniki, wymienniki ciepła, 
piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniaczy), wydzielające ciepło. Wysoka 
temperatura znacząco skraca żywotność elektronicznych części urządzenia. Nie 
należy używać urządzenia ani pozostawiać go w pobliżu otwartego ognia.

• Urządzenie nie może zostać wystawione na działanie cieczy i nie należy na nim 
stawiać naczyń, napełnionych cieczą, np. wazonów. Należy chronić urządzenie przed 
kontaktem z wodą lub inną cieczą, nie należy instalować ani pozostawiać urządzenia 
na zewnątrz. Nie należy używać urządzenia na zewnątrz. Nieprzestrzeganie 
powyższych zaleceń stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub wzniecenia 
pożaru.

• Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody.
• Zachowaj ostrożność przy manipulacji ze szklanymi panelami i osłonami urządzenia. 

Szkło ekranu może się rozbić na skutek uderzenia, powodując poważne obrażenia.
• Przewód zasilania nie może być narażony na deptanie, ściskanie, ani zginanie, 

zwłaszcza w pobliżu wtyczki, gniazdka oraz wyjścia z urządzenia lub zasilacza. 
Wtyczka sieciowa (zasilacz) służy do odłączania urządzenia i musi być łatwo 
dostępna.

• Nie używaj urządzenia w razie uszkodzonego przewodu zasilającego ani wtyczki. 
Jeżeli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, wyłącz urządzenie, odłącz 
przewód zasilający i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Uszkodzony kabel 
sieciowy lub wtyczka mogą być wymienione jedynie przez przeszkolony personel. 
Nie wolno samodzielnie przeprowadzać wymiany kabla zasilającego lub wtyczki.

• Nie należy omijać zabezpieczeń wtyczki biegunowej. Jeżeli wtyczki nie można 
podłączyć do gniazdka, należy zlecić wymianę przestarzałego gniazdka na nowszy 
typ. Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka należy upewnić się, że napięcie w 
gniazdku odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej urządzenia lub zasilacza. 
Jeżeli nie masz pewności co do rodzaju zasilania w domu, należy skontaktować się 
ze sprzedawcą lub lokalnym zakładem energetycznym.
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• Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić, że wszystkie połączenia sieciowe 
są prawidłowo wykonane i zgodne z zaleceniami producenta. Przed podłączeniem 
lub zmianą podłączenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

• Przed odłączeniem kabla sieciowego od urządzenia należy zawsze najpierw 
wyciągnąć wtyczkę (zasilacz) z gniazda sieciowego.

• Należy podłączać wtyczkę przewodu zasilającego do oddzielnego gniazdka 
elektrycznego. Nie przeciążaj gniazdek zasilających poprzez stosowanie przedłużaczy 
lub rozgałęziaczy. Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

• Podczas odłączenia trzymaj przewód zasilania za wtyczkę, a nie za przewód.
• Odłącz urządzenie od sieci w trakcie burzy lub jeżeli przez dłuższy nie jest 

używane. Należy unikać nagłego przenoszenia urządzenia z zimnego do gorącego 
środowiska (lub odwrotnie) oraz korzystania z niego w miejscach z dużą wilgotnością 
powietrza. Wilgoć może skraplać się na elementach wewnątrz obudowy, powodując 
tymczasowe przerwy w działaniu urządzenia.

• Należy wówczas pozostawić urządzenie w ciepłym i dobrze wietrzonym miejscu na 
1–2 godziny i poczekać, aż wilgoć odparuje i urządzenie zacznie normalnie działać. 
Należy uważać głównie przy pierwszym uruchomieniu urządzenia po zakupie, 
przy niskich temperaturach. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym 
wózku, stojaku, konsoli lub stole. Urządzenie może spaść i spowodować poważne 
obrażenia dzieci lub dorosłych, doznać uszkodzeń lub uszkodzić inne obiekty. Używaj 
tylko z wózkiem, podstawą, stojakiem lub stołem zalecanym przez producenta lub 
sprzedawanym wraz z urządzeniem. Montaż urządzenia powinien być wykonywany 
zgodnie z instrukcją producenta i powinien stosować akcesoria zalecane przez 
producenta.

• Nie należy opierać się o urządzenie, nachylać się przez nie lub stawać na nim. Chroń 
urządzenie przed gwałtownymi ruchami. Należy zadbać, aby dzieci nie bawiły się 
urządzeniem.

• Podczas przemieszczania przy użyciu wózka należy zachować ostrożność. 
Nagłe zatrzymanie, nadmierna siła i nierówne powierzchnie mogą 
spowodować, że urządzenie może spaść z wózka.

• Producent ani sprzedawca w żadnym wypadku nie odpowiadają za 
jakiekolwiek szkody pośrednie i bezpośrednie, powstałe na skutek nieprzestrzegania 
zaleceń dot. instalacji, ustawień, obsługi i czyszczenia urządzenia, zawartych w 
niniejszej instrukcji.

• Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, uderzeniami, wibracjami, wilgocią 
i kurzem. Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur bądź 
wilgoci.
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Uwaga:
Jeżeli urządzenie jest zasilane za pośrednictwem zasilacza, należy używać wyłącznie 
dostarczonego zasilacza i przewodu zasilającego dostarczonego wraz z urządzeniem. 
Nie podłączaj urządzenia do zepsutego gniazdka. Upewnij się, że wtyczka jest 
prawidłowo podłączona do gniazdka. Jeżeli wtyczka jest luźno umieszczona w 
gniazdku, łuk elektryczny może spowodować pożar. Wymianę wtyczki należy 
powierzyć wykwalifikowanemu elektrykowi.

Uwaga:
Podłączaj urządzenie wyłącznie do gniazdka z uziemieniem (z bolcem).

Uwaga:
Jeżeli urządzenie będzie montowane na ścianie lub suficie, postępuj zgodnie z 
instrukcjami producenta oraz zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi danego 
urządzenia.

Serwis i konserwacja
• Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym oraz wznieceniu pożaru nie należy 

otwierać obudowy – wewnątrz nie ma elementów, które byłby w stanie naprawić 
użytkownik, nieposiadający odpowiednich kwalifikacji lub narzędzi. Jeżeli urządzenie 
wymaga naprawy, należy skontaktować się z punktem serwisowym.

• W razie wystąpienia jakichkolwiek niestandardowych oznak pracy urządzenia, jak 
np. zapach palącej się izolacji lub dym, należy natychmiast wyłączyć urządzenie, 
odłączyć je od źródła zasilania i nie korzystać z niego do czasu otrzymania wyników 
kontroli w profesjonalnym serwisie.

• Czynności serwisowe może wykonywać tylko wykwalifikowany personel. Serwis 
jest konieczny, jeżeli urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. 
uszkodzenie przewodu zasilania, polanie urządzenia cieczą, dostanie się ciał obcych 
do wnętrza urządzenia, wystawienie go na działanie wilgoci lub deszczu, albo jeśli 
urządzenie upadło lub nie działa w normalny sposób.

• W przypadku naprawy lub wymiany części urządzenia należy się upewnić, 
że serwisant użył części zamiennych określonych przez producenta lub części 
zamiennej, które mają te same właściwości jak oryginał. Użycie innych części może 
spowodować pożar, porażenie prądem lub inne niebezpieczeństwa.

• Przed czyszczeniem, przeniesieniem lub innymi czynnościami konserwacyjnymi 
należy odłączyć wtyczkę (zasilacz) od źródła zasilania.

• Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą szmatką.
• Do czyszczenia nie stosuj benzyny, rozpuszczalnika lub rozcieńczalnika ani żadnych 

środków ściernych, druciaków lub gąbek o chropowatej powierzchni.
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Uwaga:
Nie należy wyrzucać urządzenia wraz z odpadem komunalnym. Urządzenie należy 
zutylizować zgodnie z miejscowymi przepisami i rozporządzeniami.

Pilot i baterie
• Pilota ani baterii nie należy wystawiać na działanie bezpośredniego światła 

słonecznego ani źródeł ciepła, takich jak grzejniki, wymienniki ciepła lub innych 
urządzeń (w tym wzmacniaczy) wydzielających ciepło. Nie należy używać 
urządzenia ani pozostawiać go w pobliżu otwartego ognia. Upewnij się, że czujnik nie 
jest wystawiony na silne światło (np. słoneczne) lub światło lamp fluorescencyjnych, 
które mogą zmniejszyć efektywność i niezawodność pilota.

• Pilot i baterie nie mogą zostać wystawione na działanie cieczy i nie należy na nich 
stawiać naczyń napełnionych cieczą, np. wazonów. Chroń przed zmoknięciem oraz 
polaniem jakąkolwiek cieczą. Nie stosuj na zewnątrz. Nieprzestrzeganie powyższych 
instrukcji grozi uszkodzeniem pilota lub baterii.

• Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody.
• Należy zadbać o odpowiednią utylizację baterii zgodnie z przepisami dot. ochrony 

środowiska.
• Przy nieprawidłowym użytkowaniu baterii może dojść do wycieku elektrolitu i korozji. 

Aby pilot działał prawidłowo, należy stosować się do poniższych instrukcji:
 – Nie należy wkładać baterii odwrotnie.
 – Baterii nie należy ładować, ogrzewać, otwierać ani zwierać.
 – Baterii nie należy wrzucać do ognia.
 – Rozładowanych baterii nie należy pozostawiać w pilocie.
 – Nie należy stosować jednocześnie różnych typów baterii ani starych i nowych 

baterii razem.
 – Przy dłuższej przerwie w użytkowaniu należy wyjąć baterie z pilota - pozwoli to 

uniknąć ew. uszkodzeń związanych z wyciekiem baterii.
 – Jeżeli pilot nie działa prawidłowo lub zmniejszy się jego zasięg, należy 

wymienić wszystkie baterie na nowe.
 – Jeżeli z baterii wycieknie elektrolit, należy oddać pilota do wyczyszczenia w 

profesjonalnym serwisie.

   OSTRZEŻENIE: 
Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym lub wznieceniu pożaru, nie należy 
wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

   OSTRZEŻENIE: 
Baterie nie mogą być wystawione na działanie wysokiej temperatury, np. światła 
słonecznego, ognia itp.
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Ten symbol oznacza, że urządzenie posiada podwójną izolację pomiędzy 
niebezpiecznym napięciem sieciowym i częściami dostępnymi dla użytkownika. 
Podczas serwisowania należy używać tylko identycznych części zamiennych.

1.1. Ważne informacje
Jeżeli telewizor nie jest ustawiony w wystarczająco stabilnej pozycji, może stwarzać 
niebezpieczeństwo poprzez podatność na upadek. Wielu urazów, zwłaszcza u dzieci, 
można uniknąć, podejmując proste środki zaradcze, takie jak:

• Stosowanie szafek meblowych lub stojaków rekomendowanych przez producenta 
telewizora.

• Stosowanie wyłącznie mebli, które mogą bezpiecznie utrzymać ciężar telewizora.
• Zapewnienie, aby telewizor nie wystawał poza krawędź mebla, na którym jest 

umieszczony.
• Umieszczanie telewizora na wysokich meblach (takich jak kredensy lub regały) 

wyłącznie przy zabezpieczeniu zarówno mebli, jak i telewizora za pomocą 
odpowiedniego montażu.

• Umieszczanie telewizora bezpośrednio na meblach tak, aby między urządzeniem a 
meblami nie było obrusu ani innych przedmiotów.

• Poinstruowanie dzieci o niebezpieczeństwie wynikającym ze wspinania się na meble 
podczas próby dosięgnięcia telewizora lub jego elementów sterujących.

• Przechowywanie małych akcesoriów poza zasięgiem dzieci, aby nie można było ich 
przypadkowo połknąć.
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2. Instalacja
Zainstaluj stojak zgodnie z opisem poniżej lub skontaktuj się z profesjonalnym 
instalatorem, aby zamontować telewizor na ścianie.
Upewnij się, że telewizor nie jest podłączony do gniazdka elektrycznego. Ponadto 
zalecamy wezwanie pomocy przy następnym kroku.

2.1. Mocowanie stojaka

Krok 1
Wybierz odpowiednią płaską 
powierzchnię i umieść na 
niej podkładkę z miękkim 
wypełnieniem, aby zapobiec 
uszkodzeniu ekranu telewizora. 
Następnie umieść telewizor płasko 
na tej powierzchni ekranem 
do dołu. Prawidłowe położenie 
montażowe pokazano na ilustracji 
po prawej stronie.

Krok 2
Wyrównaj nogę stojaka z 
punktem mocowania, jak 
pokazano na ilustracji.

Krok 3
Za pomocą śrubokręta dokręć śruby (w zestawie) i przymocuj stojak do panelu. Postępuj 
również zgodnie z ilustracją po prawej stronie.

  UWAGA!
Nie używaj nadmiernej siły podczas dokręcania, aby uniknąć uszkodzenia 
gwintowanych otworów.
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2.2. Instrukcja montażu na ścianie
Upewnij się, że telewizor nie jest podłączony do gniazdka elektrycznego. Ponadto 
zalecamy wezwanie pomocy przy następnym kroku.
• Zalecamy wezwanie profesjonalnego instalatora, ponieważ nie ponosimy żadnej 

odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała podczas 
samodzielnego montażu.

TYLNA STRONA TELEWIZORA

SCHEMAT OTWORÓW DLA UCHWYTU VESA:
SLE 43FS800TCSB 200 × 200 mm
SLE 32S800TCSB 200 × 100 mm

UWAGA:
Mocowanie telewizora do ściany powinno być wykonane przez wykwalifikowanego 
instalatora.
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3. Elementy sterujące i punkty połączeń

29	   Włączenie/wyłączenie telewizora.

30	VOL- 

31	VOL+

32	CH-

33	CH+

34	MENU  Wejście do menu lub zamknięcie ekranu menu (wybór pozycji odbywa się za pomocą 
przycisków CH+/-, regulacja poziomu wybranego elementu odbywa się za pomocą 
przycisków VOL+/-).

35	INPUT  Wybór źródła sygnału wejściowego.

VOL+/-: Ustawienie głośności.

VOL+/-: Wybór kanału.
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Kamera wideo 
Odtwarzacz DVD Odtwarzacz 

płyt Blu-ray
PC (wyjście HDMI)

Odtwarzacz DVD

USB

RJ45

USB
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4. Dane techniczne
Model SLE 43FS800TCSB SLE 32S800TCSB

Rozmiar ekranu Przekątna 43” (maks.) Przekątna 32” (maks.)

System operacyjny Własny system operacyjny webOS 5.0

Rozdzielczość 1920 x 1080 1366 x 768

Jasność 220 cd/m2 180 cd/m2

Kolory 1,07 miliarda

Proporcje ekranu 16 : 9

Format treści 
multimedialnych 
odtwarzanych w trybie 
USB

Muzyka: MP3, M4A, AAC,WMA

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

Zdjęcia: JPG, BMP, PNG

Źródło zasilania 100-240V~ 50/60Hz

Moc 74 W 65 W

Zasilanie pilota DC 3V (dwie baterie AAA)

Temperatura eksploatacji 0 °C – 40 °C

Uwaga:
• Wzornictwo i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego 

powiadomienia.
• Podane wartości dotyczące masy i wymiarów są jedynie orientacyjne.
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5. Zdalne sterowanie

5.1. Korzystanie z przycisków zdalnego sterowania

POWER: Włączanie/wyłączanie.
TV/RAD: Przełączanie pomiędzy telewizją a radiem.

 : Wyszukiwanie.
SUBTITLE: Włączanie / wyłączanie wyświetlania napisów.

 :  Umożliwia przejście do menu Quick Settings (Szybkie 
ustawienia).

 : Wybór źródła sygnału wejściowego.
0-9: Przyciski do wybierania wartości liczbowych.
LIST:   Wyświetlenie ekranu, który umożliwia szybki dostęp do 

programów i ich edycji.
 : Wyświetlenie dodatkowych przycisków na pilocie.
 : Regulacja poziomu głośności.
 : Przełączanie programów.

AD: Włącza lub wyłącza audiodeskrypcję AD.
GUIDE: Wyświetla przewodnik po programach.

 : Wyciszenie dźwięku.
 : Odtwarzanie.
 : Wyświetlenie ekranu Home (Ekran główny).

 : Wstrzymanie.
BACK: Przejście do poprzedniego kroku.
EXIT: Wyjście z menu.

 : Wybór aktualnie podświetlonej opcji.
 :  Przyciski ze strzałkami W PRAWO/W LEWO/W 

GÓRĘ/W DÓŁ do przemieszczania się po menu na 
ekranie.

TEXT: Wyświetla telegazetę.
T.OPT: Wyświetla menu funkcji telegazety.
MOVIES: Wyszukiwanie filmów
REC: Rozpoczęcie nagrywania.

 : Włączenie odtwarzania na żywo.
 : przejście do usługi Netflix.
 : przejście do usługi Prime Video.

    :  Przyciski odpowiadające różnym funkcjom oznaczonym kolorami w 
menu lub funkcjom telegazety.
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Etykiety i rozmieszczenie przycisków na pilocie zdalnego sterowania mogą się różnić w 
zależności od modelu.
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6.  Wprowadzenie do telewizora wyposażonego w interfejs 
użytkownika webOS

Ostrzeżenie:
Ten telewizor działa w oparciu o licencjonowany system WebOS 5.0 firmy LG. 
Utworzenie i używanie konta użytkownika LG może być konieczne do wykorzystania 
wszystkich jego funkcji i korzystania z funkcji dodatkowych. Pominięcie tego kroku 
może spowodować, że niektóre funkcje mogą być ograniczone lub niedostępne. 
Telewizor jest wyposażony w intuicyjne menu ułatwiające nawigację, konfigurowanie i 
korzystanie z określonych funkcji bez konieczności przeszukiwania instrukcji.
Producent zastrzega sobie prawo do tworzenia i publikowania nowego oprogramowania 
dla tego urządzenia, które wzbogaca, ulepsza, modyfikuje lub pomija niektóre z jego 
funkcji w celu zwiększenia komfortu użytkowania i stabilnego korzystania z urządzenia. 
Zawsze używaj prawidłowego i aktualnego oprogramowania zatwierdzonego przez 
producenta.

6.1. Kreator uruchamiania systemu
6.1.1. Wybór regionu i języka

1. Przy pierwszym włączeniu telewizora domyślnym krajem jest UK, a domyślnym 
językiem jest angielski.

2. Za pomocą pilota można zmienić domyślne ustawienia kraju i języka zgodnie z 
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie podczas uruchamiania systemu.

6.2. Funkcje ekranu głównego
6.2.1.  Korzystanie z ekranu głównego telewizora z interfejsem użytkownika 

webOS
Ekran główny można otworzyć za pomocą przycisku  na pilocie zdalnego sterowania.
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Możesz scalić często używane aplikacje na jednym ekranie, a następnie uruchamiać 
dowolną z nich w dowolnym momencie.

1. Uruchom funkcję wyszukiwania.
Aby wyświetlić szczegółowe informacje, wybierz opcję Korzystanie z usługi Content 
Store, Wyszukiwanie zawartości w Podręczniku użytkownika.

2. Przejdź do menu Home Dashboard (Panel sterujący domu).
Możesz wybrać lub sterować urządzeniem (jak np. telefon komórkowy, urządzenie 
zewnętrzne, urządzenie typu Home IoT itp.), które jest podłączone do telewizora.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział Podłączanie urządzeń zewnętrznych, 
Korzystanie z funkcji Panelu sterującego w Podręczniku użytkownika.

3. Wybierz ostatnio używane wejście telewizora.
4. Przejdź do ostatnio używanej aplikacji.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  na pilocie lub podświetl opcję Recents (Ostatnio 
używane).
Możesz uruchomić lub zakończyć ostatnio używaną aplikację na liście wyświetlanej 
w obszarze Preview (Podgląd) w górnej części ekranu.

5. Możesz uruchamiać, przenosić i usuwać aplikacje zainstalowane w telewizorze. 
Umieść wskaźnik nad obszarem App (Aplikacje). Odpowiedni podgląd jest 
wyświetlany u góry tego obszaru.

6.3. Zarządzanie ekranem głównym
6.3.1.  Zarządzanie ekranem głównym telewizora wyposażonego w interfejs 

użytkownika webOS
Możesz wyświetlić listę aplikacji zainstalowanych w telewizorze, zmieniać ich lokalizację 
lub usuwać je.
1. Wybierz aplikację, którą chcesz edytować, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk 

z symbolem koła (OK) na pilocie. Aktywuje to tryb edycji aplikacji. Możesz także 
przejść do trybu edycji aplikacji, naciskając przycisk Edit Mode (Tryb edycji) w 
prawym rogu listy na ekranie głównym.

2. Aby przenieść aplikację w żądane miejsce, przejdź do tej lokalizacji i naciśnij przycisk 
z symbolem koła (OK). Aby usunąć aplikację, wybierz opcję App Delete (Usunięcie 
aplikacji) nad wybraną aplikacją. Możesz przenieść lub usunąć dowolną liczbę 
aplikacji przed wyjściem z trybu edycji.

3. Możesz także przemieszczać aplikacje za pomocą przycisków  /  na pilocie.
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Po zakończeniu edycji naciśnij przycisk Close (Zamknij) w prawym górnym rogu, 
aby wyjść z trybu edycji aplikacji. Nie można edytować domyślnych aplikacji 
zainstalowanych w telewizorze.

6.3.2. Przygotowanie funkcji Live TV
1. Podłącz antenę do telewizora, aby odbierać programy telewizyjne.

Zamiast anteny można podłączyć także urządzenie telewizyjne, takie jak dekoder.
Otwórz menu  t  Connection (Połączenie) t Device Connection Settings 
(Konfiguracja połączenia urządzenia), Universal Control Settings ((Konfiguracja 
uniwersalnych elementów sterujących)

2. Przejdź do menu  t  t Programmes (programy), Programme Tuning 
(Programme Tuning & Settings) (strojenie programów, strojenie i ustawienia 
programów), Auto Tuning (strojenie automatyczne).
Wyszukane i dodane zostaną tylko te programy, które są aktualnie nadawane.

6.4. Połączenie z siecią
6.4.1. Połączenie z siecią
Jeżeli skonfigurujesz połączenie z siecią, będzie można korzystać z różnych usług, takich 
jak treści online i aplikacje.
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6.4.2. Konfiguracja sieci przewodowej

1. Podłącz router do portu LAN w telewizorze za pomocą kabla LAN. Router powinien 
być wcześniej podłączony do sieci Internet. Jeżeli router obsługuje protokół DHCP, po 
podłączeniu telewizora za pomocą kabla LAN telewizor automatycznie połączy się z 
siecią.
Jeżeli połączenie z siecią nie nastąpi automatycznie

2. Naciśnij przycisk  na pilocie.
3. Wybierz t  Connection (Połączenie) t Network Connection Settings 

(Ustawienia połączenia sieciowego), Wired Connection (Ethernet) (Połączenie 
przewodowe, Ethernet).

6.4.3. Ustawienie sieci bezprzewodowej

1. Naciśnij przycisk Settings na pilocie.
2. Wybierz ikonę All Settings (Wszystkie ustawienia) Connection (Połączenie) Network 

Connection Settings (Konfiguracja połączenia sieciowego) Wi-Fi Connection 
(Połączenie z siecią Wi-Fi).

3. Po zakończeniu wyszukiwania zostanie wyświetlona lista sieci, z którymi można się 
połączyć.

4. Wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć.
5. Jeżeli dostęp do routera LAN jest chroniony hasłem, wprowadź hasło ustawione dla 

tego routera.
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6.5. Połączenie z siecią
6.5.1. Ostrzeżenia dotyczące konfiguracji sieci
1. Użyj standardowego kabla LAN (podłącz go do złącza RJ45 Cat7 lub wyższego, do 

portu 10 Base-T lub portu 100 Base TX LAN).
2. Niektóre problemy występujące podczas łączenia się z siecią można rozwiązać, 

resetując modem. Spróbuj rozwiązać problem, wyłączając zasilanie, odłączając i 
ponownie podłączając modem, a następnie ponownie włączając zasilanie.

3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy powstałe przy 
podłączaniu do sieci ani za jakiekolwiek usterki, awarie czy błędy spowodowane 
podłączeniem do sieci.

4. Połączenie sieciowe może nie działać prawidłowo ze względu na ustawienia sieciowe 
lub ustawienia wprowadzone przez dostawcę usług internetowych.

5. Do korzystania z usługi DSL wymagany jest modem DSL; do korzystania z usługi 
świadczonej przez operatora kablowego wymagany jest modem kablowy. Ponieważ 
dostępna może być tylko ograniczona liczba połączeń sieciowych, w zależności 
od treści umowy z usługodawcą internetowym, możesz nie mieć uprawnień do 
korzystania z ustawień sieci telewizyjnej. (Jeżeli umowa nie zezwala na więcej niż 
jedno urządzenie na linię, można używać tylko już podłączonego komputera.)

6. Działanie sieci bezprzewodowej może być zakłócane przez inne urządzenia 
korzystające z częstotliwości 2,4 GHz (telefon bezprzewodowy, urządzenie Bluetooth 
lub kuchenka mikrofalowa). Chociaż takie zakłócenia mogą również wystąpić podczas 
korzystania z częstotliwości 5 GHz, jest mniej prawdopodobne.

7. Lokalne środowisko bezprzewodowe może spowolnić działanie sieci bezprzewodowej.
8. Stan, w którym nie są wyłączone wszystkie sieci lokalne, może powodować 

nadmierny obciążenie niektórych urządzeń.
9. Urządzenia działające jako punkty dostępu muszą obsługiwać połączenia 

bezprzewodowe, a urządzenia łączące się z tym punktem dostępu (AP) muszą 
mieć włączoną odpowiednią funkcję. Skontaktuj się z usługodawcą, aby uzyskać 
informacje o dostępności bezprzewodowego połączenia z punktem dostępowym.

10. Sprawdź identyfikator SSID i ustawienia zabezpieczeń punktu dostępu. Zobacz 
odpowiednią dokumentację, aby uzyskać powiązane informacje o identyfikatorze 
SSID i ustawieniach zabezpieczeń punktu dostępu.

11. Nieprawidłowe ustawienia urządzeń sieciowych (przewodowe / bezprzewodowe 
urządzenia do udostępniania, koncentratory) mogą spowodować spowolnienie lub 
nieprawidłowe działanie telewizora. Zainstaluj urządzenie prawidłowo, zgodnie z 
odpowiednimi instrukcjami i środowiskiem sieciowym.

12. Metoda połączenia może się różnić w zależności od producenta urządzenia 
używanego jako punkt dostępu.

13. Postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Rozwiązywanie problemów w Podręczniku 
użytkownika, aby rozwiązać problem z tą funkcją
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6.6. Zarządzanie kontem LG
6.6.1. Utworzenie konta LG
W menu Account Management (Zarządzanie kontem) możesz użyć swojego adresu 
e-mail, aby utworzyć konto LG.
Możesz także utworzyć konto LG, a następnie zalogować się do niego przy użyciu 
identyfikatora i hasła odpowiedniego konta w celu korzystania z usług zewnętrznych.
Naciśnij przycisk  na pilocie.
Wybierz opcję  t General Account Management (Ogólne zarządzanie kontem) t LG 
Account Sign In (Logowanie do konta LG).
Wybierz opcję Create Account (Utwórz konto). Przeczytaj warunki korzystania z usługi i 
potwierdź je.
Wprowadź identyfikator oraz hasło. Musisz użyć swojego adresu e-mail jako swojego 
identyfikatora.
Podaj swoją datę urodzenia.
Jeżeli wybierzesz OK, na podany przez Ciebie adres e-mail zostanie wysłany link 
weryfikacyjny. Weryfikacja adresu e-mail jest wymagana w okresie ważności tego linku.
Po pomyślnym zweryfikowaniu adresu e-mail zostanie utworzone konto LG, do którego 
możesz się zalogować za pomocą swoich danych logowania.
Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.
Do utworzenia konta wymagane jest połączenie internetowe.
Wymagane informacje mogą się różnić w zależności od kraju.
W zależności od wieku dostęp do niektórych usług może być ograniczony.
Postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Rozwiązywanie problemów w Podręczniku 
użytkownika, aby rozwiązać problem z tą funkcją.

Zarządzanie kontem LG
Możesz zarządzać informacjami o swoim koncie LG.
Naciśnij przycisk  na pilocie.
Wybierz opcję  t General Account Management (Ogólne zarządzanie kontem), aby 
się zalogować.

Dane osobiste
Możesz przeglądać lub edytować informacje o koncie, na którym jesteś aktualnie 
zalogowany. Możesz zmienić hasło lub nacisnąć przycisk Edit (Edytuj), a następnie 
edytować swoje dane osobowe. Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.
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7. Więcej zabawy dzięki funkcjom telewizji na żywo

7.1. Optymalne wykorzystanie oferty transmisji na żywo
Funkcja menu transmisji na żywo
Podczas oglądania telewizji możesz z łatwością korzystać z najważniejszych funkcji.
Naciśnij przycisk LIST na pilocie.
Możesz też nacisnąć przycisk z symbolem koła (OK) na pilocie i wybrać opcję 
Programmes (Kanały).

7.2. Wyświetlenie przewodnika
Wyświetlenie przewodnika telewizyjnego
Możesz oglądać programy i zaplanować oglądanie każdego z tych programów.
Naciśnij przycisk LIST na pilocie i wybierz zakładkę Guide (Przewodnik) po lewej stronie 
ekranu.

1. Kliknij odpowiednią ikonę, aby przejść do żądanej aplikacji.
2. Możesz wyświetlić informacje o programie i stacji telewizyjnej.
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3. Możesz wyświetlić informacje o aktualnie oglądanym programie, a także informacje o 
programie oznaczonym przez wskaźnik.

4. Wybierz przycisk See Details (Wyświetl szczegóły) lub nazwę żądanego programu. 
Możesz wyświetlić więcej informacji o programie i wybrać opcję Watch/Record 
(Oglądaj/Nagraj) (opcja dostępna tylko w niektórych modelach) lub Reminder/
Scheduled Recording (Przypomnienie/Zaplanowane nagrywanie) (opcja dostępna 
tylko w niektórych modelach) itp.

5. Możesz wyświetlić część listy programów, do której odnosi się bieżąca data i godzina.
6. Uruchamia funkcję Programme Manager (Menedżer programów).
7. Możesz zmienić rozmiar listy programów, aby dopasować ją do liczby programów 

wyświetlanych na ekranie.
8. Ustawia filtr.
9. Możesz włączyć/wyłączyć funkcję Mini TV.
Informacje o programie nie są wyświetlane w przypadku programów, u których informacje 
te nie są dostarczane przez daną stację telewizyjną.

7.3. Kontrola informacji o programie
Wyświetlenie informacji o programie
Podczas oglądania transmisji na żywo naciśnij przycisk z symbolem koła (OK). Pojawi się 
pasek z numerem programu i jego nazwą.

7.4. Nagrywanie
Korzystanie z funkcji nagrywania
Możesz korzystać z funkcji nagrywania w telewizorze wyposażonym w interfejs 
użytkownika webOS.

Korzystanie z funkcji natychmiastowego nagrywania
1. Podłącz dysk twardy USB lub pamięć flash USB do portu USB w telewizorze.
2. Zaleca się nagrywanie na dysk twardy USB.
3. Podczas oglądania transmisji na żywo naciśnij przycisk z symbolem koła (OK).
4. Naciśnij przycisk Start Recording (Rozpocznij nagrywanie) w dolnej części ekranu.
Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk Stop Recording (Zatrzymaj nagrywanie)
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7.5. Korzystanie z funkcji planowania programów telewizyjnych
Korzystanie z funkcji planowania programów telewizyjnych
Możesz wprowadzić datę i godzinę programu, którego oglądanie lub nagrywanie chcesz 
zaprogramować o ustawionej godzinie. Naciśnij przycisk LIST na pilocie i wybierz 
zakładkę TV Scheduler (Harmonogram programów telewizyjnych) po lewej stronie ekranu. 
Wybierz opcję TV Scheduler (Harmonogram programów telewizyjnych) w prawej górnej 
części ekranu.

Możesz zmienić kolejność elementów lub zastosować filtr.
Możesz ustawić opcję Delete Mode (Tryb usuwania).
Możesz ustawić opcję New Scheduled Recording (Nowe zaplanowane nagrywanie).
Możesz ustawić opcję New Reminder (Nowe przypomnienie).
Uruchom funkcję Guide (Przewodnik)

7.6. Odtwarzanie nagranych programów telewizyjnych
Zarządzanie nagraniami
Możesz przeglądać i odtwarzać nagrania przechowywane na urządzeniach 
magazynujących za pomocą Recordings (Nagrania). Naciśnij przycisk LIST na pilocie 
i wybierz zakładkę Recordings (Nagrania) po lewej stronie ekranu. Wybierz opcję 
Recordings (Nagrania) w prawej górnej części ekranu
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7.6.1. TELETEXT
Korzystanie z funkcji telegazety
Telegazeta to bezpłatna usługa świadczona przez stacje telewizyjne, która zawiera 
tekstowe informacje o programach telewizyjnych, wiadomościach i prognozie pogody.
Dekoder teletekstu, w który wyposażony jest ten telewizor, obsługuje systemy SIMPLE, 
TOP i FASTEXT.
Naciśnij przycisk More Actions na pilocie zdalnego sterowania.
Wybierz opcję Teletext.
Pojawi się okno TELETEXT.
Aby jednocześnie oglądać telewizję i TELETEXT, naciśnij przycisk More Actions na pilocie 
i wybierz opcję Teletext.
Kolorowe przyciski
Wybór poprzedniej lub następnej strony.
Przyciski numeryczne
Wprowadzenie numeru strony, do której chcesz przejść.
Przyciski ze strzałkami w górę / w dół do przełączania programów
Wybór poprzedniej lub następnej strony.

7.6.2. HbbTV
Więcej informacji o funkcji HbbTV
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) to nowy standard nadawania programów 
telewizyjnych, który umożliwia korzystanie z ulepszonych usług teletekstu dostarczanych 
wraz z nadawanym programem telewizyjnym lub łączenie ich z usługami online 
świadczonymi za pośrednictwem szerokopasmowej sieci danych, do której jest 
podłączony telewizor Smart TV. Użytkownicy mają zatem bezpośredni dostęp za pomocą 
telewizora nie tylko do tradycyjnych usług teletekstu cyfrowego, ale także do różnych 
usług online, takich jak catch-up TV lub Video on Demand (VOD), aplikacji związanych z 
programami i innych usług dostarczających dużej ilości informacji, przy czym wszystkie 
te usługi są wzajemnie powiązane. Usługi HbbTV można aktywować na kilka sposobów, 
z których najpopularniejszym jest aktywacja poprzez naciśnięcie czerwonego przycisku. 
Użytkownicy zwykle przeglądają menu serwisowe za pomocą tradycyjnych przycisków 
nawigacyjnych (w tym przycisku OK oraz przycisku czerwonego, zielonego, żółtego 
i niebieskiego). Obecna wersja specyfikacji usługi HbbTV obejmuje również obsługę 
„adaptacyjnego przesyłania strumieniowego” wideo przez łącze szerokopasmowe, 
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gwarantując tym samym najlepszą możliwą jakość oglądanego obrazu. Aby uzyskać 
więcej informacji na temat usług HbbTV, odwiedź stronę www.hbbtv.org. Niektóre modele 
mogą nie być obsługiwane.
Korzystanie z usług HbbTV
Settings (Ustawienia), ikona All Settings (Wszystkie ustawienia), Programmes (Programy), 
HbbTV
Włącza usługi HbbTV.
Usługi HbbTV zapewniają dostęp do zróżnicowanych treści.
Jeżeli telewizor nie jest podłączony do Internetu, zakres tych usług może być 
ograniczony.
Funkcjonalność i jakość usług HbbTV może się różnić w zależności od jakości połączenia 
szerokopasmowego.
Dostępność usług HbbTV nie jest gwarantowana dla wszystkich programów – usługi te są 
dostępne tylko wtedy, gdy są obsługiwane przez daną stację telewizyjną.
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8. Podłączenie urządzeń zewnętrznych

8.1. Korzystanie z funkcji Home Dashboard (Panel sterujący domu)
Możesz wybrać lub sterować urządzeniem (jak np. telefon komórkowy, urządzenie 
zewnętrzne, urządzenie typu Home IoT itp.), które jest podłączone do telewizora.
Naciśnij przycisk  na pilocie i wybierz opcję Home Dashboard (Panel sterujący domu).
Możesz także nacisnąć i przytrzymać przycisk  na pilocie.

Możesz wybrać i sterować podłączonym urządzeniem inteligentnym za pomocą aplikacji 
LG ThinQ.
Aby uzyskać więcej informacji, jak to zrobić, zobacz rozdział Podłączanie urządzeń 
zewnętrznych, Podłączanie urządzeń inteligentnych w Podręczniku użytkownika.
Możesz odtwarzać dźwięk z inteligentnego urządzenia podłączonego przez interfejs 
Bluetooth.
Aby uzyskać więcej informacji, jak to zrobić, zobacz rozdział Podłączanie urządzeń 
zewnętrznych, Odtwarzanie dźwięku z urządzenia inteligentnego przez głośniki telewizora 
w Podręczniku użytkownika.
Możesz wybrać i sterować podłączonym urządzeniem zewnętrznym za pośrednictwem 
zewnętrznego portu wejściowego lub przez sieć.
Wyświetlany jest aktualnie wybrany głośnik wyjściowy i można przejść do ekranu 
ustawień głośników wyjściowych.
Możesz wyświetlić i wybrać podłączone urządzenie pamięci masowej.
Możesz kontrolować i sterować podłączonym urządzeniem za pośrednictwem sieci Home 
IoT.
Aby uzyskać więcej informacji, jak to zrobić, zobacz rozdział Podłączanie urządzeń 
zewnętrznych, Podłączanie urządzeń typu Home IoT w Podręczniku użytkownika.
Możesz łatwo kontrolować swoje urządzenie, wstępnie ustawiając wymagane procedury 
operacyjne.
Sign In (Logowanie): Możesz zalogować się/wylogować na konto/z konta LG ThinQ 
utworzonego w telefonie komórkowym.
Edit (Edycja): Możesz edytować nazwę urządzenia podłączonego do odpowiedniego 
wejścia lub nazwę urządzenia Home IoT lub edytować konfigurację powiązanych 
urządzeń.
Odświeża listę urządzeń.
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Zamknij menu Home Dashboard (Panel sterujący domu).
Dostępne urządzenia różnią się w zależności od modelu lub regionu.

8.2. Podłączanie wymiennego urządzenia pamięci masowej USB
Podłączanie wymiennego urządzenia pamięci masowej USB
Podłącz wymienne urządzenie pamięci masowej USB (dysk twardy USB, pamięć 
flash USB) do portu USB w telewizorze, aby móc odtwarzać zawartość plików 
przechowywanych na wymiennym urządzeniu pamięci masowej USB za pośrednictwem 
telewizora.
Zalecenia dotyczące korzystania z wymiennego urządzenia pamięci masowej USB
Wymienne urządzenie magazynujące USB z wbudowanym programem do 
automatycznego wykrywania lub korzystające z własnego sterownika może nie zostać 
rozpoznawane.
Niektóre wymienne urządzenia pamięci masowej USB mogą nie być obsługiwane lub 
mogą nie działać prawidłowo.
W przypadku korzystania z przedłużacza USB wymienne urządzenie pamięci masowej 
USB może nie zostać rozpoznane lub może nie działać prawidłowo.
Należy używać wyłącznie wymiennych urządzeń pamięci masowej USB sformatowanych 
przy użyciu systemu plików FAT32 lub NTFS dostarczanego przez system operacyjny 
Windows.
Zaleca się użycie zewnętrznego dysku twardego USB o napięciu znamionowym 5 V lub 
mniejszym i prądzie znamionowym 500 mA lub mniejszym. Jeżeli używasz urządzenia, 
które wymaga wartości napięcia/prądu wyższych niż znamionowe, to urządzenie może 
nie działać z powodu niewystarczającego prądu.
Zaleca się używanie koncentratora USB lub wymiennego urządzenia pamięci masowej 
USB ze źródłem zasilania.
Zaleca się również użycie urządzenia pamięci masowej o pojemności 32 GB, jeżeli jest to 
dysk flash USB oraz 2 TB lub mniejszego, jeżeli jest to dysk twardy USB.
Jeżeli dysk twardy USB jest wyposażony w tryb oszczędzania energii i nie działa, spróbuj 
go wyłączyć i włączyć ponownie. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi 
dysku twardego USB.
Dane przechowywane na wymiennym urządzeniu pamięci masowej USB mogą być 
uszkodzone, dlatego zaleca się tworzenie kopii zapasowych wszystkich ważnych plików. 
Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zarządzanie danymi. Producent nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności.

Naciśnij przycisk  na pilocie. Aby usunąć wymienne urządzenie pamięci masowej 
USB, naciśnij przycisk Eject (Wysuń), który pojawia się u góry ekranu, jeżeli oznaczysz 
wymienne urządzenie pamięci masowej USB, które ma zostać usunięte.
Jeżeli odłączysz wymienne urządzenie pamięci masowej USB bez wybrania opcji Eject 
(Wysuń), może wystąpić błąd w telewizorze lub urządzeniu pamięci masowej.
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Jeżeli spróbujesz podłączyć wymienne urządzenie pamięci masowej USB z systemem 
plików, który nie jest obsługiwany przez telewizor, do portu USB IN, pojawi się komunikat 
z prośbą o wykonanie formatowania. Aby korzystać z wymiennego urządzenia pamięci 
masowej USB podłączonego w ten sposób, należy je najpierw sformatować.
Po sformatowaniu wszystkie dane zostaną usunięte z tego wymiennego urządzenia 
pamięci masowej USB i utworzony zostanie system plików NTFS lub FAT32.

Naciśnij przycisk  na pilocie. Wybierz podłączone urządzenie USB z menu Home 
Dashboard (Panel sterujący domu) t Storage (Urządzenia pamięci masowej), a 
następnie sformatuj wymienne urządzenie pamięci masowej USB, naciskając przycisk 
Format (Formatuj).
Po podłączeniu wymiennego urządzenia pamięci masowej USB może zostać utworzony 
losowy plik / losowy folder, aby umożliwić świadczenie usług Smart TV, takich jak 
zapisywanie i wyszukiwanie miniatur.

8.3. Oglądanie zawartości ekranu komputera na ekranie telewizora
Wyświetlanie zawartości ekranu komputera na ekranie telewizora

Połączenie z siecią bezprzewodową
Aktywuj tryb udostępniania ekranu na komputerze. Telewizor zostanie wyświetlony na 
liście dostępnych urządzeń.
Wybierz telewizor i spróbuj nawiązać połączenie.
Po nawiązaniu połączenia telewizor wyświetli ekran podłączonego urządzenia.
Aby uzyskać niezawodne połączenie, zaleca się, aby podłączane urządzenia miały 
najnowszą wersję systemu operacyjnego.
Zaleca się używanie tej funkcji w bliskiej odległości.
Uruchomienie funkcji udostępniania ekranu będzie szybsze, jeżeli podłączysz urządzenie 
mobilne lub komputer do tej samej sieci, co telewizor.
Wprawdzie do połączenia można użyć dowolnego routera bezprzewodowego, zaleca się 
podłączenie urządzenia do routera działającego w paśmie częstotliwości 5 GHz, ponieważ 
otaczające środowisko bezprzewodowe może mieć niekorzystny wpływ na transmisję 
danych.
Czas reakcji może się różnić w zależności od środowiska użytkownika.
Różni się również w zależności od wersji systemu Windows. Więcej informacji na temat 
urządzenia, z którym chcesz się połączyć, znajdziesz w jego instrukcji obsługi.
Jeżeli połączenie wielokrotnie się nie powiedzie, wyłącz telewizor i urządzenie, do którego 
chcesz go podłączyć, a następnie włącz te urządzenia ponownie i spróbuj raz jeszcze.

Korzystanie z połączenia przewodowego
Podłącz komputer do telewizora za pomocą kabla HDMI.
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9. Korzystanie z funkcji Smart TV

9.1. Przeglądanie Internetu na ekranie telewizora
Korzystanie z przeglądarki internetowej
Zawartość stron internetowych można wyświetlić po wprowadzeniu adresu strony 
internetowej w pasku adresu (URL). Po wprowadzeniu wyszukiwanego terminu 
wyszukiwarka internetowa wyszukuje informacje, korzystając z bazy danych 
wyszukiwanych terminów.
Naciśnij przycisk  na pilocie.
Uruchom aplikację Web Browser (Przeglądarka internetowa).

1. Możesz odświeżyć przeglądaną stronę 
internetową.

2. Możesz wprowadzić adres internetowy, 
aby przejść do określonych stron 
internetowych lub bezpośrednio 
wprowadzić wyszukiwane hasło.

3. Możesz przeglądać aktualnie otwarte 
zakładki.

4. Możesz zablokować wyświetlanie 
reklam na przeglądanej stronie 
internetowej. Przycisk pojawia się tylko 
wtedy, gdy funkcja Use Block Ads (Włącz blokowanie reklam) jest włączona w menu 
Settings (Ustawienia).

5. Podziel ekran tak, aby ekran telewizora był wyświetlany w tym samym czasie, co 
przeglądarka. Umożliwi to przeglądanie stron internetowych podczas oglądania 
programu telewizyjnego.

6. Podczas przeglądania stron internetowych możesz powiększać i pomniejszać ekran.
Add to bookmarks (Dodaj do zakładek): Możesz dodać aktualnie przeglądane strony 
internetowe do ulubionych zakładek.
History (Historia): Możesz przeglądać i usuwać historię odwiedzin stron 
internetowych.
Bookmarks (Zakładki): Możesz przeglądać i usuwać listę stron internetowych 
dodanych do ulubionych zakładek.
Settings (Ustawienia): Możesz zmienić ustawienia przeglądarki internetowej.

7. Zamknij przeglądarkę internetową.
8. Nowy ekran z kartami wyświetla listy Recommended Sites (Polecane witryny) oraz 

Most Visited Sites (Najczęściej odwiedzane witryny).
Jeżeli nie chcesz, aby lista Recommended Sites (Polecane witryny) była wyświetlana, 
ustaw opcję Show Recommended Sites (Wyświetlaj polecane witryny) w menu Settings 
(Ustawienia) na Off (Wyłączone).
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Lista polecanych witryn może się różnić w zależności od kraju i jest dostępna tylko w 
niektórych krajach.
Aplikacja Web Browser (Przeglądarka internetowa) dołączona do telewizora to 
przeglądarka przeznaczona dla telewizorów, co oznacza, że może działać inaczej niż 
przeglądarka zainstalowana na komputerze.
Niektóre elementy treści mogą nie być prawidłowo wyświetlane.
Technologia Flash nie jest obsługiwana i obsługiwane są tylko multimedia w formacie 
HTML5.
Instalowanie dodatków nie jest obsługiwane.
Nie można odtwarzać plików multimedialnych w formatach innych niż JPEG/PNG/GIF.
Jeżeli funkcje telewizora wykorzystują dostępną pamięć, niektóre aplikacje mogą zostać 
zamknięte.
Telewizor używa własnych czcionek. W zależności od treści czcionki mogą wyglądać 
inaczej niż podczas oglądania w przeglądarce zainstalowanej na komputerze lub 
urządzeniu mobilnym.
Funkcje pobierania plików i czcionek nie są obsługiwane.
Zachowaj ostrożność podczas korzystania z przeglądarki, ponieważ nie ma funkcji 
automatycznego blokowania witryn ze złośliwymi lub phishingowymi atakami.
Niektóre funkcje przeglądarki internetowej mogą nie być tymczasowo obsługiwane, co 
może wynikać z czynników zewnętrznych.
Ponieważ dostęp do witryn internetowych zapewnia aplikacja Web Browser (Przeglądarka 
internetowa), która jest dostępna bezpośrednio w telewizorze, należy zadbać o to, aby 
dzieci nie miały dostępu do szkodliwych treści online.
Możesz zablokować dostęp do złośliwej zawartości online, blokując aplikację Web Browser 
(Przeglądarka internetowa).
Skonfiguruj wymagane ustawienia w menu Settings (Ustawienia), All Settings (Wszystkie 
ustawienia), General (Ustawienia ogólne), Safety (Bezpieczeństwo), Application Locks 
(Blokada aplikacji).
Jeżeli natrafisz na problemy podczas korzystania z aplikacji Web Browser (Przeglądarka 
internetowa), postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Rozwiązywanie problemów w 
Podręczniku użytkownika.
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10. Ustawienia

10.1. Quick Settings (Szybkie ustawienia)
Szybki dostęp do funkcji menu Settings (Ustawienia)
Pozwala szybko i łatwo korzystać z prostych elementów sterujących, takich jak np. 
Picture Mode (Tryb obrazu), Sound Out (Wyjście dźwięku), Sleep Timer (Wyłącznik 
czasowy) itp.
Naciśnij przycisk  na pilocie.
Możliwość ustawienia opcji Picture 
Mode (Tryb obrazu).
Możliwość ustawienia opcji Sound 
Mode (Tryb dźwięku).
Możliwość wyboru ustawienia Sound 
Out (Wyjście dźwięku).
Możliwość ustawienia funkcji Sleep 
Timer (Wyłącznik czasowy).
Przejśćie do ekranu Connection 
(Połączenie).
Możesz ustawić inne opcje.
Możesz dodawać/usuwać elementy z 
szybką regulacją lub zmieniać ich kolejność.
Po wprowadzeniu każdej pozycji naciśnij i przytrzymaj przycisk z symbolem koła (OK) na 
pilocie, aby przejść do danego menu

10.2. Programmes (Programy)

Auto Tuning (Strojenie automatyczne)
Automatyczne ustawienie programów

 t  t Programmes (Programy) t Programme Tuning (Strojenie programów) t 
Auto Tuning (Strojenie automatyczne)
Wybierz funkcję strojenia automatycznego.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić funkcję 
automatycznego strojenia.
Jeżeli źródło wejściowe nie jest prawidłowo podłączone, rejestracja programu może nie 
działać.
Za pomocą funkcji automatycznego strojenia można wyszukiwać tylko programy, które są 
aktualnie nadawane.
Gdy funkcja zabezpieczeń jest włączona, pojawi się wyskakujące okienko z prośbą o 
wprowadzenie hasła.

Manual Tuning (Strojenie ręczne)
Korzystanie z funkcji ręcznego strojenia programów
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 t  t Programmes (Programy) t Programme Tuning (Programme Tuning & 
Settings) (Strojenie programów, Strojenie i ustawianie programów) t Manual Tuning 
(Strojenie ręczne)
Funkcja służy do ręcznego wyszukiwania i zapisywania programów.
W przypadku transmisji cyfrowych można sprawdzić siłę i jakość sygnału.

Signal Test (Test sygnału)
Korzystanie z funkcji testu sygnału

 t  t Programmes (Programy) t Programme Tuning (Programme Tuning & 
Settings) (Strojenie i ustawianie programów) t Signal Test (Test sygnału)
Wyświetla informacje o multipleksie cyfrowym, usługach itp.
Test sygnału jest dostępny tylko w trybach odbioru sygnału antenowego lub kablowego.

Programme Manager (Menedżer programów)
Edit Programmes (Edycja programów)
Możesz edytować programy, które zostały wybrane ze wszystkich zapisanych programów 
lub możesz je dodawać/usuwać do/z listy ulubionych programów.
Edycja listy wszystkich programów

 t  t Programmes (Programy) t Programme Manager (Menedżer programów) 
t Edit All Programmes (Edycja wszystkich programów)
Możesz zablokować lub odblokować programy wybrane ze wszystkich zapisanych 
programów lub możesz je pominąć podczas przełączania programów.

1. Ustawienie opcji sortowania.
Lock/Unlock (Zablokuj/odblokuj): 
Zablokuj wybrane programy lub 
odblokuj zablokowane programy.
Skip/Restore (Pomiń/przywróć): 
Ustaw wybrane programy, które 
mają być pomijane podczas 
przełączania programów, 
lub wyłącz opcję pomijania 
programów, które zostały 
ustawione jako pomijane.
Move (Przesuń): Przesuwanie wybranych programów.
Edit Programme Numbers (Edytuj numery programów): Zmień numery wybranych 
programów.
Delete (Usuń): Usunięcie wybranych programów.
Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od sygnału odpowiedniej stacji 
telewizyjnej.
W przypadku modelu obsługującego odbiór satelitarny programami satelitarnymi można 
zarządzać w (zaawansowanym) menu  Edit Satellite Programmes (Edytuj programy 
satelitarne), jeżeli pozwala na to profil operatora.
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Edit Favourite Programmes List (Edycja listy ulubionych programów)
 t  t Programmes (Programy) t Programme Manager (Menedżer programów) 

t Edit Favourites (Edycja ulubionych)
Możesz dodawać/usuwać wybrane programy do/z listy ulubionych programów, zmieniać 
ich kolejność itp.

1. Wybierz żądane programy z 
listy wszystkich programów, 
a następnie naciśnij przycisk, 
aby dodać je do listy 
ulubionych programów.

2. Usuń wybrane programy z 
listy ulubionych programów.

3. Move (Przesuń): Wybierz 
jeden lub więcej programów z 
listy ulubionych programów, 
naciśnij przycisk Move (Przesuń), a następnie wybierz lokalizację, do której te 
programy mają zostać przeniesione. Wybrane programy zostaną przeniesione do 
wybranych lokalizacji. Change Group Name (Zmień nazwę grupy):

4. Zmiana nazwy listy ulubionych programów. Sort by Programme (Sortuj według 
programów): Sortowanie listy ulubionych programów według ich nazw.

Multi Feed
 t  t Programmes (Programy) t Multi Feed

Na ekranie telewizora możesz oglądać program, którego treść została nagrana pod 
różnymi kątami, pod wybranym kątem.
Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.

HbbTV
Więcej informacji o funkcji HbbTV
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) to nowy standard nadawania programów 
telewizyjnych, który umożliwia korzystanie z ulepszonych usług teletekstu dostarczanych 
wraz z nadawanym programem telewizyjnym lub łączenie ich z usługami online 
świadczonymi za pośrednictwem szerokopasmowej sieci danych, do której jest 
podłączony telewizor Smart TV.
Aby wyświetlić szczegółowe informacje, wybierz opcję Więcej rozrywki dzięki funkcjom 
Live TV  t HbbTV w Podręczniku użytkownika.
Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.

10.3. Połączenie

Network Connection Settings (Konfiguracja połączenia sieciowego)
Konfiguracja połączenia sieciowego

 t  t Connection (Połączenie) t Network Connection Settings (Konfiguracja 
połączenia sieciowego)
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Jeżeli skonfigurujesz połączenie z siecią, będzie można korzystać z różnych usług, takich 
jak treści online i aplikacje.

Konfiguracja sieci (połączenie przewodowe)
Wybierz połączenie przewodowe (Ethernet).
Jeżeli router podłączony do sieci obsługuje protokół DHCP, telewizor automatycznie 
połączy się z siecią, gdy telewizor i router zostaną połączone kablem. Jeżeli konfiguracja 
automatyczna nie jest obsługiwana, możesz wybrać opcję Edit (Edytuj), aby ręcznie 
skonfigurować połączenie sieciowe.

Setting a Wireless Network (Konfiguracja sieci bezprzewodowej)
Wybierz połączenie z siecią Wi-Fi.
Jeżeli telewizor został wcześniej skonfigurowany do łączenia się z siecią bezprzewodową, 
możesz sprawdzić dostępność sieci bezprzewodowych i podłączyć telewizor do sieci za 
pośrednictwem wybranej sieci bezprzewodowej.

10.4. General (Ustawienia ogólne)

Language (Język)
Konfiguracja ustawień językowych

 t  t General (Ustawienia ogólne) t Language (Język)
Możesz wybrać język menu ekranowych i język ścieżki dźwiękowej programów 
nadawanych cyfrowo.
Menu Language (Język menu)
Możesz wybrać jeden z języków, w którym menu mają być wyświetlane na ekranie. 
W zależności od języka wybranego w menu język funkcji rozpoznawania mowy do 
sterowania głosowego jest również ustawiany automatycznie.
Rozpoznawanie mowy do sterowania głosowego jest dostępne tylko w niektórych 
modelach.
Primary Audio Language / Secondary Audio Language (Główny język ścieżki dźwiękowej 
/ dodatkowy język ścieżki dźwiękowej)
Możesz wybrać żądany język podczas oglądania programu nadawanego cyfrowo z 
wielojęzycznym dźwiękiem.
W przypadku programów nadawanych bez wielojęzycznej obsługi dźwięku zostanie użyte 
domyślne ustawienie języka.
Dotyczy transmisji cyfrowej.
Keyboard Languages (Języki klawiatury)
Wybierz język, który ma być używany dla klawiatury ekranowej.
Procedura ustawiania języka telegazety
Konfiguracja języka telegazety.
Aby wyświetlić szczegółowe informacje, wybierz opcję Więcej rozrywki dzięki funkcjom 
Live TV, Telegazeta w Podręczniku użytkownika.
Wyłącznie w trybie cyfrowym
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Location (Lokalizacja)
Konfiguracja lokalizacji

 t  t General (Ustawienia ogólne) t Location (Lokalizacja)
Możesz zmienić ustawienia lokalizacji telewizora z funkcjami Smart TV.
Address Setting (Ustawienia adresu)
Aby ustawić lokalizację telewizora, ustaw opcje Region oraz City (Miasto).
Broadcast Country (Kraj nadawania programów telewizyjnych)
Możesz wybrać kraj nadawania programów telewizyjnych, aby skonfigurować swój 
telewizor.
Service Area Postcode (Kod pocztowy obszaru usług)
Funkcja służy do ustawiania obszaru, w którym telewizor odbiera programy telewizyjne, 
poprzez wprowadzenie kodu pocztowego.
Services Country (Kraj świadczenia usług)
Jeżeli nie zostanie wybrana opcja Set Automatically (Ustaw automatycznie), można 
wybrać kraj ręcznie.
Jeśli nie masz połączenia z siecią, musisz zawsze wybrać kraj ręcznie.
Konfigurowalne elementy różnią się w zależności od modelu.

Time (Czas)
 t  t General (Ustawienia ogólne) t Time (Czas)

Możesz sprawdzić godzinę lub skonfigurować powiązane ustawienia.
Set Automatically (Ustaw automatycznie)
Czas wyświetlany przez telewizor jest ustawiany automatycznie zgodnie z informacją o 
czasie zawartą w sygnale cyfrowym nadawanym przez odpowiednią stację telewizyjną 
lub zgodnie z informacją o czasie uzyskaną z serwera.
Time / Date / Time Zone (Czas / data / strefa czasowa)
Jeżeli automatycznie ustawiony aktualny czas jest nieprawidłowy, możesz ustawić 
godzinę i datę ręcznie.
Jeżeli ustawisz czas ręcznie z podłączoną anteną, zaplanowane oglądanie lub informacje 
o nagrywaniu, przewodnik po programach itp. mogą nie działać prawidłowo.
Custom Time Zone (Niestandardowa strefa czasowa)
Jeżeli wybierzesz opcję Custom (Niestandardowa) w menu Time Zone (Strefa czasowa), 
uaktywni się menu Custom Time Zone (Niestandardowa strefa czasowa).
Timers (Programatory czasu)
Sleep Timer (Regulator czasowy przejścia do trybu czuwania)
Telewizor można ustawić tak, aby o określonej godzinie przechodził w tryb gotowości.
Jeżeli nie chcesz używać funkcji Sleep Timer (Wyłącznik czasowy), wybierz opcję Off 
(Wyłączony).
Power On Timer (Włącznik czasowy)
Ustaw opcję Power On Timer (Włącznik czasowy) na On (Włączony).
O ustawionej godzinie telewizor włączy się i wyświetli ustawiony kanał.
Time (Czas): Ustaw godzinę, o której telewizor ma zostać włączony.



PL 37

PL

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

Ustawienia

Timer Repeat (Powtarzanie ustawione za pomocą programatora czasu): Ustaw dzień 
tygodnia. Jeżeli chcesz, aby funkcja była wykonywana tylko raz, wybierz opcję None 
(Brak) dla tej opcji.
Input (Wejście): Ustaw wejście zewnętrzne, które ma być wyświetlane po włączeniu 
telewizora.
Timer Programme (Program programatora czasu): Ustaw kanał, który ma być wyświetlany 
po włączeniu telewizora. Tę opcję można ustawić tylko wtedy, gdy opcja Input (Wejście) 
jest ustawiona na TV.
Volume (Głośność): Dostosuj głośność, która ma być używana podczas włączania 
telewizora.
Power Off Timer (Wyłącznik czasowy)
Ustaw opcję Power Off Timer (Wyłącznik czasowy) na On (Włączony).
Telewizor wyłączy się o określonej godzinie.
Time (Czas): Ustaw godzinę, o której telewizor ma zostać wyłączony.
Timer Repeat (Powtórzenie ustawione za pomocą programatora czasu): Ustaw dzień 
tygodnia. Jeżeli chcesz, aby funkcja była wykonywana tylko raz, wybierz opcję None 
(Brak) dla tej opcji.
4 Hours Auto Power Off (Automatyczne wyłączanie po 4 godzinach)
Jeżeli nie naciśniesz żadnego przycisku przez 4 godziny po włączeniu za pomocą 
ustawionej funkcji (np. włącznika czasowego), telewizor wyłączy się automatycznie.
Jeżeli nie chcesz, aby telewizor wyłączał się automatycznie w ten sposób, ustaw funkcję 
4 Hours Auto Power Off (Automatyczne wyłączanie po 4 godzinach) na Off (Wyłączone).
Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.
Prawidłowe ustawienie czasu jest wymagane do korzystania z funkcji Power On Timer 
(Włącznik czasowy) / Power Off Timer (Wyłącznik czasowy).
Jeżeli funkcja Timer Repeat (Powtarzanie ustawione za pomocą programatora czasu) 
odpowiadające Power On Timer (Włącznik czasowy) lub Power Off Timer (Wyłącznik 
czasowy) jest ustawiona opcja None (Brak)
Jeżeli podczas oglądania telewizji upłynie czas ustawiony dla funkcji Power On Timer 
(Włącznik czasowy), zasilanie pozostanie włączone automatycznie o ustawionej godzinie, 
a telewizor wyłączy się następnego dnia lub później.
Jeżeli czas ustawiony dla funkcji Power Off Timer (Wyłącznik czasowy) upłynie, gdy 
telewizor jest w trybie gotowości, zasilanie wyłączy się automatycznie o ustawionej 
godzinie podczas oglądania telewizji następnego dnia lub później.

Account Management (Zarządzanie kontem)
Zarządzanie kontem LG
W menu Account Management (zarządzanie kontem) możesz użyć swojego adresu 
e-mail, aby utworzyć konto LG.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie do telewizora z interfejsem 
użytkownika webOS, Zarządzanie kontami w Podręczniku użytkownika.
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Home Settings (Konfiguracja ekranu głównego)
Konfiguracja ekranu głównego

 t  t General (Ustawienia ogólne) t Home Settings (Konfiguracja ekranu 
głównego
Home Auto Launch (Automatyczne wyświetlanie ekranu głównego po włączeniu)
Telewizor można ustawić tak, aby po włączeniu automatycznie wyświetlał ekran główny.
Home Promotion (Reklamy na ekranie głównym)
Możesz włączyć lub wyłączyć wyświetlanie reklam na ekranie głównym.
Konfigurowalne elementy różnią się w zależności od modelu.

Settings Help (Pomoc dotycząca ustawień)
Korzystanie z pomocy dotyczącej konfiguracji
Settings (Ustawienia), ikona All Settings (Wszystkie ustawienia), General (Ustawienia 
ogólne), Additional Settings (Ustawienia dodatkowe), Settings Help (Pomoc dotycząca 
ustawień)
Jeżeli wybierzesz jedno z menu ustawień, zostaną wyświetlone szczegółowe opisy 
każdego ustawienia. Możesz włączać/wyłączać wyświetlanie pól z tymi opisami w menu 
Settings (Ustawienia).

Eco Mode (Tryb oszczędzania energii)
Korzystanie z trybu oszczędzania energii

 t  t General (Ustawienia ogólne) t Additional Settings (Dodatkowe ustawienia) 
t Eco Mode (Tryb oszczędzania energii)
Możesz zmniejszyć zużycie energii, ustawiając opcje zasilania.
Auto Power Off (Automatyczne wyłączanie zasilania)
Telewizor można ustawić tak, aby wyłączał się automatycznie, jeżeli użytkownik nie 
wykona żadnych działań przez określony czas.
HDD Eco Mode (Tryb oszczędzania energii dysku twardego)
Po włączeniu tego trybu dysk twardy USB podłączony do telewizora przełączy się w tryb 
oszczędzania energii, jeżeli nie będzie używany przez dłuższy czas.
Konfigurowalne elementy różnią się w zależności od modelu
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10.5. Accessibility (Dostępność)

Audio Description (Audiodeskrypcja)
Menu przeznaczone dla osób niedowidzących

 t  t Accessibility (Dostępność) t Audio Description (Audio deskrypcja)
Treści ekranu towarzyszyć będzie opis głosowy przeznaczony dla widzów 
niedowidzących.
Z funkcji tej można korzystać, jeżeli dana stacja nadawcza obsługuje nadawanie opisów 
dźwiękowych przeznaczonych dla osób niedowidzących.

High Contrast (Wysoki kontrast)
Przejście do menu ustawień wysokiego kontrastu ekranu

 t  t Accessibility (Dostępność) t High Contrast (Wysoki kontrast)
Gdy ta funkcja jest włączona, dostosowuje tło niektórych menu ekranowych i kolory 
czcionek, aby podkreślić kontrast między jasnymi i ciemnymi obszarami.

Grayscale (Skala szarości)
 t  t Accessibility (Dostępność) t Grayscale (Skala szarości)

Przełączenie menu ekranowego na czarno-białe może znacznie zwiększyć jego 
przejrzystość. Ustaw tę funkcję na On (Włączone).

Hard of Hearing (Niedosłyszący)
Ustawienia dla niesłyszących
Naciśnij przycisk  na pilocie.
Wybierz menu  Accessibility (Dostępność).
Wybierz On (Włączone) dla opcji Subtitles (Napisy).
Wybierz On (Włączone) dla opcji Hard of Hearing (Niedosłyszący).
Zostaną wyświetlone napisy dla osób niedosłyszących.
Jeśli funkcja Hard of Hearing (Niedosłyszący) jest włączona, ma ona pierwszeństwo 
przed zwykłymi napisami.

Subtitles (Napisy)
Konfiguracja napisów

 t  t Accessibility (Dostępność) t Subtitles (Napisy)
Funkcja umożliwia oglądanie napisów, jeżeli zawierają je nadawane programy telewizyjne.
Włącz wyświetlanie napisów i wybierz ustawienie napisów.
Dotyczy transmisji cyfrowej.

10.6. Support (Wsparcie)

Software update (Aktualizacja oprogramowania)
 t  t Support (Wsparcie) t Software Update (Aktualizacja oprogramowania)
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Funkcja aktualizacji oprogramowania służy do sprawdzania i pobierania najnowszej wersji 
oprogramowania.
Allow Automatic Updates (Zezwalaj na automatyczne aktualizacje)
Jeżeli to ustawienie jest włączone, aktualizacje będą odbywały się automatycznie, tj. bez 
pytania, gdy nowa aktualizacja będzie dostępna w ramach sprawdzania wersji.
Check for updates (Sprawdź aktualizacje)
Po sprawdzeniu najnowszej wersji można zainstalować aktualizację tylko wtedy, gdy 
dostępny jest plik aktualizacji dla nowszej wersji. Telewizor automatycznie sprawdza 
zainstalowaną wersję oprogramowania, ale w razie potrzeby można przeprowadzić 
kontrolę ręczną.
Konfigurowalne elementy różnią się w zależności od modelu.
Najnowszą wersję można uzyskać za pośrednictwem nadawanego cyfrowo sygnału 
telewizyjnego lub połączenia internetowego.
Przełączenie programu podczas pobierania oprogramowania za pośrednictwem cyfrowego 
sygnału telewizyjnego spowoduje przerwanie procesu pobierania. Kontynuacja pobierania 
będzie możliwa po powrocie do poprzedniego programu.
Jeżeli oprogramowanie nie jest aktualne, niektóre funkcje mogą nie działać prawidłowo.
W niektórych krajach opcja Allow Automatic Updates (Zezwalaj na automatyczne 
aktualizacje) nie pojawia się, gdy telewizor nie jest podłączony do Internetu.

TV Information (Informacje o telewizorze)
 t  t Support (Wsparcie) t TV Information (Informacje o telewizorze)

Możesz przeglądać informacje, takie jak Model, Serial Number (Numer seryjny), Device 
Name (Nazwa urządzenia).

Możesz sprawdzić szczegóły, wybierając 
żądaną pozycję. Jeżeli funkcja skrótu 
jest obsługiwana, możesz uruchomić 
aplikację.
Możesz usunąć powiadomienie.
Możesz usunąć wszystkie 
powiadomienia

Additional Settings (Dodatkowe ustawienia)
 t  t Support (Wsparcie) t Additional Settings (Dodatkowe ustawienia)

User Agreements (Umowa z użytkownikiem)
Warunki ochrony danych osobowych podczas korzystania z usług związanych z funkcjami 
Smart TV.
Legal Notice (Informacje prawne)
Informacja prawna dotycząca usług świadczonych za pośrednictwem telewizora.
Open Source Software Notice (Uwaga dotycząca oprogramowania typu open source)
Możesz wyświetlić instrukcje dotyczące poszczególnych elementów.
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Reset to Initial Settings (Przywrócenie ustawień fabrycznych)
Przywrócenie ustawień domyślnych

 t  t Support (Wsparcie) t Reset to Initial Settings (Przywrócenie ustawień 
domyślnych)
Menu przywrócenia ustawień domyślnych telewizora. Procedura ta przywraca wszystkie 
ustawienia do wartości domyślnych.
Po przywróceniu ustawień domyślnych telewizor automatycznie wyłącza się i włącza 
ponownie.
Jeżeli funkcje bezpieczeństwa są włączone, przed użyciem opcji Reset to Initial Settings 
(Resetuj do ustawień początkowych) konieczne będzie wprowadzenie hasła.
Nie wyłączaj zasilania podczas inicjalizacji.
Zalecamy przywrócenie ustawień domyślnych przed sprzedażą lub przekazaniem 
telewizora stronie trzeciej.
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11. Arkusz informacyjny
Informacje Wartość Jednostka

1. Nazwa lub znak towarowy dostawcy SENCOR

2. Znak identyfikacyjny modelu SLE 32S800TCSB

3. Klasa efektywności energetycznej dla standardowego zakresu dynamiki 
(SDR)

F

4. Pobór mocy w stanie włączonym dla standardowego zakresu 
dynamicznego (SDR)

32,0 W

5. Klasa efektywności energetycznej w trybie wysokiego zakresu 
dynamicznego (HDR)

-

6. Pobór mocy w trybie High Dynamic Range (HDR) - W

7. Stan wyłączenia, wejście zasilania 0,0 W

8. Příkon v pohotovostním režimu 0,5 W

9. Pobór mocy w trybie czuwania w sieci zasilającej 2,0 W

10. Kategoria wyświetlaczy elektronicznych
Odbiornik 

telewizyjny

11. Proporcje ekranu 16 : 9

12. Rozdzielczość ekranu (w pikselach) 1 366 x 768 piksele

13. Przekątna ekranu 80 cm

14. Przekątna ekranu 32 cale

15. Widoczny obszar ekranu 2 737,1 cm2

16. Zastosowana technologia paneli LED LCD

17. Dostępna funkcja automatycznej regulacji jasności (ABC) Nie

18. Dostępny czujnik rozpoznawania głosu Nie

19. Czujnik zajętości dostępnych pomieszczeń Nie

20. Częstotliwość odświeżania obrazu 60 Hz

21. Minimalna gwarantowana dostępność oprogramowania i aktualizacji 
firmware (do)

22. Minimalna gwarantowana dostępność części zamiennych (do)

23. Minimalne gwarantowane wsparcie produktowe (do):

24. Typ zasilacza: Wewnętrzna

i Znormalizowany zasilacz zewnętrzny (jako część pakietu produktowego), 
nazwa standardowa

-

Napięcie wejściowe - V

Napięcie wyjściowe - V

ii Odpowiedni znormalizowany zasilacz zewnętrzny (jeśli nie jest dołączony 
do zestawu)

-

Wymagane napięcie wyjściowe - V

Wymagany prąd zasilania - A

Wymagana częstotliwość prądu - Hz
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Informacje Wartość Jednostka

1. Nazwa lub znak towarowy dostawcy SENCOR

2. Znak identyfikacyjny modelu
SLE 

43FS800TCSB

3. Klasa efektywności energetycznej dla standardowego zakresu 
dynamiki (SDR)

G

4. Pobór mocy w stanie włączonym dla standardowego zakresu 
dynamicznego (SDR)

52,0 W

5. Klasa efektywności energetycznej w trybie wysokiego zakresu 
dynamicznego (HDR)

-

6. Pobór mocy w trybie High Dynamic Range (HDR) - W

7. Stan wyłączenia, wejście zasilania 0,0 W

8. Příkon v pohotovostním režimu 0,5 W

9. Pobór mocy w trybie czuwania w sieci zasilającej 2,0 W

10. Kategoria wyświetlaczy elektronicznych
Odbiornik 

telewizyjny

11. Proporcje ekranu 16 : 9

12. Rozdzielczość ekranu (w pikselach) 1 920 x 1 080 piksele

13. Przekątna ekranu 108 cm

14. Przekątna ekranu 43 cale

15. Widoczny obszar ekranu 4 979,2 cm2

16. Zastosowana technologia paneli LED LCD
17. Dostępna funkcja automatycznej regulacji jasności (ABC) Nie

18. Dostępny czujnik rozpoznawania głosu Nie

19. Czujnik zajętości dostępnych pomieszczeń Nie

20. Częstotliwość odświeżania obrazu 60 Hz

21. Minimalna gwarantowana dostępność oprogramowania i aktualizacji 
firmware (do)

22. Minimalna gwarantowana dostępność części zamiennych (do)

23. Minimalne gwarantowane wsparcie produktowe (do):

24. Typ zasilacza: Wewnętrzna

i Znormalizowany zasilacz zewnętrzny (jako część pakietu produktowego), 
nazwa standardowa

-

Napięcie wejściowe - V

Napięcie wyjściowe - V

ii Odpowiedni znormalizowany zasilacz zewnętrzny (jeśli nie jest dołączony 
do zestawu)

-

Wymagane napięcie wyjściowe - V

Wymagany prąd zasilania - A

Wymagana częstotliwość prądu - Hz
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INSTRUKCJE I INFORMACJE ODNOŚNIE ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ
Zużyty materiał z opakowania należy przekazać do wskazanego przez gminę punktu 
zbiórki odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
Ten symbol umieszczony na produktach lub dołączonej dokumentacji oznacza, 
że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być wyrzucony wraz z 
odpadem komunalnym. W celu odpowiedniej utylizacji, odzysku i recyklingu 
należy przekazać produkt do wyznaczonych punktów zbiórki. W niektórych 
krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zwrócić 
produkty lokalnemu sprzedawcy podczas zakupu nowego produktu podobnej 
klasy. Odpowiednia utylizacja tego produktu pozwoli zachować cenne zasoby 
naturalne i chroni przed negatywnym wpływem na środowisko naturalne i 
zdrowie, które mogłyby być zagrożone w wypadku niewłaściwej utylizacji 
odpadów. Więcej informacji można uzyskać od odpowiedniego urzędu lub 
najbliższego punktu zbiórki. W wypadku nieprawidłowej utylizacji tego typu 
odpadów może zostać nałożona grzywna zgodnie z przepisami krajowymi.

Dla podmiotów gospodarczych w Unii Europejskiej
W celu utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych należy uzyskać 
potrzebne informacje od sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja w pozostałych krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Aby zlikwidować ten produkt, 
należy uzyskać potrzebne informacje o prawidłowej utylizacji od odpowiednich 
urzędów lub od sprzedawcy.

Firma FAST CR a.s. niniejszym deklaruje, że urządzenia radiowe  
SLE 43FS800TCSB, SLE 32S800TCSB są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełne brzmienie deklaracji zgodności UE jest dostępne na następującej stronie 
internetowej: www.sencor.eu

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

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją dla użytkownika domowego, dla firm i  instytucji ulega 
skróceniu do 12 miesięcy, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do 
przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w  warunkach 
gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional“). Zgłoszenia 
gwarancyjnego można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. 
Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu 
obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania 
usterki. Tylko kompletne i  czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane 
do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w  możliwie krótkim terminie, 
w okresie 14 dni roboczych lub 24 dni roboczych jeżeli zajdzie potrzeba sprowadzenia części z zagranicy. 
Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu 
na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby 
produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu 
(paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

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

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

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

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

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

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

gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące dla 
użytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skróceniu do 12 miesięcy od daty zakupu. W razie problemów 
ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej www.arconet.
pl lub kontakt telefoniczny.
www.arconet.pl tel. kontaktowy 801443322
Więcej informacji na www.sencor.pl.

Distributor:
FAST POLAND SP. Z O.O.
Kwietniowa 36
05-090 Wypędy, Poland

Tel: +48 697 690 228
Mail: serwis@fastpoland.pl
www: www.fastpoland.pl


