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1. Przeczytaj instrukcje.
2. Zachowaj instrukcje.
3. Zwróć uwagę na ostrzeżenia.
4. Wykonaj wszystkie polecenia zgodnie z instrukcją.
5. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Urządzenie można czyścić wyłącznie suchą szmatką.
7. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. Instalację należy wykonać zgodnie z instrukcją
producenta.
8. Nie należy instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak: kaloryfery, grzejniki,
piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
9. Nie należy usuwać zabezpieczeń z wtyczek dwubiegunowych oraz wtyczek z uziemieniem.
Wtyczka spolaryzowana ma dwa bolce, z których jeden jest szerszy od drugiego. Wtyczka z
uziemieniem ma dwa wtyki kontaktowe i trzeci wtyk uziemienia. Szerszy wtyk kontaktowy lub
dodatkowy wtyk uziemienia służą do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikowi. Jeśli
dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy skonsultować się z elektrykiem w celu
wymiany przestarzałego gniazdka.
10. Chroń kabel zasilający przed nadepnięciem lub przyciśnięciem szczególnie przy wtyczkach,
gniazdkach oraz w miejscu, w którym wychodzi z urządzenia.
11. Należy używać wyłącznie akcesoriów określonych przez producenta.
12. Nie stawiaj telewizora na śliskiej lub nachylonej powierzchni lub na niestabilnym wózku,
stojaku lub stole. Telewizor może się przesuwać lub spaść, powodując poważne obrażenia
dzieci lub dorosłych i poważne uszkodzenie telewizora..
13. Urządzenie to należy odłączyć podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub
w przypadku nieużywania go przez dłuższy czas.
14. Wszystkie odbiorniki TV pracują pod wysokim napięciem. Z tego powodu, wszystkie naprawy
oraz inne czynności wykonywane na rozkręconym urządzeniu powinny być wykonywane przez
wykwalifikowany personel techniczny.
15. UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać tego
urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
16. Urządzenie nie powinno być narażone na kapanie czy przelewanie z żadnych przedmiotów
wypełnionych płynami, takich jak np. wazony. Powinny być one umieszczone z dala od urządzenia.
17. Wtyk sieciowy lub łącznik urządzenia muszą być łatwo dostępne.
18. Zastosowanie: Telewizor ten nie jest przeznaczony do montażu na zewnątrz. Nie
wystawiaj telewizora na deszcz, ponieważ może to doprowadzić do pożaru lub porażenia
prądem. Nie należy również narażać telewizora na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, ponieważ może się nagrzewać i ulec uszkodzeniu.
Ostrzeżenie:
Aby zniwelować ryzyko porażenia prądem nie rozkręcaj i nie otwieraj urządzenia.
W środku urządzenia nie znajdują się żadne części zapasowe. W celu naprawy
skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem.
Ten symbol na produkcie i w instrukcjach wskazuje na to, że istnieje ryzyko szoku
elektrycznego jeśli zostanie usunięta obudowa urządzenia lub zignorowane
zostaną instrukcje
Ten symbol wskazuje na to, że jest niebezpieczeństwo uszkodzenia ludzkiego
ciała i/lub uszkodzenia bądź zniszczenia produktu jeśli nie przestrzegane są
przepisy zawarte w instrukcji.
3
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enjoyment and safe operation.

Środki ostrożności

Przestrzeganie prostych środków ostrożności, omawianych w tej książeczce dostarczy Ci wielu lat
Przyjemności i bezpiecznej eksploatacji.
1. Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcją
Instrukcję należy dokładnie przeczytać przed rozpoczęciem pracy urządzenia.
2. Zachowaj instrukcje
Należy zachować instrukcje aby móc ją wykorzystać w przyszłości.
3. Zwróć uwagę na ostrzeżenia
Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń z instrukcji obsługi oraz tych pojawiających się na ekranie.
4. Czyszczenie
Przed czyszczeniem odłącz telewizor od gniazdka elektrycznego. Nie należy używać środków
czyszczących w płynie lub aerozolu. Użyj miękkiej, wilgotnej ściereczki do czyszczenia.
5. Woda i wilgoć
Nie należy dopuścić, aby telewizor miał kontakt z wodą lub wilgocią. Nie używaj urządzenia w
obszarach mokrych lub o dużej wilgotności ( kuchnia, łazienka, okolice basenu) .
6. Akcesoria, wózki i stoły
Nie stawiaj telewizora na śliskiej lub nachylonej powierzchni lub na niestabilnym wózku, stojaku lub
stole. Telewizor może się przesuwać lub spaść, powodując poważne obrażenia dzieci lub dorosłych
i poważne uszkodzenie telewizora.
7. Transport telewizora
Telewizor powinien być przemieszczany ze szczególną ostrożnością. Nagłe zatrzymanie, nadmierna
siła i nierówna powierzchnia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia .
8. Wentylacja
Szczeliny i otwory w obudowie służą do wentylacji, zapewniają niezawodne działanie telewizora chroniąc
go przed przegrzaniem. Otwory te nie mogą być blokowane lub przykrywane. Otwory nie powinny
być blokowane przez umieszczenie telewizora na łóżku, sofie, dywanie lub innej podobnej powierzchni.
Telewizor nie powinien być umieszczany w zabudowanych instalacjach, takich jak półki na książki lub
w szafkach chyba że zapewniona jest właściwa wentylacja .
9. Źródło zasilania
Telewizor powinien być zasilany wyłącznie ze źródła zasilania wskazanego na etykiecie.
Jeżeli nie ma pewności co do rodzaju zasilania w domu, powinno skontaktować się ze sprzedawcą
lub lokalnym zakładem energetycznym.
10. Przewód zasilający, polaryzacja
Ten telewizor jest wyposażony w trzy-przewodową wtyczkę z uziemieniem, wtyczkę z trzecim bolcem
(uziemienie). Wtyczka ta pasuje tylko do gniazda z uziemieniem. Jest to funkcja bezpieczeństwa.
Jeżeli nie jesteś w stanie włożyć wtyczki do gniazdka, należy skontaktować się z elektrykiem
w celu wymiany przestarzałego gniazdka. Nie należy usuwać zabezpieczeń z wtyczek z uziemieniem.
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11. Przewód zasilający, ochrona
Przewód zasilający należy poprowadzić tak, aby nie był deptany czy uciskany przez inne
przedmioty. Nie umieszczaj żadnych ciężkich przedmiotów na kablu. Przy odłączaniu
zasilania ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel.
12. Piorun, burza, skoki napięcia
Aby zapewnić dodatkową ochronę dla telewizora podczas burzy lub gdy nie jest on używany
przez dłuższy czas, należy odłączyć go od gniazdka elektrycznego i odłączyć antenę lub system
telewizji kablowej. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia telewizora przez uderzenie pioruna i skoki
napięcia
13. Uziemienie anteny zewnętrznej
Jeżeli antena zewnętrzna lub kabel jest podłączony do telewizora upewnij się, że antena jest
uziemiona, tak aby zapewnić pewną ochronę przed skokami napięcia i powstawaniu ładunków
statycznych. Artykuł 810 National Electrical Code (USA), ANSI / NFPA 70 zawiera informacje na
temat prawidłowego uziemienia masztu i konstrukcji nośnej, uziemienia przewodu do
odgromnika anteny, wielkości przewodów uziemiających, lokalizacji antenowych wyładowań.
Urządzenie należy podłączyć do elektrod uziemiających wg. wymagań dotyczących uziomu
Przykład uziemienia zgodnie z zaleceniami National Electrical Code
Zacisk uziemienia
Kabel anteny przewodowej

Jednostka rozładowania anteny
(NEC Section 810-20)
Przewód uziemiający
(NEC Section 810-21)
Klamry
naziemne

Przyłącze
Elektryczne

Instalacja uziemiająca
(NEC Art 250, Part H)

NEC - National Electrical Code

14. Linie energetyczne
Antena zewnętrzna nie powinna znajdować się w pobliżu napowietrznych linii energetycznych lub innych
obwodów elektrycznych i elektroenergetycznych, lub gdzie może spaść na linie lub obwody. Podczas
instalowania zewnętrznego systemu antenowego, należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć takich
linii lub obwodów. Kontakt z nimi może być śmiertelny.
15. Przeciążenie
Nie należy przeciążać gniazdek ściennych I przedłużaczy, ponieważ może to doprowadzić
do pożaru lub porażenia prądem.
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16. Przedmioty i płyny
Nigdy nie należy wpychać jakichkolwiek obiektów do telewizora przez otwory, gdyż mogą one
zetknąć się z miejscami pod wysokim napięciem lub spowodować zwarcie części, czego
skutkiem mógłby być pożar lub porażenie prądem. Nie wolno wylewać żadnych płynów na lub
do wewnątrz telewizora.
17. Naprawa
Nie próbować naprawiać samemu ponieważ otwieranie lub zdejmowanie pokryw może
narazić użytkownika na porażenie prądem lub inne niebezpieczeństwa. Wszelkie naprawy
dokonuje wykwalifikowany personel.
18. Uszkodzenia wymagające naprawy
Wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z wykwalifikowanym personelem serwisu, w
następujących przypadkach:
a. Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
b. Jeśli na obudowę telewizora została rozlana ciecz lub uległ uszkodzeniu przez upadający
przedmiot.
c. Jeśli telewizor został narażony na działanie deszczu lub wody.
d. Jeśli telewizor nie działa prawidłowo mimo postępowania zgodnego z instrukcją obsługi.
Należy dokonywać tylko takich regulacji, które zostały opisane w instrukcji obsługi.
Nieprawidłowa regulacja innych parametrów może spowodować uszkodzenie i często wymaga
dużego nakładu pracy wykwalifikowanego technika, aby przywrócić produkt do normalnej
pracy.
e. Jeśli telewizor został upuszczony lub obudowa została uszkodzona.
f. Jeśli telewizor wykazuje wyraźne zmiany w działaniu.
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Proszę sprawdzić, czy poniższe elementy są dołączone do telewizora.
Jeśli któregoś z elementów brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Instrukcja obsługi

Telewizor

FAV CH.LIST AUDIO ASPECT
TEXT

INDEX SUBPAGE SUBTIT LE

SIZE
HOLD REVEAL

SOURCE

DISPLAY

EPG
CH

-/--

Karta gwarancyjna

Pilot

2 baterie
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Instalacja podstawy
Krok 1

Krok 3

Krok 2

1. Umieść telewizor na miękkiej tkaninie lub poduszce ekranem w dół. Umieść podstawę w
pozycji jak pokazano na obrazku. ( zobacz krok1)
2. Umieść ,,szyjkę” zgodnie z instrukcją. (zobacz krok 2)
3. Postaw telewizor. (zobacz krok 3)

Odłączanie podstawy i szyi
1. Połóż telewizor na stole ekranem do dołu. Aby uchronić telewizor przed zarysowaniami należy
położyć kawałek miękkiego materiału na stole, na którym zostanie ustawiony ekran. (zobacz
krok 1)

2. Wyjmij podstawkę jak pokazano. (zobacz krok 2)
3. Usuń 2 śruby z szyi, wtedy pomyślnie usuniesz podstawkę i szyjkę. (zobacz krok 3)

krok 1

krok 2

krok 3
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Wygląd telewizora
Widok z przodu

5
4

3

2

1

Pozycja

Opis

Włączenie / wyłączenie telewizora.

1

Power

2

+ CH -

3

+VoL-

4

MENU

Przełącznik menu OSD włączenie / wyłączenie.

5

SOURCE

Wybierz źródło sygnału.

Kanał w górę / kanał w dół, gdy źródłem telewizora jest DTV.
Zwiększanie / zmniejszanie głośności dźwięku.

9
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11
10
100.0

9
CI
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Widok z tyłu

8
7

1 2

Pozycja

3

4

5

6

Opis

Wejście słuchawkowe.
*Po podłączeniu słuchawek, głośniki telewizora zostaną wyciszone.

1

EARPHONE

2

PC AUDION IN

3

VGA IN

4

SCART IN

Analogowe wejście obrazu i dźwięku.

5

COAX

Cyfrowe wejście audio.

6

RF IN

Gniazdo sygnału telewizji naziemnej DVB-T/ DVB-C..

7

HDMI

Cyfrowe wejście obrazu i dźwięku.

8

USB

Złącze danych USB 2.0 dla PVR I odtwarzacza multimedialnego.

9

MINI YPbPr

10 MINI AV

Komputerowe wejście dźwięku.
Komputerowe wejście obrazu PC-RGB.

Analogowe wejście komponentowe obrazu i dźwięku.
Podłączenie dla sygnału analogowego w trybie Composite.
Gniazdo rozszerzeń dla modułów dostępowych.

11 CI
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Podłączanie urządzeń zewnętrznych 5

Typowe gniazdo anteny w ścianie jest stosowany w budynkach mieszkalnych,
należy podłączyć kabel antenowy, jak pokazano na poniższym schemacie
(należy podać odpowiedni rodzaj kabla antenowego)..
Zdecydowanie zalecamy, aby połączyć wejście antenowego / kablowego za pomocą 75-omowego
kabla koncentrycznego (brak w zestawie), aby zapewnić najlepszą jakość obrazu.
Telewizja kablowa lub VHF/UHF
Tył telewizora
VHF/UHF/KABEL wejście

75-ohm coaxial kabel

Podłączenie za pomocą interfejsu HDMI
Można korzystać z programowania high-definition poprzez subskrypcję do usługi
telewizji kablowej wysokiej rozdzielczości lub do usługi o wysokiej rozdzielczości
satelitarnej. Dla zapewnienia optymalnej jakości obrazu, należy podłączyć urządzenie do
telewizora za pomocą złącza HDMI lub Component (z dźwiękiem) wejścia z tyłu
telewizora LED.
Podłączenie HDMI
CI

Cyfrowy dekoder, konsola
do gier, Blu-ray w / HDMI
interfejs

HDMI

HDMI kabel ( nie załączony do zestawu )

Podłączenie za pomocą (Y/Pb/Pr) + AV IN Interfejs
TYLNI PANEL TV
CI

Opcjonalnie Componentowy
kabel (nie załączony)

Cyfrowy dekoder, konsola do gier lub DVD
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Podłączenie komputera za pomocą VGA/HDMI
Użyj telewizor LED jako monitor komputera..
Poniższy rysunek przedstawia podłączenie do komputera. Telewizor można również
podłączyć do komputera za pomocą VGA lub HDMI.

☼
• Podłącz telewizor do komputera za pomocą kabla 15-pin i kabla audio.
• Jeśli komputer jest podłączony do telewizora telewizor automatycznie wejdzie w stan
czuwania.

Wspieranie sygnału

YPbPr

VGA

HDMI(DVI)

480i

640X480

480i

576i

800X600

576i

480P

1024X768

480P

576P

1280X1024

576P

720P

1366X768

720P

1080i

1080i

1080P

1080P
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Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania
1. Przesuń tylną pokrywę, aby otworzyć komorę baterii.
2. Włóż dwie baterie AAA (1,5V) zgodnie z oznaczeniami w komorze.
3. Zamknij pokrywę baterii.

UWAGA
• Należy używać wyłącznie określonych baterie AAA.
• Nie mieszaj starych i nowych baterii. Może to powodować skwierczenie lub wycieki, które
mogą stwarzać zagrożenie pożarem lub prowadzić do obrażeń.
• Włóż baterie zgodnie z (+) i (-) znaczeniami. Wkładanie baterii w niewłaściwy sposób może
spowodować wyciek, co może stwarzać ryzyko pożaru lub prowadzić do obrażeń.
• Wyrzucaj baterię zgodnie z lokalnymi przepisami.
• Przechowuj baterie z dala od dzieci i zwierząt.
• Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.

Pilot zdalnego sterowania

1 . Skieruj pilota bezpośrednio na
czujnik zdalnego sterowania w
lewym dolnym rogu telewizora.
2 .Skieruj pilota z odległości większej niż
7 m od czujnika zdalnego sterowania
oraz w zakresie około 60 stopni
względem przodu urządzenia.
3. Unikaj przeszkód pomiędzy
pilotem a czujnikiem.

IR Receiver

☼ Jeśli nie zamierzasz używać pilota przez

dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
☼ Jeśli pilot nie działa prawidłowo lub jeśli w
zakresie roboczym zmniejszona jest czułość,
należy wymienić obie baterie na nowe.

30

30

P.MODE

S.MODEAUDIO

SOURCE
CH

13

DISPLAY
VOL

SLEEP

6
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FAV

CH.LIST AUDIO ASPECT

TEXT INDEX SUBPAGE

SUBTITLE

SIZE
HOLD

SOURCE

REVEAL

DISPLAY

EPG
CH

-/--

14

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania 6
Polski

Funkcje pilota

1. POWER

Naciśnij, aby Włączyć / wyłączyć telewizor.

2. MUTE
3.

Naciśnij, aby Wyciszyć / wyłączyć wyciszenie.

4. CH.LIST

Naciśnij, aby wyświetlić listę kanałów.

5.
6. AUDIO

Naciśnij audio dla PAL-BG/Stereo lub PAL-BG Mono(ATV)
i języków audio.

7. TEXT

Naciśnij, aby uruchomić tryb teletekstu.

8. INDEX
9. SUBTITLE

Naciśnij, aby wyświetlić informację o stronach telegazety.
Naciśnij, aby dokonać wyboru napisów.

10. SUBPAGE

Naciśnij, aby wejść w podmenu telegazety.

11. SIZE

Naciśnij, aby zmienić wielkość obrazu.
Naciśnij, aby zatrzymać.

12.

Naciśnij, aby włączyć lub zatrzymać.

13. REVEAL

Naciśnij, aby wyświetlić treść teletekstu.

14. HOLD

Naciśnij, aby zatrzymać bieżącą stronę.

15.

Szybkie odtwarzanie do tyłu / do przodu.

16.
17.

Naciśnij, aby odtworzyć poprzedni następny rozdział, tytuł lub utwór.

18. DISPLAY

Naciśnij, aby wyświetlić info o aktualnym trybie I kanale.

/OK

19.

Przyciski kierunkowe, do wybrania opcji w menu ustawień.
Przycisk potwierdzenia wybranej opcji.

20.
21.
22.
23.
24. EPG

Naciśnij, aby wyświetlić program w elektr. przewodniku

25.

Przycisk nagrywania

26.

Naciśnij, z dowolną liczbą aby wybrać kanał TV

27.
28.

-/--

Naciśnij, aby wprowadzić nr kanału składający się z wielu cyfr

Naciśnij, aby powrócić do ostatniego oglądanego kanału
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7

Podstawowe działania telewizora

Polski

Włączanie i wyłączanie telewizora
Naciśnij przycisk POWER na pilocie zdalnego sterowania.
Można również użyć przycisku zasilania z boku panelu.
FAV

* Jeśli nie ma sygnału wejściowego w ciągu 15 minut,

TEXT

CH.LIST

INDEX

AUDIO

ASPEC T

SU BPAGE SUBTIT LE

SIZE
HOLD REVEAL

telewizor zostanie automatycznie wyłączony

Wybór języka
Przy pierwszym włączeniu telewizora należy wybrać język
w menu telewizora, a następnie przestrzegać monitu
wyświetlanego na ekranie, aby zakończyć instalację.
Ustawienie języka:
1 . Naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby wyświetlić
menu główne.
2. Naciśnij◄ lub ►aby zlokalizować SETUP.
3. Naciśnij ▼aby podświetlić pozycję języka
OSD, naciśnij ►aby wejść w podmenu OSD
4. Naciśnij◄ lub ► aby wybrać język.
5. Naciśnij MENU aby powrócić.

Setup
OSD Language
Audio Languages
Subtitie
Teletext
Blue Screen
Mode Setting
Time Settings
PVR Settings

Move

English

Off
Home Mode

Adjust

MENU:Return

EXIT:Exit

Automatyczne wyszukiwanie kanałów
1 .Naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby wyświetlić
menu główne.
2. Naciśnij ◄ lub ►aby zlokalizować ustawienie.
3. Naciśnij ▼aby podświetlić typ tunera

Channel

4. Naciśnij ◄/►aby wybrać antenę /
kabel
5. Naciśnij MENU aby powrócić.

Tuner Type
Auto Scan
Manual Scan
Auto Channel Update

Antenna

Off

Channel Edit
Favorite Manager
Common Interface
Signal Information
Move

Adjust

MENU:Return EXIT:Exit

Zmiana kanału
1. Przycisk do zmiany kanału
Naciśnij ▼CH▲ aby zmienić kanał. Zostaną wyświetlone
wszystkie kanały, które zostały zapamiętane. Kanały usunięte
lub nie wczytane nie będą pokazane.
* Powrót do poprzedniego kanału, naciśnij
przycisk.
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EPG
CH

Podstawowe działanie telewizora 7

Naciśnij VOL +/- do regulacji głośności.
Aby wyłączyć dźwięk, naciśnij MUTE.
Aby przywrócić dźwięk, naciśnij ponownie
MUTE, lub naciśnij VOL + bezpośrednio.

EPG
CH

Wybór źródła
Wybierz źródło sygnału wejściowego podłączonego bezpośrednio
do telewizora.
1. Naciśnij SOURCE aby wyświetlić listę źródeł.
2. Naciśnij ▼ / ▲ aby wybrać źródło sygnału na telewizorze.
(TV /ATV/AV/SCART/YPbPr/HDMI/PC/MEDIA).
3. Naciśnij OK aby potwierdzić wybór,
4. Naciśnij EXIT aby wyjść.

17

SOURCE
DTV
ATV
AV
SCART
YPbPr
HDMI
PC
MEDIA

Polski

Regulacja głośności

8 Ustawienia obrazu
Polski

Menu obrazu
Naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby wyświetlić menu główne.
1. Naciśnij ◄ / ► wybierz PICTURE w menu głównym, naciśnij OK / ▼ aby potwierdzić.
2. Naciśnij ▼ / ▲ aby wybrać opcję, którą chcesz zmienić w menu OBRAZ.
3. Naciśnij OK/◄ / ► w celu regulacji.
4. Po zakończeniu regulacji naciśnij przycisk MENU, aby powrócić do poprzedniego menu.

Picture
Picture Mode
Brightness
Contrast
Sharpness
Saturation
Hue
Color Temp
Aspect Ratio
Move

Standard
50
50
50
50
0
Standard
Full
Adjust

MENU:Return EXIT:Exit

Pozycja

Funkcja

Operacja

Tryb obrazu

Wybierz preferowany tryb obrazu.
(Wskazówka: Naciśnij przycisk PMODE aby
Zmienić tryb bezpośrednio.)

Zakres

• Standard
• Łagodny
• Osobisty
• Dynamiczny

Ustawić wyjście wizualnej percepcji całego
obrazu
Jasność

Kontrast

0-100
Regulacja intensywności reflektorów obrazu,
Ale odcień obrazu pozostaje niezmieniony.

Ostrość

Nasycenie
Odcień
Temperatura
koloru

Proporcje
obrazu

Zwiększenie/zmniejszenie ustawienia wyostrza
lub zmiękcza krawędzie obrazu,

Regulacja nasycenia koloru.

0-100
Naciśnij▲ lub
▼aby
podświetlić
pozycje, naciśnij
OK lub ◄►
Aby wejść w
podmenu.

0-100

0-100

Regulacja odcienia koloru.

-50~+50

• Standard
Tryb wyświetlania temperatury barwowej.

Wybierz żądany format obrazu.
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• zimny
• ciepły
• Full
• 4:3
• Zoom1
• Zoom2

Menu dźwięku
Naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby wyświetlić menu główne.
1. Naciśnij ◄ lub ► aby zmienić SOUND.
2. Naciśnij ▲ lub ▼ aby podświetlić pozycję, naciśnij OK aby wejść do podmenu.
3. Naciśnij ▼ / ▲ aby wybrać opcję którą chcesz zmienić w podmenu.
4. Naciśnij OK/◄ / ► aby dostosować.
5. Po zakończeniu regulacji naciśnij przycisk MENU, aby powrócić do poprzedniego menu.

Sound
Sound Mode
Treble
Bass
Balance
Surround Sound
EQ Setting
AVL
SPDIF
Move

Standard
0
0
0
Off
Off
PCM

Adjust

MENU:Return EXIT:Exit

Pozycja

Funkcja

Tryb dźwięku

Wybierz swój tryb dźwięku do oglądania telewizji lub
filmów.
*wskazówka: naciśnij Przycisk MODE aby zmienić
tryb bezpośrednio.

Wysokie tony

Zwiększenie lub zmniejszenie poziomu wyższych
tonów

Niskie tony

Zwiększenie lub zmniejszenie poziomu niższych
tonów.

Naciśnij ▲lub
▼aby
podświetlić

Regulacja stopnia głośności dla podłączonych

pozycje, naciśnij

Dodatkowych głośników.

OK lub◄►aby

Balans

Operacja

Naciśnij ▼ / ▲ aby wybrać dźwięk Surround,
Dźwięk Surround naciśnij ◄ / ► aby włączyć lub wyłączyć.

Zakres
• Standard
• Movie
• Music
• Personal
-50~+50

Wejść w

podmenu

-50~+50
-50~+50
•Off
•On

EQ ustawienia

Naciśnij ▼ / ▲ aby wybrać ,
Naciśnij ENTER ►aby wejść w podmenu ustawień

AVL

Naciśnij ▼ / ▲ aby wybrać AVL, naciśnij ◄ /
► aby włączyć lub wyłączyć.

•Off
•On

SPDIF

Naciśnij ▼ / ▲ aby wybrać Digital Output,
naciśnij ◄ / ► aby wybrać Off / Auto/PCM

• PCM
• Auto
• Off
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Polski

Ustawienia dźwięku 9

10

Menu programów

Polski

Menu kanał
Naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby wyświetlić menu główne.
1. Naciśnij ◄ / ► przycisk wyboru Channel w menu,następnie naciśnij OK / ▼ aby wybrać.
2. Naciśnij ▼ / ▲ aby wybrać opcję, którą chcesz zmienić w menu Kanał.
3. Naciśnij OK /◄ / ► by dostosować.
4. Po zakończeniu regulacji naciśnij przycisk MENU, aby powrócić do poprzedniego menu.

Channel
Tuner Type
Auto Scan
Manual Scan
Auto Channel Update

Antenna

Off

Channel Edit
Favorite Manager
Common Interface
Signal Information
Move

Adjust

MENU:Return EXIT:Exit

Pozycja

Funkcja

Operacja

Typ tunera

Naciśnij ▼ / ▲ aby wybrać Tuner, naciśnij
◄ / ► aby wybrać antenę lub kabel.

Auto Skan

Automatyczne szukanie kanałów▼ / ▲ , naciśnij
OK / ►aby wejść w podmenu.

Ręczny Skan

Ręczne wyszukiwanie kanałów.
Manualne szukanie ▼ / ▲ przycisk wyboru ,
naciśnij OK / ► aby wejść w podmenu.

Automatyczna
aktualizacja

Auto skan ▼ / ▲ przycisk wyboru , naciśnij

Edycja kanałów

Naciśnij ▼ / ▲ aby wybrać Channel Edit,
Naciśnij OK / ►aby wejść w podmenu.

Ulubione
Common
Interface
Informacja o
sygnale

OK/ ►aby wejść w podmenu.

Auto Skan ▼ / ▲ przycisk wyboru , naciśnij
OK / ►aby wejść w podmenu.
Auto Skan▼ / ▲ przycisk wyboru , naciśnij
OK / ►aby wejść w podmenu.

Naciśnij ▼ / ▲ aby wybrać Signal
Information, naciśnij OK aby zobaczyć
informacje o sygnale.
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Naciśnij▲
lub ▼aby
podświetlić
pozycję,
naciśnij OK
lub◄► aby
wejść w
podmenu.

Zakres

Polski

Blokada systemu 11
Blokada systemu
Naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby wyświetlić menu główne.
1. Naciśnij ◄ lub ►aby wybrać Lock System.
2. Naciśnij ▲ lub ▼aby podświetlić pozycję, naciśnij OK aby wejść w podmenu.
3. Naciśnij ▼ / ▲ aby wybrać opcję, którą chcesz zmienić w Lock System menu.
4. Naciśnij OK/◄ / ► aby dostosować.
5. Po zakończeniu regulacji naciśnij przycisk MENU, aby powrócić do poprzedniego menu.

Lock System
Enter Password
Enable
Channel Locks
Parental Rating
Lock Keypad

---

New Password
Clear Lock

----

Move

0~9：input

Off
None
Off

MENU:Return EXIT:Exit

Pozycja

Funkcja

Operacja

Hasło

Blokada kanałów, klawiatury, blokada rodzicielska,

Zakres

(gdy Enable jest ON)
Enable

•Off
•On

wybierz Enable wył./wł.

Blokada kanału naciśnij ▼ / ▲ przycisk wyboru ,
Blokada kanału naciśnij Enter / ►aby wejść w podmenu.
Blokada
rodzicielska

Blokada rodzicielska ▼ / ▲ przycisk wyboru,
naciśnij◄ / ► aby wybrać.

Blokada
klawiatury

Ustaw blokadę aby zapobiec korzystaniu z niej

Naciśnij▲
lub ▼aby
podświetlić
pozycję
naciśnij OK
lub ◄►aby
wejść w

przez małe dzieci lub innego użytkownika.

podmenu.

Nowe hasło
Usuń blokady

Naciśnij ▼ / ▲ aby wybrać New Password

Naciśnij ▼ / ▲ aby wybrać Clear Lock.
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•Off
•On

12

Ustawienia

Polski

Ustawienia
Naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby wyświetlić menu główne.
1. Naciśnij ◄ lub ►aby wybrać setup.
2. Naciśnij ▲ lub ▼aby podświetlić pozycję, naciśnij OK aby wejść w podmenu.
3. Naciśnij ▼ / ▲ aby wybrać opcję, którą chcesz zmienić w setup menu.
4. naciśnij OK/◄ / ► aby dostosować.
5. Po zakończeniu regulacji naciśnij przycisk MENU, aby powrócić do poprzedniego menu.

Setup
OSD Language
Audio Languages
Subtitie
Teletext
Blue Screen
Mode Setting
Time Settings
PVR Settings

Move

Pozycja

English

Off
Home Mode

Adjust

MENU:ReturnEXIT:Exit

Funkcja

Operacja

• English
• Deutsch

Wybór języka.

OSD język

• Français
• Italiano
• Polski
• Español

Audio
język

Wybór języka audio .Domyślnie ustawiony jest
język angielski jako język dźwięku.

Napisy

Wybierz język wyświetlanych napisów.
jako domyślny ustawiony jest język angielski .

Teletext

Zakres

Dostosuj. Opcja dostępna przy żródłach DTV ,
ATV,AV,SV I SCART.

Niebieski ekran Funkcja niebieski ekran: włączenie, wyłączenie.
Tryb

Ustawienia trybu naciśnij ▼ / ▲ przycisk wyboru.

Czas

Ustawienia czasu naciśnij▼ / ▲ przycisk wyboru ,
naciśnij OK / ►aby wejść w podmenu.

PVR

Ustawienia PVR naciśnij ▼ / ▲ przycisk wyboru ,
naciśnij OK / ►aby wejść w podmenu.

22

Naciśnij▲
lub ▼aby
podświetlić
pozycję
Naciśnij OK
lub ◄► aby
wejść w
podmenu.
• Tryb sklep
• Tryb dom

Multimedia 13
Polski

USB
Uwaga: Przed uruchomieniem menu USB, podłączyć urządzenie USB, a następnie
naciśnij przycisk Source ustawić źródło do mediów.
Naciśnij ◄ / ► aby wybrać USB w Source menu, naciśnij OK aby dostosować.

Photo

Music

Movie

Text

Po podłączeniu telewizor rozpoznaje urządzenie pamięci masowej USB, naciśnij ◄ lub ►aby
wybrać zdjęcia/muzyka/film/tekst, naciśnij OK aby wybrać.

Move

CH+/- FileList

OK Select

Quick Menu

EXIT:Return

1. Naciśnij ▲, ▼, ◄ lub► aby wybrać podfolder, naciśnij OK aby wybrać folder.
2. Naciśnij ▲, ▼, ◄ lub ► aby przesunąć kursor, obiekt zostanie pokazany. Naciśnij
OK aby wybrać objekt.
3.Naciśnij

aby rozpocząć .
Naciśnij aby włączyć lub zatrzymać.

/song.

Naciśnij aby zobaczyć następne zdjęcie/piosenkę.
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Odtwarzanie wstecz.

Szybkie odtwarzanie.

13

Multimedia

Polski

Precautions when using a USB device
• MTP (Media Transfer Protocol) nie jest wspierany.
• Max HDD pojemność:500G.
• Urządzenie obsługuje tylko pamięć USB w formacie FAT32. Ten telewizor nie gwarantuje
obsługę pendrive'a z innych formatów (takich jak FAT16 lub NTFS).
• Niektóre typy urządzeń audio i kamery cyfrowe USB mogą nie być zgodne z tym
telewizorem. Multimedia gwarantuje tylko obsługę USB Flash Drive. Inne urządzenia, takie
jak czytnik kart flash,
USB HDD, USB aparatu cyfrowego i urządzenia audio mogą nie być zgodne z tym
telewizorem.
• Jeśli urządzenie USB wymaga dużej mocy (ponad 500mA vs 5V), urządzenie USB może
nie być obsługiwane.
• Ten telewizor nie obsługuje urządzeń USB z wieloma partycjami.
• Należy podłączyć bezpośrednio do portu USB w telewizorze. Jeśli używasz oddzielnego
połączenia kablowego lub za pośrednictwem koncentratora USB, może być problem
kompatybilności USB.
• Przed podłączeniem urządzenia do telewizora należy wykonać kopię zapasową wszystkich
danych na wypadek ich uszkodzenia lub utraty danych. Wszelkie odtwarzanie plików, danych
odbywa się na własne ryzyko.
• Im wyższa rozdzielczość obrazu, tym dłużej trwa wyświetlenie na ekranie.
• Czas wyświetlenia danych z USB różni się w zależności od urządzenia.
• Przy nieobsługiwanych lub uszkodzonych plikach pojawi się komunikat "nieobsługiwany plik".
• Pliki MP3 z zabezpieczeniem DRM, które zostały pobrane z płatnej strony internetowej nie
mogą być odtwarzane. Digital Rights Management (DRM) to technologia, która umożliwia
tworzenie treści, dystrybucję i zarządzanie treścią w zintegrowany i kompleksowy sposób, w
tym ochrony praw i interesów dostawców treści, przeciwdziałanie nielegalnemu kopiowaniu
treści, a także zarządzanie fakturami i umowami.
• Podczas przenoszenia zdjęcia, ładowanie może potrwać kilka sekund. W tym momencie,
ikona ładowania pojawi się na ekranie.
• Jeśli czytnik kart USB jest podłączony, nie można wykryć jego objętości.
• Jeśli urządzenie USB nie działa prawidłowo, należy odłączyć i podłączyć go na nowo.
• Sprawdź, czy urządzenie USB działało prawidłowo z komputerem.
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File
Media

Codec

Exit.

Video

Audio

The Max Resolution And
Frame Rate:
640X480@30fps
Max Data Rate: 10 Mbps

MJPEG
.avi
MPEG-2,MPEG-4,
H.264,

MOVIE

.mp4

MPEG-2,MPEG-4,H,264

.ts/ .trp

MPEG-2,H.264

.mpg

MPEG-1,MPEG-2

.mkv

MPEG-1/2/4,H.264,

.dat

MP3,AAC
MP2,PCM,
AC3

MPEG-1
MP2,AC3

PHOTO

.vob

MPEG-2

.jpg

Progressive JPEG

.jpeg

Baseline JPEG

.bmg

----

.png
Interlaced
.mp3
.m4a /
.aac
TEXT

.txt

The Max Resolution And
Frame
Rate:1080p@30fps
Max Data Rate: 20 Mbps

The Max
Resolution:352×288
Max Data Rate: 20 Mbps
The Max
Resolution:720×576
Max Data Rate: 20 Mbps
Max Resolution:
1024×768
Max Resolution:
15360×8640
Max Resolution:
9600×6400
Pixel Depth:
1/4/8/16/24/32 bpp
Max Resolution:
9600×6400
Max Resolution:
1200×800

Non-Interlaced

MUSIC

Remark

---

---

MP3

Sample Rate:

AAC

Sample Rate: 8K~48KHz
Bit Rate: 24K~384Kbps
Channel: Mono/Stereo

ANSI/UNICODE GB/UTF8
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File Size:Max 1MB

Polski

Multimedia 13

14

Rozwiązywanie problemów

Polski

Problem
Nie włącza się

Możliwe rozwiązanie
• Sprawdź czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony
do gniazda zasialania.
• Upewnij się że kabel zasilający jest prawidłowo podłączony
Do gniazdka.
• Upewnij się że przycisk zasilania ustawiony jest w pozycji 1
• Podłącz inne urządzenia elektryczne aby sprawdzić czy w
gniazdku jest prawidłowe napięcie.

Brak obrazu

• Mogą wystąpić problemy z odbiorem telewizji na multipleksie.
Sprawdź inny kanał.
• Sygnał TV kablowej może być kodowany lub zakodowany.
Proszę skontaktować się z lokalnym operatorem.
• Upewnij się, że połączenie z innymi urządzeniami jest
prawidłowe odnosząc się do instrukcji obsługi.
• Upewnij się, że Ustawienia zostały wykonane prawidłowo
zgodnie z instrukcją obsługi.
• Upewnij się, że wybrano prawidłowe wejście, a sygnał
wejściowy jest zgodny.

Niepoprawne lub zbyt jasne
kolory

• Upewnij się, że kabel wideo jest prawidłowo podłączony.
• Obraz może być słaby w jasno oświetlonym pomieszczeniu.
• Sprawdź regulację jasności, kontrastu, nasycenia (kolor) i barwy
odnosząc się do instrukcji obsługi.
• Sprawdź ustawienia sygnału wejściowego.

Brak głosu

• Sprawdź czy połączenia audio są prawidłowo podłączone
odnosząc się do instrukcji.
• mógł zostać wciśnięty przycisk MUTE, spróbuj nacisnąć ten
Przycisk ponownie.
• Sprawdź ustawienia audio w telewizorze dźwięk może być
ustawiony na minimum.
• Naciśnij przycisk + przycisk głośności (w górę) na pilocie

Nie działa pilot

• Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone odnosząc się
do instrukcji obsługi.
• Baterie mogą być słabe. Wymień baterie na nowe
• Upewnij się, czy czujnik podczerwieni obok podświetlenia LED
jest widoczny?
• Upewnij się, że nie ma żadnych przeszkód pomiędzy pilotem
a urządzeniem. Upewnij się, że pilot jest właściwie skierowany
W stronę telewizora.
• Naciśnij przycisk POWER na pilocie aby sprawdzić czy można
włączyć telewizor.
• Naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby sprawdzić, czy nie jest
Menu wyświetlane na ekranie.
• Naciskaj tylko jeden przycisk na raz jeśli jest to właściwa operacja
jaką chcesz wykonać.
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Problem
Urządzenie nie może być
obsługiwane

Możliwe rozwiązanie
• Czynniki zewnętrzne, takie jak wyładowania atmosferyczne lub
Elektryczności statycznej mogą powodować nieprawidłowe
działanie urządzenia. Odłącz kabel zasilający na 1 do 2 minut
A następnie ponownie podłącz urządzenia do prądu.

Zasilanie jest odcięte

• Czy wyłącznik czasowy jest ustawiony ?
• Czy nie ma sygnału w trybie PC lub w trybie HDMI?
• Temperatura wewnętrzna urządzenia wzrosła. Usunąć
wszystkie obiekty blokujące otwory wentylacyjne, jeśli jest to
konieczne.

Brak odbioru TV (lub nie
Odbiera powyżej CH13)

• Czy opcja AIR/CABLE jest ustawiona prawidłowo ? Proszę
ustawić opcję AIR/CABLE odnosząc się do instrukcji.
• CATV jest podłączony nieprawidłowo lub nie jest podłączony
Proszę sprawdzić wszystkie połączenia CATV.
• Usługa telewizji kablowej została przerwane, proszę
skontaktować się z dostawcą.

Obraz jest przysłonięty paskiem • czy obraz jest w odpowiedniej pozycji?
Statusu
• czy Ustawienia trybu ekranu, takie jak rozmiar obrazu są
ustawione prawidłowo?
Naciśnij WIDE na pilocie aby sprawdzić czy jest obraz.
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Polski

Rozwiązywanie problemów 14

15

Specyfikacja

Polski

Model

Waga

E:max 9207
ze
stopką

2.45Kg±0.3kg

bez
stopki

2.2 Kg±0.3kg

ze

Wymiar

stopką

(W × H × D)

bez
stopki

Rozmiar panela LED

490.9 × 337.2 × 134.2 mm
490.9 × 300.1 × 65.0 mm
21"

Proporcje

16:9

Rozdzielczość

1920 × 1080

Jasność

200 nits

Wmontowane głośniki

2.5W × 2

Sygnał
wejściowy

• USB × 1
• HDMI × 1
• VGA × 1
• MINI YPbPr × 1
• PC AUDIO IN × 1
• RF × 1
• MINI AV × 1
• SCART × 1
• CI SLOT × 1

Sygnał
wyjściowy

• EARPHONE × 1

Zasilanie

AC~ 100~240V , 50/60Hz

Pobór energii

36W (Max.)

• COAX OUT × 1

Temperatura: 0°C ~ 40°C

Temperatura robocza

Wilgotność: 20% ~80% bez kondensacji
Wysokość: 0 meter to 2,000 nad poziomem morza
Temperatura: -20°C ~ +60°C

Temperatura
przechowywania

Wilgotność: 10% ~90% bez kondensacji
Wysokość: 0 meter to 3,790.3 nad poziomem morza

System wideo

PAL,SECAM

Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia .
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