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SKŁAD ZESTAWU
Należy sprawdzić czy pudełko zawiera wszystkie części.
W przypadku stwierdzenia braku którejkolwiek z części należy
zwrócić się do sprzedawcy.
W skład zestawu wchodzą:
1.
2.
3.
4.

Instrukcja obsługi
Pilot
Dwie baterie typu CR 2025
Zasilacz
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ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Znak błyskawica ze strzałką skierowaną do
dołu wewnątrz trójkąta ostrzega użytkownika o
obecności niewyizolowanego „niebezpiecznego
napięcia” wewnątrz produktu, co ma ogromne
znaczenie dla użytkownika, bowiem może
stwarzać zagrożenie porażenia prądem.
Znak wykrzyknika w trójkącie informuje
użytkownika
o
ważnych
informacjach
dotyczących
korzystania
z
urządzenia,
zarówno dotyczących zasad bezpieczeństwa,
dokumentacji jak i serwisowania.

OSTRZEŻENIE: W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA PORAŻENIA
PRĄDEM NALEŻY UNIKAĆ KONTAKTU URZĄDZENIA Z
DESZCZEM I WILGOCIĄ.

ŹRÓDŁO ZASILANIA:
Należy podłączyć zasilacz do kontaktu 100-240 V prądu
zmiennego. Jeśli podczas podłączania do kontaktu pojawią się
trudności, należy wyjąć zasilacz i spróbować włożyć ponownie.
Jeśli urządzenie nie zostanie uruchomione po włożeniu
zasilacza do kontaktu należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Należy upewnić się czy wtyczka zasilacza nie jest uszkodzona.
W celu wyłączenia urządzenia należy wtyczkę zasilacza
wyciągnąć z gniazdka.

ZASILANIE:
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UWAGA:

1.

DANA INSTRUKCJA SERWISOWA KIEROWANA JEST DO
SPECJALISTÓW. W CELU UNIKNIĘCIA PORAŻENIA PRĄDEM NIE
NALEŻY WYKONYWAĆ ŻADNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH
BEZ ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJI.

2.
3.

Jeśli urządzenie nie jest włączane przez dłuższy czas
należy odłączyć je od zasilania.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego do gniazdka
należy upewnić się czy wszystko jest dobrze podłączone.
Urządzenie posiada konstrukcję Class i powinno być
podłączane do gniazda z uziemieniem.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1.

Należy uważnie przeczytać daną instrukcję obsługi.

2.

Należy zachować daną instrukcję obsługi.

3.

Należy stosować się do zasad opisanych w danej instrukcji
obsługi.

4.

Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

5.

Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody.

6.

Urządzenie można wycierać tylko suchą ścierką.

7.

Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych. Wentylacja
powinna być odkryta. Nie należy umieszczać na
urządzeniu gazet, materiałów takich jak zasłony, ręczniki.
Nie należy kłaść urządzenia na dywanie, łóżku i innych
przedmiotach, które mogą blokować wentylację.

8.

Należy montować urządzenie zgodnie z daną instrukcją
obsługi.

9.

Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródła ciepła
takiego jak grzejnik, piec, wentylator itp.

11. Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów polecanych
przez producenta.
12. Należy korzystać z wysięgnika rekomendowanego przez
producenta lub sprzedawanego razem z urządzeniem.
13. Należy wyciągać przewód zasilający z gniazda podczas
burzy i podczas długotrwałego niekorzystania z niego.

10. Nie należy deptać przewodu zasilającego, nie zwijać go.
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

14. Wszystkie prace serwisowe powinny być wykonywane
przez wykwalifikowany personel. Zalecany jest serwis
urządzenia w przypadku: uszkodzenia przewodu, do
urządzenia dostała się woda, wilgoć lub inne przedmioty,
urządzenie działa nieprawidłowo.

15. Nie należy umieszczać telewizora nad płyta grzewczą,
mikrofalówką aby uniknąć przegrzania lub dostania się
do urządzenia tłuszczu.
16. Nie należy dopuścić do kontaktu urządzenia z wodą.
17. W celu uniknięcia ryzyka wzniecenia pożaru i porażenia
prądem nie należy używać urządzenia w pobliżu ognia
(świeczka, papierosy, komin, grill itp.)
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UTYLIZACJA
Nie należy wyrzucać zużytych baterii do ogólnodostępnego
kosza na śmieci.

Należy chronić środowisko i oddawać zużyte sprzęty do
odpowiednich punktów. Bardzo dziękujemy!

Zgodnie z prawem zużyte baterie należy oddać do punktu
zajmującego się utylizacją. Gwarantuje to odpowiednie
przechowywanie i przetwarzanie ich.
Należy upewnić się, że oddawane baterie są całkowicie zużyte.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH
ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ:
Znaczek przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że nie
należy danego produktu wyrzucać do ogólnodostępnego
kosza na śmieci. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Unii
Europejskiej dowolne urządzenia elektroniczne nie powinny
być utylizowane z codziennymi odpadkami. Powinny być one
oddawane do specjalnych punktów zajmujących się zbiórką
elektrośmieci.

UTYLIZACJA OPAKOWAŃ:
Opakowania nie są odpadkami codziennego
użytku. Opakowanie urządzenia może być
przerobione i ponownie wykorzystane. Proszę
przestrzegać zasad utylizacji opakowań..
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WSTĘP / PODSTAWOWE PARAMETRY

2

2

1
Wymiary w milimetrach
Przekątna ekranu- 21,5 cala -546mm

Podczas montowania telewizora należy przeczytać opis
montażu i mocowania wspornika rekomendowanego przez
producenta.
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1.

Miejsca mocowania wspornika zgodnie ze standardami
VESA 75.

2.

Miejsca mocowania mechanizmów Blum Aventos HK.

WSTĘP / PRZYCISKI STERUJĄCE
W danej instrukcji opisane są podstawowe parametry.
Na poniższym uproszczonym rysunku pokazany jest panel
sterowania, który znajduje się na panelu przednim telewizora.

1

2

3

4

5

6

7
9
8

1.

( ) Naciśnij przycisk aby wybrać źródło sygnału audiovideo lub telewizora.

2.

(MENU) Naciśnij dany przycisk w celu otwarcia menu.
Po pojawieniu się menu naciśnij ponownie przycisk, aby
wyjść z menu.

3.

(CH-) Naciśnij przycisk aby wybrać poprzedni kanał.

4.

(CH+) Naciśnij przycisk, aby wybrać następny kanał.

5.

(VOL-) Naciśnij przycisk, aby zmniejszyć głośność.

6.

(VOL+) Naciśnij przycisk, aby zwiększyć głośność.

7.

( ) Naciśnij przycisk aby przejść w tryb gotowości.

8.

Wskaźnik diody LED. Tryb gotowości. Zasilanie.

9.

Okienko czujnika pilota.
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WSTĘP / OPCJE PODŁĄCZENIA

5

6

7

Gniazdo HDMI: Umożliwia podłączenie złącza HDMI.

2.

DVB-T: Gniazdo antenowe.

3.

DVB-S2: Gniazdo antenowe.

4.

Gniazdo SCARD (wejście CVBS, RGB i wyjście audio: TV
audio i złącze video).

5.

Gniazdo PC Audio: Umożliwia podłączenie źródła sygnału
audio komputera PC.

6.

Gniazdo VGA: Umożliwia podłączenie źródła sygnału
wideo VGA komputera PC.

7.

DC IN 12V: Podłączenie źródła zasilania.

8.

COAX: Wejście cyfrowe Tv.

9.

Wejście USB: Umożliwia podłączenie urządzenia USB.

DVB-S2

DVB-T

HDMI

1.

SCART

4

PC AUDIO

3

VGA

2

DC IN 12V

1

COAX

USB

MINI
YPbPr

MINI
AV

8

9

10

11

EARPHONE

12

CI

13

10. Mini YPbPr wejście video: Umożliwia podłączenie wyjścia
YPbPr zewnętrznych urządzeń.
11. Gniazdo Mini AV: Umożliwia podłączenie audio i video
zewnętrznego urządzenia.
12. Wejście Earphone: Wejście na słuchawki.
13. CI: Gniazdo CI (moduł do podłączenia płatnej telewizji
kablowej).
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WSTĘP / FUNKCJE PRZYCISKÓW PILOTA
1.

STANDBY: Włącza i wyłącza telewizor.

2.

MUTE: Naciśnij, aby wyłączyć lub włączyć
dźwięk.

14. «ОК»: Potwierdzenie wybranej funkcji,
otwiera listę kanałów.

3.

Przyciski numeryczne: Naciśnij przyciski
numeryczne w celu bezpośredniego
dostępu do wybranego programu.

15. FAV: Przełącza do listy ulubionych
kanałów.

4.

DISPLAY: Naciśnij, aby wyświetlić
aktualny status: kanał, źródło, nazwę
kanału, czas itd.

5.

RECALL: Naciśnij, aby
poprzedniego kanału.

6.

EPG: Wejście w tryb obrazu. Informacja
o programach.

7.

Gdy pojawi się menu naciśnij przycisk
do przesunięcia w górę i wyboru
odpowiedniego parametru lub opcji.

wrócić

do

8.

MENU: Wyświetla Menu telewizora.

9.

Gdy pojawi się menu naciśnij przycisk
do przesunięcia w lewo i wyboru
odpowiedniego parametru lub opcji.

odpowiedniego parametru lub opcji.

16.

Gdy pojawi się menu naciśnij przycisk
do przesunięcia w dół
i wyboru
odpowiedniego parametru lub opcji.

17. S.MODE: Naciśnij, aby wybrać tryb
Sound (Dźwięk).
18. P.MODE: Naciśnij, aby wybrać tryb
Picture (Obraz).
19. CH+/PAGE: Wybiera następny kanał.
Wybiera następną stronę w telegazecie.
20. CH-/PAGE:
Wybiera
poprzedni
kanał. Wybiera poprzednią stronę w
telegazecie.
21. VOL+: Zwiększa głośność.
22. VOL-: Zmniejsza głośność.

10. DVD SETUP: Wyświetla menu Ustawienia
DVD (podłączenie DVD).
11. EXIT/CANCEL: Wyjście z menu.
12. SOURCE: Naciśnij aby wyświetlić
wszystkie możliwe źródła sygnału.
13.

Gdy pojawi się menu naciśnij przycisk
do przesunięcia w prawo i wyboru
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23. TEXT/ : Włącza i wyłącza telegazetę.
Naciśnij przycisk
, aby zatrzymać
wyświetlanie w trybie DVD/USB.
24. AUTO/ : Naciśnij, aby automatycznie
wyregulować obraz w trybie PC. Naciśnij
przycisk , aby włączyć/wyłączyć DVD.
25. INDEX/ : Funkcjonalny przycisk telegazety (wykorzystywany tylko w trybie
telegazety). Naciśnij przycisk
, aby
przejść do poprzedniego tytułu/folderu
w trybie DVD/USB.
26. SUBTITLE/ : Naciśnij przycisk w celu
wyboru różnych tytułów. Naciśnij przycisk
, aby przejść do następnego tytułu/
folderu w trybie DVD/USB.
: Zmienia rozmiar odtwarzania.
27. SIZE/
Naciśnij przycisk
aby włączyć/
zatrzymać odtwarzanie plików DVD/USB.
28. HOLD/ Funkcjonalny przycisk telegazety (wykorzystywany tylko w trybie telegazety). Spowolnione odtwarzanie DVD.
29. REVEAL/ : REVEAL: Naciśnij przycisk w
celu wyświetlenia ukrytych informacji w
niektórych trybach telegazety. Naciśnij
przycisk , w celu przewijania materiału
do tyłu w trybie DVD/USB.
30. S.PAGE/ : Naciśnij przycisk w celu
przejścia do funkcji SUBCODE w trybie
telegazety. Naciśnij przycisk , w celu
przewijania materiału do przodu w trybie
DVD/USB.
31. REPEAT/GREEN: Funkcja powtarzania w
14

trybie DVD. Przycisk do wyboru funkcji
telegazety.
32. GOTO/RED: DVD zaczyna odtwarzanie po
wybranym przedziale czasowym. Naciśnij
time (czas) w ustawieniach czasowych.
Urządzenie zaczyna odtwarzanie po
wybranym czasie. Przycisk do wyboru
funkcji telegazety.
33. A-B/Yellow: Powtórka fragmentu A-B
w trybie DVD. Przycisk wyboru funkcji
telegazety.
34. ZOOM/BLUE: Reguluje rozmiar obrazu
w trybie DVD. Przycisk wyboru funkcji
telegazety.
35. DVD-MENU: Wyświetla menu DVD.
36. RECORD: Naciśnij aby rozpocząć lub
zatrzymać nagrywanie.
37. D.TITLE: Podczas odtwarzania DVD
naciśnij w celu przejścia do menu płyty,
jeśli je posiada.
38. ANGLE: Wybiera różny kąt oglądania
podczas odtwarzania DVD.
39. SLEEP: Ustawienie czasu automatycznego
wyłączenia.
40. AUDIO: Naciśnij, aby wybrać ścieżkę
audio w trybie ATV/DTV. Zmienia tryb
audio DVD.
41. ASPECT: Naciśnij, aby wybrać format
odtwarzania 4:3,16:9 itd.
42. TV/RADIO: Wybór funkcji DTV i Radio w
trybie DTV.

WSTĘP / WYMIANA BATERII
1.

Należy otworzyć pokrywę schowka na baterie
znajdującą się z tyłu pilota.
Następnie należy włożyć dwie baterie 3V typu
CR 2025, zwracając uwagę na bieguny.
Na koniec należy zakryć pokrywę schowka na
baterie.

Jeśli związki chemiczne wyciekły z baterii należy
wytrzeć je suchą ściereczką,

UWAGI
DOTYCZĄCE WYMIANY BATERII
Zaciski zasilania nie muszą być zakryte. Baterie nie
powinny być poddawane nagrzaniu (np. promieniami
słonecznymi, ogniem) i nigdy nie należy wrzucać ich
do ognia. Baterie mogą wybuchnąć.

Należy wyjąć baterie jeśli pilot nie jest używany przez
dłuższy czas.

2.
3.

Używanie nieodpowiednich baterii może doprowadzić
do wycieków chemicznych i/lub wybuchu.
NALEŻY PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:
Należy upewnić się, że baterie zostały prawidłowo
włożone, zgodnie z biegunami, tak jak jest to
pokazane na opakowaniu. Różne baterie posiadają
różną charakterystykę.
Nie należy używać baterii różnego typu.
Nie należy używać starych i nowych baterii
jednocześnie. Jednoczesne używanie starych i
nowych baterii skraca czas ich działania i/lub może
powodować wycieki chemiczne w starych bateriach.
Jeśli baterie nie działają należy niezwłocznie je
wymienić. Związki chemiczne, które się z nich
wydostają mogą powodować uszkodzenia skóry.

W zależności od warunków przechowywania czas
działania baterii, które zawarte były w zestawie może
być skrócony.

ZASADY KORZYSTANIA Z PILOTA ZDALNEGO
STEROWANIA:
Nie należy uderzać i rzucać pilotem.
Nie należy zostawiać pilota w wilgotnych miejscach,
ani zanurzać w jakiejkolwiek cieczy.
Nie należy zostawiać pilota w nasłonecznionych
miejscach. Ciepło może uszkodzić pilot.
W celu ochrony środowiska nie należy wyrzucać
zużytych baterii z pozostałymi odpadkami domowym,
lecz odnieść je do specjalnego punktu zbiórki
zużytych baterii.
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MONTAŻ
TELEWIZOR PRZEZNACZONY JEST DO ZABUDOWY W MEBLACH KUCHENNYCH.

ZEWNĘTRZNE WYMIARY SZUFLADY
(SZER.XWYS.):
Bez użycia uchwytów (600mm х 386mm)

386

Z wykorzystaniem uchwytu (600mm х 389mm)
Grubość ścianek szuflady 16 – 18mm
16...18

600

Jeśli przestrzeń na górze szafki jest swobodna, zaleca się
zamontować siatkę wentylacyjną na górnej części, jeśli
przestrzeń jest zajęta to na tylnej części.
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MONTAŻ / MONTAŻ UCHWYTU

Wykręcić 10 śrubek
i wyciągnąć osłonę.

Włożyć uchwyt
i dokręcić 10 śrubek.
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MONTAŻ / MONTAŻ MECHANIZMÓW BLUM AVENTOS HK
3x

W celu zamontowania
mechanizmu Blum
Aventos HK proszę
zapoznać się z instrukcją
obsługi producenta.

385

10

7°

98,5

44

18

Ø 4 x 35 mm

MONTAŻ / MONTAŻ

1
2

Istnieje niebezpieczeństwo
uderzenia przez wyskakujący
do góry uchwyt! Po otwarciu
uchwytu nie należy go dociskać.
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MONTAŻ / MONTAŻ

Należy zamocować elementy
mocujące Blum 20S4200

Click
Click

UWAGA:
Podłączenie telewizora do sieci zasilania,
podłączenie
anteny,
przewodów
i
zewnętrznych urządzeń odbywa się tylko
po zamocowaniu telewizora na wsporniku i
ustawieniu w szafce.
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MONTAŻ / MONTAŻ

3
2
1

1

±2мм

2

3

±2мм

±2мм
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MOCOWANIE PRZEWODÓW TELEWIZORA

110
50

1

15
65

1

2

3
2

1.

22

W celu poprowadzenia przewodów wewnątrz szafy
należy użyć samoprzylepnych klipsów do kabli, korytka
kablowego i opasek zaciskowych.

2.

Należy zamontować korytko samoprzylepną taśmą
wewnątrz szafy zgodnie z rysunkiem. Następnie należy
przykleić samoprzylepne klipsy do kabli. Zaleca się
dodatkowo przymocować korytko do szafki przy pomocy
wkrętów.

3.

Należy zamontować telewizor na uchwytach BLUM
Aventos. Wszystkie przewody należy podłączyć do gniazd
telewizora, podczas gdy jest on całkowicie podniesiony
przy pomocy uchwytów.

4.

3
4

Należy przymocować przewody, tak jak jest to pokazane
na rysunku. Przewód zasilający 4 mocuje się przy
pomocy trzech haczyków na tylnej ściance telewizora.
Pozostałe przewody mocuje się przy pomocy opasek
zaciskowych 3 do odpowiednich otworów.

3

3

2

5.

Należy przymocować przewody do klipsów 3
umieszczonych na górnej ścianie szafki. Opaskami
zaciskowymi należy spiąć kable tak, aby nie mogły się
swobodnie przesuwać.

6.

Należy włożyć przewód w korytko kablowe 2 i zakryć
obudowę, Przewody nie powinny zwisać w pobliżu
uchwytów BLUM Aventos, aby zapobiec ich zniszczeniu
lub uszkodzeniu.

MONTAŻ / DEMONTAŻ

24

1.

Wyłącz telewizor używając pilota lub wciskając przycisk
na telewizorze.

2.

Wyłącz urządzenia zewnętrzne jeśli są podłączone do
telewizora.

3.

Odłącz telewizor od sieci zasilającej, wyciągając wtyczkę z
gniazdka.

4.

Odłącz kabel zasilający od tylnej ścianki telewizora.

5.

Odłącz wszystkie przewody podłączone do telewizora.

6.

Używając śrubokręta odkręć wszystkie
mechanizmów podtrzymujących.

mocowania

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA / PODŁĄCZENIE ANTENY
W celu uniknięcia awarii nigdy nie podłączaj przewodu
zasilającego dopóki nie połączysz wszystkich elementów.
Mieszkania kilkupokojowe/apartament
(Podłączenie do naściennego gniazda antenowego)

PODŁĄCZENIE ANTENY

Naścienne gniazdo antenowe

Przewód koncentryczny do anteny (75Ω)

 W celu uzyskania jak najlepszej jakości obrazu
ustawienie anteny.

wyreguluj

VHF Antena (długość w metrach)
UHF Antena (długość w decymetrach)
Antena zewnętrzna

 Przewód antenowy i konwerter nie wchodzą w skład
zestawu.

Dom jednorodzinny / Prywatny dom
(Podłączenie zewnętrznej anteny do gniazda naściennego)

 W obszarze ze słabym sygnałem w celu uzyskania
lepszego obrazu należy podłączyć wzmacniacz sygnału do
anteny, tak jak jest to pokazane poniżej.
 Jeśli konieczne jest rozdzielenie sygnału na dwa telewizory
należy użyć rozdzielacz sygnału.

VHF

UHF

UWAGI:
Jako źródło sygnału można używać telewizji analogowej (kabel
TV) lub DVB-T2. Aby odbierać sygnał DVB-T2 należy upewnić się
czy dana usługa jest dostępna na tym terenie. W zależności od
regionu i konstrukcji budynku do odbioru może być potrzebna
dłuższa antena. Budynki z metalową konstrukcją mogą mieć
wpływ na jakość sygnału.

Wzmacniacz
sygnału

Należy pamiętać, że nie jest to wada urządzenia.
Zobacz specyfikację techniczną odbioru DVB-T2.
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PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA / PODŁĄCZENIE DVD
PODCZAS KORZYSTANIA ZE ZŁACZA KOMPONENTOWEGO:

PODCZAS KORZYSTANIA ZE ZŁĄCZA AV:

1.

1.

2.
3.
4.
5.

Należy podłączyć wejścia video (Y, PB, PR) odtwarzacza
DVD do złącza YPbPr na telewizorze.
Należy podłączyć wyjścia audio odtwarzacza DVD do
złącza AV (audio-video) na telewizorze.
Należy włączyć odtwarzacz DVD i włożyć płytę DVD.
Należy wybrać zródło Komponent (Komponent jako
źródło sygnału), naciskając przycisk Source (źródło
sygnału) na pilocie.
Należy zapoznać się z instrukcją obsługi DVD.

2.
3.
4.
5.

Należy podłączyć wejście AV (Audio-video) odtwarzacza
DVD ze złączem AV na telewizorze.
Należy podłączyć wyjścia audio odtwarzacza DVD do
złącza audio na telewizorze.
Należy włączyć odtwarzacz DVD i włożyć płytę DVD.
Należy wybrać AV (Audio-video jako źródło sygnału),
naciskając przycisk Source (źródło sygnału) na pilocie.
Należy zapoznać się z instrukcją obsługi DVD..

PODCZAS KORZYSTANIA Z PRZEWODU HDMI:
AV

YPBPR

AV

HDMI

1.
TV

TV

2.
3.
1

DVD
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2

1

1
DVD

Należy połączyć wejście HDMI odtwarzacza DVD ze
złączem HDMI w telewizorze.
Należy wybrać źródło HDMI (HDMI jako źródło sygnału),
naciskając przycisk Source (źródło sygnału) na pilocie.
Należy zapoznać się z instrukcją obsługi DVD.
HDMI przesyła jednocześnie sygnał audio-video co
gwarantuje najlepszą jakość obrazu.

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA / POŁĄCZENIE PC/SŁUCHAWKI
PODŁĄCZENIE KOMPUTERA PC
PODCZAS KORZYSTANIA Z PRZEWODU D-SUB:
1.

Należy podłączyć wyjście VGA komputera ze złączem VGA
w telewizorze.

2.

Należy podłączyć wyjście audio komputera ze złączem PC
audio w telewizorze.

3.

Należy włączyć komputer i telewizor.

4.

Należy wybrać źródło VGA (VGA jako źródło sygnału),
naciskając przycisk Source (źródło sygnału) na pilocie.

5.

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi komputera..

OBSŁUGIWANE FORMATY OBRAZU Z KOMPUTERA:
Obsługiwane rozdzielczości:
800*600@60Hz, 1024*768@60Hz, 1152*864@60Hz,
1280*720@60Hz, 1280*768@60Hz, 1280*960@60Hz,
1280*1024@60Hz, 1920*1080@60Hz.

PODŁĄCZENIE SŁUCHAWEK
ZA POMOCĄ KABLA SŁUCHAWKOWEGO:

UWAGI:

1.

1.

Zalecana rozdzielczość 1920x1080 60 Hz.

2.

2.

Inne rozdzielczości mogą nie być obsługiwane.

Należy podłączyć końcówkę słuchawek do odpowiedniego
wyjścia na telewizorze.
Należy włączyć telewizor, słuchawki będą działać, a dźwięk
w telewizorze wyłączy się.
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PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA / POŁĄCZENIE SCART / USB
PODŁĄCZENIE ZŁACZA SCART ZA POMOCĄ KABLA:

POŁĄCZENIE USB

1. Połączyć wyjście SCART odtwarzacza DVD do gniazda
SCART w telewizorze.

1. Należy podłączyć urządzenie USB do gniazda USB na
telewizorze.

2. Włącz odtwarzacz DVD i włóż płytę.

2. Należy wybrać źródło USB (USB jako źródło sygnału),
naciskając przycisk Source (źródło sygnału) na pilocie.

3. Należy wybrać źródło SCART (SCART jako źródło sygnału),
naciskając przycisk Source (źródło sygnału) na pilocie.
4. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi DVD.
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3. Należy wybrać Media Mode (tryb multimedia) aby odtworzyć
pliki: zdjęcia, muzyka, film, tekst.
Uwagi: Dane urządzenie współdziała z większością
współczesnych urządzeń USB. Jednak producent nie gwarantuje
współdziałania z wszystkimi urządzeniami dostępnymi na rynku
z powodu ogromnej ilości dostępnych urządzeń.

PODSTAWOWE FUNKCJE
WŁĄCZENIE TELEWIZORA
Należy prawidłowo podłączyć kabel zasilający. Gdy dioda
zaświeci się na czerwono, telewizor pozostaje w stanie
gotowości.
Naciskając przycisk
na pilocie włączamy telewizor. Dioda
zaświeci się na kolor zielony. Oznacza to, że telewizor jest
włączony.

Nie ma konieczności wyłączania telewizora przed pójściem
spać. Automatyczne czasowe wyłączenie przełączy telewizor
w stan gotowości po odpowiednio ustawionym czasie. Należy
nacisnąć przycisk SLEEP na pilocie kilka razy, w celu wyboru
odpowiedniej ilości minut. Na ekranie pojawią się liczby: Off
(wyłącz się) 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 lub 120 minut.

Sleep: Wyłącz się
FUNKCJA POWROTU

Po ponownym wciśnięciu przycisku na pilocie dioda zapali
się na kolor czerwony i telewizor przejdzie w stan gotowości.
Jeśli planowane jest dłuższe niekorzystanie z urządzenia należy
odłączyć przewód od zasilania.

Podczas oglądania programów można nacisnąć przycisk
RECALL (powrót) na pilocie, aby powrócić do poprzedniego
programu.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI DŹWIĘKU:

PRZEŁĄCZENIE ŹRÓDŁA SYGNAŁU

1.

Należy nacisnąć przycisk SOURCE (źródło sygnału) aby
wyświetlić listę dostępnych źródeł sygnału. Należy korzystać
w celu wybrania odpowiedniego źródła
z przycisków
sygnału.

2.
3.

Naciśnij przycisk VOL+/VOL- na panelu telewizora lub na
pilocie w celu regulacji głośności.
na pilocie.
Aby wyłączyć dźwięk należy wcisnąć przycisk
Aby ponownie włączyć dźwięk należy wcisnąć przycisk
lub VOL+/VOL- na pilocie lub telewizorze.

WYBÓR PROGRMÓW
Należy wcisnąć przycisk CH+/CH- na panelu telewizora lub
przycisk CH+/CH- na pilocie w celu wybrania odpowiedniego
programu. Można użyć także przycisków numerycznych na
pilocie.

Należy wcisnąć przycisk OK w celu
potwierdzenia wyboru źródła sygnału. Aby
zakończyć należy wcisnąć przycisk EXIT
(Wyjście).

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE CZASOWE
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PODSTAWOWE FUNKCJE MENU / OPCJE MENU PICTURE (OBRAZ)
PICTUR MODE (TRYB OBRAZU)
Następnie należy wcisnąć przyciski
do wyboru trybu
obrazu, następnie wcisnąć OK, aby wybrać podmenu.
Następnie należy wcisnąć przyciski
do wyboru trybu obrazu
(Dostępne są: Dynamiczny, Standardowy, Łagodny, Własny).
Można zmienić jasność, kontrast, ostrość, nasycenie, odcień
gdy wybrany jest tryb użytkownika.
BRIGHTNESS / CONTRAST / SHARPNESS / SATURATION /
HUE (JASNOŚĆ / KONTRAST / OSTROŚĆ / KOLOR / ODCIEŃ)
Należy wcisnąć przycisk MENU na pilocie aby otworzyć menu
główne.
Korzystając z przycisków
na pilocie należy wybrać PICTURE
(obraz), następnie OK / wybrać Menu.
1. Naciskając przycisk
którą chcemy zmienić.

na pilocie należy wybrać opcję

2. Aby potwierdzić zmianę należy wcisnąć przycisk OK na
pilocie,
3. Po zakończeniu ustawień należy wcisnąć przycisk MENU w
celu potwierdzenia i powrotu do poprzedniego Menu..
PORADY: Aby bezpośrednio zmienić tryb obrazu należy
wcisnąć przycisk PMODE na pilocie.
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Wciskając przyciski
należy wybrać odpowiednią opcję. Aby
.
przeprowadzić konfigurację należy wybrać przycisk
BRIGHTNESS (Jasność) Regulacja jasności obrazu, zmienią się
także wszystkie ciemne elementy obrazu.
CONTRAST (Kontrast) Regulacja intensywności obrazu, ciemne
elementy obrazu pozostaną bez zmian.
SHARPNESS (Ostrość) Regulacja ostrości obrazu.
SATURATION (Kolor) Regulacja nasycenia kolorów zgodnie z
upodobaniem.
HUE (Odcień) Regulacja odcienia w razie konieczności zmiany
koloru.
COLOR TEMP (Temperatura koloru) Pozwala zmienić tonację
obrazu zgodnie z upodobaniem.

PODSTAWOWE FUNKCJE MENU / OPCJE MENU PICTURE (OBRAZ)
w menu należy wybrać
Korzystając z przycisków
Temperatura koloru, następnie wcisnąć przycisk ОК / aby
wejść w podmenu.
STANDART (Standardowy) Normalny odcień obraz.
COOL (zimny) Delikatnie niebieski odcień obrazu.

WARM (ciepły) Delikatnie czerwony odcień obrazu.
ASPECT RATIO (Proporcja obrazu) Korzystając z przycisków
w menu należy wybrać Proporcja Obrazu, następnie
wcisnąć przycisk OK / aby wejść w podmenu.
Dostępne formaty: 4:3 / 16:9 / Pełny / Zoom 1 / Zoom 2 /
Panorama

PODSTAWOWE FUNKCJE MENU / OPCJE MENU SOUND (DŹWIĘK)
Korzystając z przycisków
na pilocie należy wybrać opcję,
którą chcemy zmienić w menu SOUND (dźwięk).
1.

Aby potwierdzić zmianę należy wcisnąć przycisk OK na
pilocie.

2.

Po zakończeniu konfiguracji należy wcisnąć przycisk MENU w
celu potwierdzenia i powrotu do poprzedniego menu.

OPCJE MENU SOUND MODE (TRYB DŹWIĘKU)
należy wybrać tryb dźwięku,
Korzystając z przycisków
następnie potwierdzić przyciskiem OK wybierając odpowiedni
tryb: Standard, Muzyka, Film, Mowa, Własny.
Należy nacisnąć przycisk MENU na pilocie, aby wyświetlić menu
główne.
Korzystając z przycisków
SOUND.

na pilocie należy wybrać opcję

PORADY: naciskając przycisk SMODE na pilocie można
zmienić dźwięk bezpośrednio.
STANDARD (Standardowy) - zbalansowany dźwięk.
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PODSTAWOWE FUNKCJE MENU / OPCJE MENU SOUND (DŹWIĘK)
MUSIC (Muzyka) - zachowanie oryginalnego dźwięku, optymalny
dla programów muzycznych.
PERSONAL (Własny) - regulacja według upodobania.
MOVIE (Film) - aby wzmocnić wysokie i niskie dźwięki.
TREBLE/BASS/BALANCE (Wysokie tony / Poziom basów/Balans)
Należy wybrać odpowiednią opcję korzystając z przycisków
Aby zmienić należy korzystać z przycisków
.
TREBLE (Wysokie tony) Ustawienie wysokiej częstotliwości dźwięku,
zwiększa lub zmniejsza wysokoczęstotliwościowe dźwięki.
BASS (Poziom basów) Ustawienie niskiej częstotliwości dźwięku,
zwiększa lub zmniejsza niskoczęstotliwościowe dźwięki.
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BALANCE (Balans) Ustawienie balansu głośności między prawym
i lewym głośnikiem. Ten parametr reguluje moc głośników,
zapewniając najlepszą jakość dźwięku.
SURROUND Włączenie efektu «Surround» w celu uzyskania
lepszego efektu dźwiękowego.
AVL Podczas włączonego trybu AVL (automatyczne ograniczenie
głośności) zablokowane jest zwiększenie dźwięku.
SPDIF Korzystając z przycisków
należy wybrać SPDIF,
następnie wcisnąć przycisk OK, aby skonfigurować opcje.
Następnie należy wybrać odpowiedni parametr przy pomocy
przycisków
. Dostępne tryby: OFF / PCM / Auto (Wyłączony /
PCM / Auto).
AUDIO DESCRIPTION Pozwala osobom niesłyszącym uzyskać
tekstową informację o nadawanym materiale.

PODSTAWOWE FUNKCJE MENU / OPCJE MENU CHANNEL (KANAŁ)

Należy wcisnąć przycisk MENU na pilocie, aby wyświetlić menu
główne. Korzystając z przycisków
należy wybrać CHANNEL
(KANAŁ) , aby wejść w podmenu należy wcisnąć OK.

zielony przycisk opuszczamy program (telewizor automatycznie
opuści dany program podczas przeglądania programów używając
przycisku CH+/- do przeglądania programów.

1.

Wciskając niebieski przycisk wchodzimy w tryb przesuwania
kolejności programów, następnie używając przycisków
przesuwamy program.

2.

Korzystając z przycisków
na pilocie należy wybrać opcje,
którą chcemy zmienić w menu CHANNEL. Aby zmienić
należy wcisnąć przycisk OK.
Po zmianie należy wcisnąć przycisk MENU aby potwierdzić
zmianę i wrócić do poprzedniego menu.

ZARZĄDZANIE KANAŁAMI - korzystając z przycisków
należy
wybrać Zarządzanie kanałami, następnie wcisnąć OK, aby wejść w
podmenu. Trzy kolorowe przyciski są przyciskami bezpośredniego
dostępu do programowania programów. Korzystając z przycisków
należy wybrać program, który chcemy usunąć, przesunąć,
następnie:
Wciskając czerwony przycisk usuwamy program. Wciskając

ZARZĄDZANIE ULUBIONYMI Na liście pojawią się tylko programy
dodane do ulubionych.
COUNTRY (Kraj) Korzystając z przycisków
Country(Kraj).

należy wybrać

POŁĄCZENIE TV Korzystając z przycisków
nnależy wybrać
Połączenie TV, następnie przyciskami
wybrać jedną z opcji:
Antena, Sieć, Satelita.
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PODSTAWOWE FUNKCJE MENU / OPCJE MENU CHANNEL (KANAŁ)

AUTO SEARCH (automatyczne wyszukiwanie) Korzystając z
przycisków
należy wybrać Auto Scan, aby potwierdzić
zmianę należy wcisnąć przycisk OK. W podmenu należy wybrać
tryb(Wszystkie) i wcisnąć OK.
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START (Start) Należy wcisnąć OK w celu rozpoczęcia
automatycznego wyszukiwania. W pierwszej kolejności pojawią
się programy cyfrowe, następnie analogowe. Przed rozpoczęciem
automatycznego wyszukiwania należy potwierdzić typ podłączenia
Antenna (Antena) lub Cable (Kabel). W przypadku nieprawidłowego
wyboru typu nie zostanie znaleziony żaden program. Znalezione
liczby nie zawierają w sobie programu kodowania.

PODSTAWOWE FUNKCJE MENU / OPCJE MENU CHANNEL (KANAŁ)

ODBIÓR TELEWIZJI SATELITARNEJ
Należy wybrać Tryb Satelita w podmenu i wejść w Menu ustawień
odbioru sygnału satelitarnego.
Opcje
Tryb
Satelita
Rodzaj usługi
Rodzaj programu

Opis
Po wyciszeniu, wyszukiwanie
sieciowe, całościowe wyszukiwanie
65 sygnałów do wyszukania
Wszystkie bezpłatne
Wszystkie. TV
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PODSTAWOWE FUNKCJE MENU / FUNKCJE MENU

Należy wcisnąć przycisk Menu, aby otworzyć Menu główne.

potwierdzić i wrócić do poprzedniego menu.

Korzystając z przycisków
należy wybrać z menu Funkcje; aby
wejść w podmenu należy wcisnąć OK.

ZEGAR Korzystając z przycisków
należy wybrać opcję zegara.
Następnie należy wybrać odpowiednie parametry czasowe lub
strefę czasową w trybie Auto.

LOCK SYSTEM (Blokuj) Korzystając z przycisków
możemy
zablokować system. Aby potwierdzić blokadę należy wcisnąć OK. W
oknie, które się pojawi należy wpisać nasze hasło. Następnie należy
wcisnąć Menu w celu potwierdzenia i powrotu do poprzedniego
menu. Hasło wstępne «0000». W przypadku zapomnienia hasła
należy zwrócić się do punktu serwisowego.
JĘZYK Korzystając z przycisków
należy wybrać odpowiednią
opcję i potwierdzić przyciskiem OK.
Istnieje możliwość wybrania języka menu, programów, telegazety.
Po wybraniu odpowiedniej opcji należy wcisnąć OK. Następnie
należy wybrać odpowiedni język i wcisnąć przycisk menu, aby
36

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE Korzystając z przycisków
nnależy wybrać odpowiednią opcję, Następnie należy wcisnąć OK
i wybrać odpowiedni czas, po którym telewizor przejdzie w stan
gotowości. Następnie należy wcisnąć Menu w celu potwierdzenia
i powrotu do poprzedniego menu. Po wyłączeniu się telewizora i
ponownym uruchomieniu ustawiony czas nie resetuje się.
należy wybrać
CZAS WYŁĄCZENIA Korzystając z przycisków
automatyczne wyłączenie. Następnie należy ustawić czas po
którym telewizor ma się wyłączyć. (Dostępne opcje: 10min, 20min,
30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min.)

PODSTAWOWE FUNKCJE MENU / FUNKCJE MENU

DLA NIESŁYSZĄCYCH Korzystając z przycisków
należy wybrać
opcje dla niesłyszących, następnie należy przyciskami
wybrać
On (włącz) lub Off (wyłącz).

AUTO TIMESHIFT Dostępne opcje «OFF» i «AUTO».

CI INFORMACJE Edycja profilu modułu CI CAM (dostępne tylko w
trybie telewizji cyfrowej).

TIMER Należy wcisnąć OK, aby wejść w podmenu i wybrać
odpowiednie parametry.

PVR/TIMESHIFT Korzystając z przycisków
należy wybrać opcję
PVR/Timeshift, następnie należy wcisnąć OK, aby potwierdzić i
wrócić do poprzedniego menu.

LISTA NAGRAŃ Naciśnij przycisk OK aby wyświetlić listę
istniejących zapisów.

WYBÓR PARTYCJI Należy wybrać urządzenie na którym zostanie
zapisane nagranie.

BUFOR TIMESHIFT Należy ustawić czas lub wybrać «Auto».

ROZPOCZĘCIE NAGRYWANIA Naciśnij przycisk OK aby wybrać.
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PODSTAWOWE FUNKCJE MENU / OPCJE MENU SETUP (USTAWIENIA)

CZAS OSD (Czas wyświetlania Menu) Korzystając z przycisków
należy wybrać ustawienie menu, następnie korzystając z
przycisków
należy wybrać odpowiedni parametr (dostępne
są: 15sek., 20sek., 25sek., 30sek., zawsze)
AUTO SCART w przypadku braku sygnału na ekranie pojawia się
automatycznie sygnał z uniwersalnego gniazda SCART (zewnętrzne
źródło sygnału)
KONFIGURACJA PC Korzystając z przycisków
należy wybrać
ustawienia współdziałania z komputerem, następnie należy
wcisnąć OK, aby potwierdzić i powrócić do poprzedniego menu.
należy wybrać
NIEBIESKIE TŁO Korzystając z przycisków
ustawienia niebieskiego tła, następnie wybrać odpowiedni
parametr (Dostępne: Wyłączony, Włączony).
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TRYB DOMOWY Korzystając z przycisków
należy wybrać Tryb
domowy, następnie korzystając z przycisków
wybrać parametr
(Dostępne są: dom, dynamiczny, standardowy, łagodny).
RESETOWANIE USTAWIEŃ Korzystając z przycisków
należy
wybrać Resetowanie ustawień, następnie wcisnąć przycisk OK.
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA Korzystając z przycisków
należy wybrać Aktualizacja oprogramowania, następnie
wcisnąć OK, sprzęt będzie wyszukiwał aktualizacji.

PODSTAWOWE FUNKCJE MENU / OPCJE MENU SETUP (USTAWIENIA)
ATV/SCART/HDMI/AV/YPBPR/PC
1.

Ustawienia PC (Komputera) w menu PICTURE (obraz)
dostępne są tylko po podłączeniu PC (podłączenie
komputera). Tryb ekranu w menu PICTURE (obraz) i
HDMI CEC Control (ustawienie HDMI CEC) w menu SETUP
(ustawienia) dostępne tylko przy podłączeniu wejścia HDMI.

2.

Audio Description (Opis audio) i Sound Type (rodzaj dźwięku)
w menu Audio (dźwięk) nie są dostępne.

3.

Tryby SCART/HDMI/AV/YPbPr/PC są niedostępne w menu
Channel (Program).

4.

Parental Rating (Ograniczenia wiekowe) i Channel Locks
(Blokada programów) nie są dostępne dla trybów SCART/
HDMI/AV/YPbPr/PC.

5.

Audio Langues (Język audio), Subtitle, (Napisy) PVR Settings
(Ustawienia PVR) w menu SETUP (Ustawienia) są nie
dostępne w trybie SCART/AV/PC. Audio Languages (Język
audio), Subtitle (Napisy), Teletext (Telegazeta), PVR Settings
(Ustawienia PVR) w menu Setup (Ustawień) nie są dostępne
w trybie HDMI/YPbPr.

PODSTAWOWE FUNKCJE MENU / OPERACJE Z URZĄDZENIAMI (USB)
UWAGA! Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem USB należy
podłączyć urządzenie USB i wcisnąć przycisk SOURCE (Źródło).
Korzystając z przycisków
należy wybrać w menu Media,
następnie wcisnąć przycisk Ok, aby wejść w Media.
Korzystając z przycisków
należy wybrać dostępne załączniki
(Album, Muzyka, Film, e-book), następnie wcisnąć Ok.
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PODSTAWOWE FUNKCJE MENU / OPERACJE Z URZĄDZENIAMI (USB)
PHOTO (Album)
Korzystając z przycisków
należy wybrać PHOTO (ALBUM) w
menu głównym, następnie wcisnąć przycisk OK.
Korzystając z przycisków
należy wybrać odpowiedni plik, który
chcemy otworzyć, następnie wcisnąć OK.
Przyciskiem

uruchamiamy przeglądanie plików.

Korzystając z przycisków

wracamy po poprzedniego menu.

MUSIC (Muzyka)
Korzystając z przycisków
należy wybrać MUSIC (MUZYKA) w
menu głównym, następnie wcisnąć przycisk OK.
Korzystając z przycisków
należy wybrać odpowiedni plik, który
chcemy otworzyć, następnie wcisnąć OK.
Gdy w prawym rogu pojawi się informacja o pliku należy wcisnąć
przycisk
aby wejść w tryb słuchania.
Korzystając z klawiszy
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można sterować odtwarzaczem muzyki.

PODSTAWOWE FUNKCJE MENU / OPERACJE Z URZĄDZENIAMI (USB)
Przycisk

zatrzymanie dźwięku (pauza).

Przycisk

włączenie poprzedniego utworu.

Przycisk

włączenie następnego utworu.

Przycisk

szybkie przewinięcie utworu do tyłu.

Przycisk

szybkie przewinięcie utworu do przodu.

Przycisk

przerwanie odtwarzania utworu.

Korzystając z przycisków

wracamy do poprzedniego menu.

MOVIE (Film)
Korzystając z przycisków
należy wybrać MOVIE (Film) w menu
głównym i wcisnąć przycisk OK.
Korzystając z przycisków
дnależy wybrać plik, który chcemy
obejrzeć i wcisnąć OK. Następnie należy wcisnąć przycisk
aby
uruchomić odtwarzanie.
Korzystając z przycisków

wracamy do poprzedniego menu.
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PODSTAWOWE FUNKCJE MENU / OPERACJE Z URZĄDZENIAMI (USB)

e-Book (e-Book)
Korzystając z przycisków
należy wybrać e-Book w menu
głównym, następnie wcisnąć OK. W prawym rogu pojawi się
informacja o pliku.
Korzystając z przycisków
należy wybrać odpowiedni plik, który
chcemy obejrzeć, następnie wcisnąć OK. Następnie należy wcisnąć
aby uruchomić odtwarzanie.
Korzystając z przycisków
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wracamy do poprzedniego menu.

WYSZUKIWANIE I USUNIĘCIE USTEREK
Przed zwróceniem się o pomoc do serwisu należy samemu sprawdzić sprzęt. Jeśli nie uda nam się naprawić usterki należy
zwrócić się o pomoc do fachowca
PROBLEM

ROZWIĄZANIE PROBLEMU

Brak dźwięku i obrazu

Należy sprawdzić czy przewód jest podłączony do gniazdka.
Należy sprawdzić czy wcisnęliśmy przycisk
uruchamiający telewizor.
Należy sprawdzić ustawienie jasności ekranu.

Brak dźwięku

Należy sprawdzić ustawienie poziomu dźwięku.
Jeśli dźwięk jest wyłączony należy wcisnąć przycisk MUTE (wyłączenie dźwięku).
Należy sprawdzić czy problem ten występuje na innym programie.
Należy sprawdzić podłączenie kabli audio.

Pilot nie działa

Należy sprawdzić czy między pilotem i telewizorem nie znajdują się jakieś przedmioty.
Należy sprawdzić czy baterie są prawidłowo włożone.
Należy sprawdzić czy pilot jest skierowany do telewizora.
Należy włożyć nowe baterie.

Nagłe odłączenie zasilania

Należy sprawdzić czy nie jest włączony tryb „sen”.
Należy sprawdzić czy jest napięcie.
Należy sprawdzić czy jest wybrana funkcja Off (wyłączony) w opcji Automatyczne wyłączenie w menu Funkcje.

Obraz pojawia się powoli po włączeniu
telewizora

Jest to prawidłowe zjawisko. Obraz nie pokrywa się z dźwiękiem podczas uruchamiania telewizora. Jeśli obraz
nie pojawi się w ciągu 5minut trzeba skontaktować się z serwisem.

Brak koloru obrazu lub zła jakość kolorów,
lub zła jakość obrazu.

Należy wyregulować kolor w opcji Menu Obraz.
Należy sprawdzić obraz na innym programie, być może to problemy wynikające z nadawania danego
programu.
Należy sprawdzić podłączenie przewodów.

Pionowe/poziome paski lub ruchomy
obraz

Należy sprawdzić wpływ elektronicznych urządzeń.

Zła jakość odbioru na niektórych
programach

Problemy związane z złym odbiorem lub uszkodzonym kablem.
Słaby sygnał, źle wyregulowana antena.
Należy sprawdzić jakość sygnału.

Paski na obrazie

Należy sprawdzić podłączenie anteny (wyregulować antenę)

Brak dźwięku w jednym głośniku

Należy wybrać opcje Balanse w menu dźwięk.
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PROBLEMY W TRYBIE VGA

(Tylko podczas korzystania z trybu VGA)
PROBLEM

ROZWIĄZANIE PROBLEMU

Brak zasięgu sygnału.

Należy sprawdzić czy przewód antenowy jest prawidłowo podłączony.
Należy sprawdzić źródło sygnału.

Pionowe paski na części obrazu, szum i
nieprawidłowe ustawienia obrazu.

Proszę zapoznać się z rozdziałem instrukcji (str.23) w celu wyboru automatycznej konfiguracji lub ustawienia.

Kolor obrazu jest niejednolity lub
jednokolorowy.

Należy sprawdzić przewód antenowy.
Należy wyjąć i ponownie włożyć kartę.

TABELA CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEJ
Parametry

Tuner TV

Przekątna

21,5” (54,7 сm)

System TV

PAL/SECAM

Rozdzielczość

1920 x 1080

Tuner cyfrowy

DVB-T/T2/C/S2

Jasność

250 cd/м2

Zakres analogowy

49MHz – 863MHz

Zasilanie

Rozmiar/Waga/Mocowanie
Wymiary telewizora, mm

596*382*45

Waga netto

5,5 kg

Obudowa

czarna plastikowa

Mechanizm mocowania

Blum Aventos-HK, 2 szt.

Zasilanie elektryczne

AC 100-242V 50/60 Hz

Moc pobierana

35 W

Moc Standby

<1W

Klasa energooszczędna

A

CityBoard GmbH
Vahrenwalder Str. 205
30165 Hannover
E-mail: info@cityboard.net

