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Tlačidlá ovládania a prevádzka 
televízora

1. Smer nahor
2. Smerom nadol
3. Prepínač pre Program / Hlas / AV / 

Pohotovostný režim
Poznámka:Môžete posunúť prepínač, smerom nahor alebo 
nadol pre zmenu hlasitosti. Ak chcete zmeniť kanály, stlačte 
raz stred spínača (Poloha 3) a potom ho pohnite nahor 
alebo dolu. Ak stlačíte stred spínača ešte raz, zobrazí sa 
zdrojové OSD. Ak stlačíte stred spínača a podržíte niekoľko 
sekúnd, televízor sa prepne do pohotovostného režimu. 
Hlavné OSD menu nie je možné zobraziť prostredníctvom 
ovládacích tlačidiel.

Používanie diaľkového ovládača
•	Stlačte	 tlačidlo	 “ ”	 na	 diaľkovom	ovládači	 pre	
zobrazenie	hlavného	menu.	Použitím	ľavého 	alebo	
pravého	tlačidla	vyberte	ponukovú	kartu	a	potvrďte	
stlačením	 tlačidla	OK.	 Použite	Vľavo / Vpravo / 
Hore / Dole	 pre	 výber	 alebo	nastavenie	položky	
Stlačte	 tlačidlo	 “ ”	 alebo	 “ ”	 pre	 opustenie	
obrazovky	ponuky.

•	Ihneď,	ako	ste	pripojili	k	televízoru	externé	systémy,	
je	možné	prepínať	medzi	zdrojmi	vstupu.	Stlačením	
tlačidla	SOURCE	na	diaľkovom	ovládaní	si	postupne	
vyberte	z	rôznych	zdrojov.

•	Môžete	zmeniť	kanál	a	upraviť	hlasitosť	s	použitím	
tlačidiel	+/- a CH+/-na	diaľkovom	ovládači.	

Všeobecné postupy
Inštalácia batérií do diaľkového ovládača
Zdvihnite	kryt	na	zadnej	strane	diaľkového	ovládača	
jemne	smerom	hore.	Vložte	dve	AAA	batérie.	Uistite	
sa,	že	ste	vložili	+	a	 -	póly	batérií	do	priestoru	pre	
batérie	(dbajte	na	správnu	polaritu.	Vráťte	kryt.

Pripojte napájanie a anténu / kábel
DÔLEŽITÉ:	 Televízor	 je	 určený	 na	 použitie	 so	
striedavým	napätím	220-240V	AC	s	frekvenciou	50	
Hz.	Po	vybalení	nechajte	televízor,	aby	získal	izbovú	
teplotu	pred	jeho	pripojením	do	siete.	Zapojte	napájací	
kábel	do	výstupu	sieťovej	zásuvky.

Dodávané príslušenstvo
•	Diaľkový	ovládač
•	Batérie:	2	x	AAA
•	Návod	na	používanie
•	Príručka	pre	rýchly	štart
•	Bočný	prípojný	AV	kábel
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Zobrazenie zapojení - TV 

Teletext
Stlačte	tlačidloTEXT	pre	zadanie.	Stlačte	znovu	
pre	aktiváciu	mix	režimu.	Stlačte	ešte	raz	pre	
opustenie	ponuky.	Postupujte	podľa	pokynov	na	
obrazovke	digitálneho	teletextu.

Digitálny teletext (len pre Veľkú 
Britániu)

Stlačte	 tlačidlo	TEXT	 	 pre	 zobrazenie	 informácií	
digitálneho	teletextu.	Ten	je	možné	ovládať	pomocou	
farebných	 tlačidiel,	 tlačidiel	 kurzora	 a	 tlačidla	OK.	
Spôsob	 ovládania	môže	 byť	 rôzny	 v	 závislosti	 na	
obsahu	digitálneho	teletextu.	Postupujte	podľa	pokynov	
na	obrazovke	digitálneho	teletextu.

1. Pohotovostný	režim
2. Stop	(v	režime	Prehliadača	médií)
3. Play	(v	režime	Prehliadača	médií)	/	v	režime	

(Prehliadača	médií)
4. Rýchly	posun	dozadu	(vo	video	režime	

mediálneho	prehliadača)
5. Výber	AV/zdroja
6. TV
7. Elektronický	programový	sprievodca	(v	DVB	

kanálmi)
8. Navigačných	tlačidiel	(Doľava/Doprava/Dole/

Hore)
9. Nahrávanie	programu.
10. Program	nadol/strana	nahor
11. Stlmiť
12. Zníženie	hlasitosti
13. Zelené	tlačidlo	/	Harmonogram	v	zozname	

(v	EPG)	/	Označiť/odznačiť	všetky(	zozname	
obľúbené)		

14. Červené	tlačidlo
15. Číselné	tlačidlá
16. Titulky	zap-vyp	(	v	DVB	kanály)
17. Teletext/zmiešaný	režim	(v	režime	TXT)
18. Modré	tlačidlo/Editovanie	Zoznamu	kanálov/

Filter	(v	zozname	obľúbených	a	EPG)
19. Žlté	tlačidlo	/Časová	os	Zoznamu	(v	EPG)
20. Zvýšenie	hlasitosti
21. Program	nahor/strana	nadol
22. Ukončenie/Návrat	/	Indexovacia	stránka	(v	

režime	TXT)
23. Mono-Stereo	-	Dual	I-II	/	Aktuálny	jazyk	(*)	(v		

kanály	DVB)
24. OK(potvrdiť)	/	Podržať	(v	režime	TXT)	/	Zoznam	

kanálov
25. Info/Odhaliť	(v	režime	TXT)
26. Zapnutie/Vypnutie	menu	/	Opustiť	(v	režime	

Mediálneho	prehliadača)
27. Zväčšenie	obrazu
28. Rýchly	posun	dopredu	(vo	video	režime	

mediálneho	prehliadača)
29. Pozastaviť	(vo	video	režime	mediálneho	

prehliadača)	/	nahrávanie	s	časovým	posunom
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Zobrazenie zapojení

POZNÁMKA: Pri pripájaní zariadenia cez bočný AV vstup, k vytvoreniu spojenia musíte použiť 
dodané prípojné káble .Pozri ilustrácie vyššie. | Ak chcete povoliť PC audio, budete musieť použiť dodaný 
SIDE AV PRÍPOJNÝ kábel s bielymi a červenými vstupmi | Ak je externé zariadenie pripojené cez SCART 
zásuvku, televízor sa automaticky prepne do režimu AV. | Pri príjme DTV kanálov (MPEG4 H.264), alebo v 
režime Prehliadača médií, výstup nebude k dispozícii prostredníctvom konektoru scart | Pri použití montážnej 
sady stenu (voliteľné príslušenstvo), odporúčame pripojiť všetky káble na zadnej strane televízora pred 
montážou na stenu | Vložte alebo vyberte modul CI, keď je televízor VYPNUTÝ. Mali by ste si pozrieť v návode 
na obsluhu modulu návod pre podrobnosti o nastavení. 
Poznámka:Môžete použiť YPbPr na VGA kábel (nie je súčasťou dodávky) k prenosu  YPbPr signálu cez VGA vstup.  
UPOZORNENIE: Nemôžete použiť VGA a YPbPr súčasne.

Prípojka Typ Káble Zariadenie

Scart
Pripojenie

(zadná 
strana)

VGA
Pripojenie

(zadná 
strana)

BOČNÉ-AV 

PC/YPbPr 
Audio

Pripojenie
(bočný)

Audio/Video	
Pripojenie	Kábel	
(Dodávané)   

PC	Audio	kábel	
(nie	je	súčasťou	

dodávky)

HDMI
Pripojenie

(zadná 
strana)
SPDIFF

Pripojenie
(zadná 
strana)

BOČNÉ-AV

Bočné AV
Pripojenie

(bočný) AV	prípojný	kábel

SLÚCHADLÁ

Slúchadlá
Pripojenie

(bočný)

USB
Pripojenie

(bočný)

CI
Pripojenie

(bočný)
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Zapínanie/vypínanie
Zapnutie televízora
•	Pripojte	napájací	kábel	k	220-240	V	AC,	50	Hz	
•	Rozsvieti	sa	kontrolné	svetlo	(LED)	pohotovostného	
režimu.

•	Zapnutie	televízora	z	pohotovostného	režimu:

•	Stlačte	tlačidlo	“ ” CH- alebo CH+ alebo	číselné	
tlačidlo	na	diaľkovom	ovládači.

•	Stlačte	spínač	na	ľavej	strane	televízora.	Televízor	
sa	zapne.

Poznámka: Ak televízor zapnete pomocou tlačidla CH- alebo 
CH+na diaľkovom ovládači alebo televízore, televízor sa 
prepne na posledný sledovaný program.

TV	sa	zapne	pri	použití	každej	z	metód.

Vypnutie televízora
•	Stlačením	tlačidla	“ ”	na	diaľkovom	ovládači	alebo	
podržaním	 kontrolného	 tlačidla	 na	 televízore	 sa	
televízor	prepne	do	pohotovostného	režimu.

•	Pre	úplné	 vypnutie	TV	vypojte	 napájací	 kábel	 zo	
zásuvky	zdroja.

Poznámka: Keď je televízor v pohotovostnom režime, LED 
indikátor pohotovostného režimu môže blikať, čím indikuje, že 
funkcie ako napríklad Vyhľadávanie v pohotovostnom režime, 
bezdrôtové preberanie alebo časovač sú aktívne.

Prvá inštalácia
Po	prvom	zapnutí	 sa	 zobrazí	 obrazovka	pre	 výber	
jazyka	vo	všetkých	jazykových	verziách	uvedených	
abecedne.	Stlačte	tlačidlo	" "	alebo	" "	a	zvýraznite	
požadovaný	jazyk,	stlačte	tlačidlo	OK	pre	výber	objaví	
sa	 "Prvá	 inštalácia".	 Pomocou	 tlačidla	 “ ”	 alebo	
“ ”nastavte	požadovanú	krajinu,	stlačte	tlačidlo	“ ” 
a	zvoľte	Typ	vyhľadávania.	Použite	“ ”	alebo	“ ”	pre	
nastavenie	 želaného	 typu	 vyhľadávania.	Dostupné	
typy	 vyhľadávania	 sú	Digitálne	 a	 analógové,	 len	
digitálne	 a	 len	 analógové.	 Keï	 sa	 nastaví,	 stlaète	 
“ ”	pre	zvolenie	Jazyka	teletextu.	Použite	“ ”	alebo	
“ ”pre	zvolenie	želaného	Jazyka	teletextu.	Ďalej,	ak	
chcete	skenovať	kódované	stanice,	zvoľte	Skenovať	
kódované	 a	 nastavte	 ho	 na	 Áno.	 Stlačte	 tlačidlo	
OK	 na	 diaľkovom	ovládači	 pre	 pokračovanie	 a	 na	
obrazovke	sa	zobrazí	typ	vyhľadávania.	Musíte	zvoliť	
typ	vyhľadávania	k	vyhľadaniu	a	uloženiu	vysielania	
z	požadovaného	zdroja.
DÔLEŽITÉ:	 Keď	 vyberiete	možnosť	 Krajiny	 ako	
Francúzsko	 alebo	Taliansko,	 budete	 vyzvaní	 na	
nastavenie	a	potvrdenie	PIN	kódu.	Zvolené	PIN	číslo	
nemôže	 byť	 0000.Zadajte	 kód	PIN	 a	 potvrďte	 ho	
zadaním	znovu.	Stlačte	tlačidlo	OK	pre	pokračovanie.		
Ak	sú	obe	čísla	PIN	totožné,	nastavíte	tým	hlavný	PIN.
UPOZORNENIE:	Keď	 ste	 vyzvaní	 na	 zadanie	PIN	
kódu	pre	akúkoľvek	operáciu,	použite	PIN	kód,	ktorý	
ste	už	predtým	definovali	v	priebehu	prvej	inštalácie.	

Ak	ste	zabudli	PIN	kód,	ktorý	ste	nastavili	počas	prvej	
inštalácie,	môžete	použiť	master	PIN	kód,	4725.	

Inštalácia v režime Anténa
Ak	 zvolíte	možnosť	ANTÉNA	 z	 obrazovky	Typu 
vyhľadávania,	 televízor	 bude	 vyhľadávať	 digitálne	
pozemné	TV	vysielania.

POZNÁMKA: Ak voľbu chcete zrušiť, stlačte tlačidlo  

“ ”.
Po	 uložení	 všetkých	 dostupných	 staníc	 sa	 na	
obrazovke	zobrazí	Zoznam	kanálov.	Ak	chcete	triediť	
kanály	podľa	LCN	(*),	prosím,	zvoľte	"Áno"	a	potom	
stlačte	OK.

Stlačením	 tlačidla	 “ ”	 zrušíte	 zoznam	 kanálov	
a	môžete	pozerať	televízor.
(*) LCN je systém logického čísla kanálu , 
ktorý organizuje dostupné vysielanie v súlade 
s rozpoznateľnou kanálovou sekvenciou (ak je 
dostupné).

Inštalácia v režime Kábel
Zvoľte	možnosť	CABLE a	 stlačte	 tlačidloOK na 
diaľkovom	ovládači,	 pre	 pokračovanie. Ak	 chcete	
pokračovať,	 zvoľte	 prosím	ÁNO	 a	 stlačte	OK.	Ak	
chcete	 operáciu	 zrušiť,	 zvoľte	NIE	 a	 stlačte	OK. 
Z	 tejto	obrazovky	môžete	zvoliť	 rozsahy	 frekvencie.	
Na	zvýraznenie	riadku	použite	tlačidlo	“ ”	alebo	“ ”.		
Môžete	zadať	rozsah	frekvencií	manuálne	s	použitím	
číselných	tlačidiel	na	diaľkovom	ovládači.	Nastavte	Start 
a Stop frekvenciu	podľa	potreby	pomocou	numerických	
tlačidiel	na	diaľkovom	ovládači.	Po	tejto	operácii	môžete	
nastaviť	Krok Vyhľadávania	krokovanie	vyhľadávania	
na	8	000	KHz	alebo	1	000	KHz.	Ak	zvolíte	1	000	KHz,	
TV	vykoná	proces	vyhľadávania	podrobne.	Trvanie	
vyhľadávania	sa	 takto	podľa	 toho	zvýši.	V	závislosti	
na	vašom	výbere	krajiny	v	prvej	inštalácii,	môže	byť	na	
obrazovke	Network	Channel	Scan	k	dispozícii	možnosť	
hľadania	krokom	250kHz.	Všimnite	si,	 že	ak	budete	
vykonávať	hľadanie	 s	 voľbou	250kHz,	bude	proces	
vyhľadávania	trvať	dlhšiu	dobu.	
Navyše,	pre	niektoré	krajiny	môže	byť	k	dispozícii	voľba	
Network	 ID	 (ID	 siete).	Funkcia	Network	 ID	 zobrazí	
tabuľku	Network	 Information	Table.	 Táto	 tabuľka	
poskytuje	informácie	o	zvolenej	sieti.	To	sa	môže	meniť	
v	závislosti	na	prevádzkovateľovi	a	oblasti,	kde	tento	
subjekt	aktívne	vysiela.	Ak	ste	hotový,	stlačte	tlačidlo	
OK	pre	spustenie	automatického	vyhľadávania.	TV	bude	
vyhľadávať	a	ukladať	dostupné	vysielanie.
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Prehrávanie Médií cez USB vstup
Pomocou USB vstupu na televízore.k TV môžete pripojiť USB 
pevný disk alebo USB memory stick. Táto funkcia umožňuje 
prehrávať súbory uložené na USB disku. Externé pevné disky 
2,5 "a 3,5" palca (hdd s externým napájaním) sú podporované.

DÔLEŽITÉ! Pred	vykonaním	akýchkoľvek	pripojení	k	TV	
zostave	môžete	zálohovať	Vaše	súbory,	aby	ste	sa	vyhli	
možnej	strate	údajov.	Výrobca	nenesie	zodpovednosť	za	
akékoľvek	poškodenie	súboru	alebo	stratu	dát.	Niektoré	
typy	zariadení	USB	(napríklad	prehrávače	MP3)	alebo	
pevné	disky	či	pamäťové	kľúče	USB	nemusia	byť	s	týmto	
televízorom	kompatibilné.	TV	podporuje	formáty	diskov	
FAT32	a	NTFS,	ale	nahrávanie nebude k dispozícii s 
diskami vo formáte NTFS.	Poznámka:	Pri	formátovaní	
pevného	disku	USB	s	kapacitou	1	TB	(terabajt)	alebo	
viac	sa	môžu	počas	formátovania	vyskytnúť	problémy.	
Rýchle	zapájanie	a	vypájanie	USB	zariadení	je	veľmi	
riskantné.	Opakovane	a	rýchlo	nezapájajte	a	nevypájajte	
disk.	 To	môže	 spôsobiť	 fyzické	 poškodenie	USB	
prehrávača	a	USB	zariadenia.	USB	modul	nevyťahujte,	
zatiaľ	čo	sa	prehráva	súbor.

Ponuka Prehliadač médií
Môžete	prehrávať	 fotografie,	hudbu	a	video	súbory	
uložené	na	USB	disku	 jeho	pripojením	k	televízoru	
a	pomocou	obrazovky	prehliadača	médií.	Vykonajte	
nasledovné:	Pripojte	USB	 disk	 k	 jednému	 z	USB	
vstupov	umiestnených	na	bočnej	strane	 televízora.	
Stlačte	 tlačidlo	 “ ”	 a	 vyberte	 Media	 Browser	
pomocou	 tlačidla vľavo / vpravo a OK.	 zobrazí	 sa	
Hlavná	obrazovka	Mediálneho	prehliadača.	Môžete	
zobraziť	daný	obsah	zvolením	karty	Video,	Hudba	alebo	
Obrázky.	Nasledujte	indikácie	tlačidiel	na	jednotlivých	
obrazovkách	menu	pre	 funkcie	 prehrávania	médií. 
Môžete	 si	 nastaviť	 preferencie	 Prehliadača	médií	
Media	Browser	pomocou	dialógu	Nastavenia	.	 

Režim slučky / Náhodného prehrávania.

Spustite	 prehrávanie	 s  a 

aktivujte

TV	 prehrá	 ďalší	 súbor	 a	 celý	
zoznam.

Spustite	 prehrávanie	 pomocou	

OK	a	aktivujte		
Rovnaký	 súbor	 sa	 prehrá	 v	
slučke	(opakovanie).

Spustite	 prehrávanie	 pomocou	

OK	/	 	a	aktivujte
súbor	sa	prehrá	náhodne.

Spustite	 prehrávanie	 pomocou	

OK	/	 	a	aktivujte	

Prehrávanie	 súborov	 bude	
pokračovať	 náhodne	 a	 bude	
prebiehať	náhodné	prehrávanie.
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Menu Vlastnosti a Funkcie TV
Ponuka Obraz

Režim
Pre	požiadavky	vášho	pozerania	môžete	nastaviť	rôzne	režimy	obrazovky.	Obrazový	
režim	sa	môže	nastaviť	 na	 jednu	 z	 týchto	možností:	Cinema,hry,dynamické a 
prirodzené.	

Kontrast Nastaví	hodnoty	svetlosti	a	tmavosti	obrazovky.

Jas Nastaví	hodnotu	jasnosti	pre	obrazovku.

Ostrosť Nastaví	hodnotu	ostrosti	pre	predmety	zobrazené	na	obrazovke.

Farba Nastaví	hodnotu	farby,	upraviac	farby.

Režim šetrenia 
energiou

Pre	zvolenie	Úsporného	režimu	ako	sú	Eco,	Vypnúť	obraz	a	Deaktivovaný	stlačte	
tlačidlo.

Podsvietenie 
(voliteľné)

Toto	nastavenie	ovláda	úroveò	podsvietenia	a	môže	sa	nastaviť		na	Automatické,	
Maximálne,	Minimálne	a	Ekonomickı	 režim.	Funkcia	zadného	podsvietenia	bude	
neviditeľná,	ak	je	Režim	šetrenia	energie	nastavený	na	zapnutý.	Podsvietenie	sa	
nemôže	aktivovať	v	režime	VGA	alebo	v	režime	Prehliadača	médií,	alebo	pokiaľ	je	
obrazový	režim	nastavený	na	Hra.	

Redukcia 
šumu

Ak	je	vysielaný	signál	slabý	a	obraz	rušený,	použite	na	zníženie	šumu	nastavenie	
Redukcia šumu.	Obrazovı	 režim	sa	môže	nastavit'	 na	 jednu	z	 tıchto	možností:	
Nízka,	Stredná,	Vysoká	alebo	Vypnutá.

Pokroèilé nastavenia
Teplota farieb Nastaví	želaný	farebný	tón

Zväèšenie 
obrazu Nastaví	veľkosť	obrazu	na	Auto,16:9,	Titulky,14:9,	14:9 Zoom,	4:3,aleboCinema.

HDMI Pravá 
čierna

Počas	pozerania	z	HDMI	zdroja	bude	táto	funkcia	viditeľná	v	menu	Nastavení	obrazu.	
Môžete	použit'	túto	funkciu	na	zlepšenie	èiernosti	v	obraze.	

Filmový režim 
(voliteľne)

Filmy	sa	nahrávajú	pri	rôznych	poètoch	rámov	na	sekundu	na	normálne	televízne	
programy.	Zapnite	túto	funkciu	pri	sledovaní	filmov,	aby	sa	lepšie	zobrazovali	rýchlo	
sa	pohybujúce	scény.

Posun farby Upravte	želaný	farebný	tón.

Obnoviť. Resetuje	nastavenia	obrazu	na	štandardné	nastavenia	z	továrne.

Automatická 
pozícia (v 
režime PC)

Automaticky	optimalizuje	displej.	Pre	optimalizovanie	stlaète	OK.

H pozícia (v 
režime PC)

H	(Horizontálna	-	Vodorovná)	Pozícia	posúva	obraz	po	obrazovke	po	vodorovnej	
osi	doľava	alebo	doprava.

V pozícia (v 
režime PC) Táto	položka	posúva	obraz		po	obrazovke	po	zvislej	osi	hore	alebo	dole.

Pixlové 
kmitanie (v 
režime PC)

Upravenia	Bodovıch	hodín	opravujú	interferenciu,	ktorá	sa	objavuje	ako	vertikálne	
odstupòovanie	v	bodovıch	intenzívnych	prezentáciách	ako	tabu¾ky	alebo	odstavce	
alebo	text	v	menších	fontoch.

Fáza v režime 
PC (Sound in 
PC mode)

V	závislosti	od	rozlíšenia	a	snímkovacej	frekvencie,	ktorá	ide	do	vstupu	na	televízore,	
môžete	na	obrazovke	vidieť	zastrený	alebo	rušený	obraz.	V	takom	prípade	môžete	
použiť	túto	funkciu	a	vyčistiť	obraz	metódou	pokusu	a	omylu.

Zatiaľ  čo je v režime VGA (PC), niektoré položky v Obrazovom menu nebudú dostupné. Namiesto toho 
sa nastavenia režimu VGA pridajú k Obrazovým nastaveniam, pokým je v PC režime.
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Menu Vlastnosti a Funkcie TV

Obsah ponuky Nastavenie zvuku
Hlasitosť Nastaví	úroveň	hlasitosti.

Ekvalizér:

V	ponuke	ekvalizéra	 je	možné	nastaviť	 režim	Hudba,	Film,	Reč,	Štandard,	
Klasické a Používateľský.	Po	stlačení	tlačidla	“ ”	vstúpite	do	predchádzajúcej	
ponuky.	Nastavenie ponuky ekvalizéra je možné zmeniť manuálne iba vtedy, ak je 
ako Režim ekvalizéranastavený na možnosť Používateľ.

Rovnováha Toto	nastavenie	slúži	na	zvýraznenie	ľavého	alebo	pravého	zvukového	kanálu.

Slúchadlá Nastaví	hlasitosť	slúchadiel.	

Zvukový režim Režim	Mono,	Stereo,	Dual	 I	alebo	Dual	 II	 je	možné	vybrať	 iba	vtedy,	ak	ho	
zvolený	kanál	podporuje.

Funkcia AVL
Automatické	obmedzenie	hlasitosti	(funkcia	AVL)	upravuje	zvuk	tak,	aby	výsledná	
hlasitosť	pri	prepínaní	kanálov	alebo	relácií	bola	rovnaká	(napríklad	hlasitosť	
reklám	je	obvykle	vyššia	než	hlasitosť	relácií).

Dynamické basy: Ak	 chcete	 funkciu	Dynamické	 basy	 vypnúť	 alebo	 zapnúť,	 stlačte	 tlačidlo	 
“ ”	alebo	“ ”.	

Digitálny výstup Nastaví	typ	výstupu	digitálneho	zvuku.

Použitie Zoznamu staníc
Televízor roztriedi všetky uložené stanice do Zoznamu 
kanálov. Tento zoznam kanálov môžete upraviť, nastaviť 
si obľúbené alebo aktívne stanice, ktoré sa majú uviesť, 
a to pomocou možností v Zozname staníc.

•	Zvoľte	Zoznam	kanálov	z	hlavnej	ponuky.	
•	Pre	riadenie	všetkých	uložených	kanálov	zvoľte	

Editovať zoznam kanálov.	 Pomocou	 tejto	
obrazovky	môžete	presúvať,	mazať,	upravovať	
názov	a	uzamknúť	kanály	.

•	Zvoľte	 položku	Obľúbenépre	 vytvorenie	
zoznamu	obľúbených	programov.

•	ZvoľteZoznam Aktívnych kanálovpre	triedenie	
zoznamu	kanálov.	Môžete	 si	 vybrať	možnosť	
vysielania	 zo	 zoznamu	pomocou	 tlačidla	 " ” 
/“ ”	alebo	OK.

Konfigurácia Rodičovskej ochrany.
Aby sa zakázalo pozeranie určitých kanálov, kanály a menu 
je možné uzamknúť s použitím rodičovského kontrolného 
systému.

ZvýrazniteParental	 -	 Rodičovská	 ochrana	 v	menu	
Nastavenia	a	stlačte	 tlačidloOKpre	pokračovanie.	Ak	
chcete	 zobraziť	možnosti	 rodičovskej	 zámky,	musíte	
zadať	PIN	 kód.	Továrenské	 nastavenie	PIN	 čísla	 je	
0000.	 Po	 zadaní	 správneho	PIN	 kódu	 sa	 zobrazia	
nastavenia	ponuky	detskej	kontroly.
Zámok menu:	Nastavenie	zámku	menu	aktivuje	alebo	
deaktivuje	prístup	k	menu.	
Vyspelý zámok:	Keď	je	nastavený,	táto	možnosť	získa	
vyspelé	informácie	z	vysielania	a	ak	je	úroveň	vyspelosti	
deaktivovaná,	deaktivuje	prístup	k	vysielaniu.
Detský zámok:	Keď	je	nastavený	Detský	zámok,	Tv	
je	možné	ovládať	len	diaľkovým	ovládačom.	V	takom	
prípade	nebudú	tlačidlá	na	prednom	paneli	fungovať.	
Nastaviť PIN:	Definuje	nové	číslo	PIN.	
DÔLEŽITÉ: Továrenské štandardné číslo pin je 0000, 
ak číslo pin zmeníte, zaistite, aby ste si ho zapísali 
a bezpečne uschovali.
Poznámka: Ak je možnosť  Voľba krajiny nastavená 
na Francúzsko alebo Taliansko, môžete použiť 4725 
ako predvolený kód.
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Podporované formáty súborov v režime
Podmienený prístup Ovláda	moduly	s	podmieneným	prístupom,	ak	sú	dostupné.	

Jazyk
Konfiguruje	nastavenie	jazyka	(-	môže	sa	meniť	v	závislosti	od	zvolenej	krajiny)	
Bude	k	dispozícii	Preferované	a	aktuálne	nastavenie.	Aktuálne	nastavenie	 je	
možné	zmeniť	iba	v	prípade,	že	ich	vysielač	podporuje.		

Rodičovská ochrana Konfiguruje	nastavenia	rodičovskej	ochrany.

Časovače Nastavuje	časovače	pre	vybrané	programy.	/	Nastaví	časovač	pre	vypnutie	TV	
po	určitej	dobe.

Nastavenie Nahrávania Zobrazí	konfiguračné	menu	Nahrávania.

Dátum/čas

Nastaví	čas	a	dátum.
Poznámka:	
*	TV	získava	časové	 info	počas	vysielania.	Správny	čas	bude	k	dispozícii	 v	
Nastavenie	dátumu/času,	ak	informácia	o	čase	je	k	dispozícii	vo	vysielaní.
Ak	je	televízor	v	režime	bez	kanála,	môžete	Dátum/Čas	zmeniť.	Avšak,	ak	je	
kanál	nastavený,	môžete	zmeniť	iba	Spôsob	nastavenia	času,	a	ak	je	nastavené	
na	manuálne,	povolí	sa	časová	zóna.	
*	Ak	je	televízor	prepnutý	do	pohotovostného	režimu	a	zapne	sa	neskôr	a	nie	je	
k	dispozícii	vysielanie,	 informácie	o	čase	nebudú	aktualizované.	Ak	 je	prítomné	
vysielanie,	časový	údaj	sa	vezme	cez	vysielanie.	Inými	slovami,	časové	informácie	
budú	k	dispozícii	v	súlade	s	týmito	prioritami:	TV	hľadá	časové	informácie	najprv	vo	
vysielaní,	potom	v	užívateľských	preferenciách	a	nakoniec	v	časových	informáciách	
teletextu.

Zdroje Aktivuje	alebo	deaktivuje	možnosti	vybraných	zdrojov.
Inštalácia a preladenie Obsahu Menu

Automatické 
vyhľadávanie 
kanálov (Preladenie)

Zobrazuje	možnosti	automatického	ladenia.		
Digitálna anténa:Vyhľadáva a ukladá anténne DVB stanice. 
Digitálny kábel: Vyhľadáva a ukladá káblové DVB stanice. 
Analógové: Vyhľadáva a ukladá analógovéí stanice. 
Digitálna anténa a anlógové:Vyhľadáva a ukladá anténne DVB a analógové 
stanice. 
Digitálna káblová a anlógové: Vyhľadáva a ukladá káblové DVB a analógové 
stanice.

Manuálne snímanie 
kanálov Táto	funkcia	sa	dá	použiť	na	priamy	vstup	do	vysielania.

Sieťové snímanie 
kanálov Zobrazuje	možnosti	automatického	ladenia	

Jemné doladenie 
analógového signálu

Môžete	použiť	toto	nastavenie	k	jemnému	doladeniu	analógových	kanálov.	Táto	
funkcia	nie	je	dostupná,	ak	nie	sú	uložené	žiadne	analógové	kanály.

Prvá inštalácia
Vymaže	všetky	uložené	kanály	a	nastavenia,	prenastaví	TV	do	továrenského	
nastavenia	a	spustí	prvú	inštaláciu.	Môžete	postupovať	podľa	pokynov	v	časti	
Počiatočná	inštalácia	pre	viac	informácií	o	tomto	procese.

Vyèistenie zoznamu 
služieb

(*)	Zobrazené	pre	Dánsko,	Švédsko,	Nórsko	a	Fínsko.	Vyčistite	Zoznam	služieb	
a	potom	stlačte	tlačidlo	OK.	Zobrazí	sa	nasledujúca	obrazovka:	Zvoľte	ÁNO	a	
pre	pokračovanie	stlačte	OK,	alebo		zvoľte	NIE	a	stlačte	tlačidlo	OK	pre	zrušenie.

Iné nastavenia: Zobrazí iné možnosti nastavenia televízora. 
Časový limit ponuky 
OSD Zmení	trvanie	časový	limit	pre	obrazovky	ponuky.

Menu Vlastnosti a Funkcie TV
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Skenovať kódované
Keď	 je	 toto	nastavenie	zapnuté,	pomocou	procesu	vyhľadávania	sa	zistia	 tiež	
kódované	 kanály.	Ak	 je	 nastavené	 na	Vypnuté,	 zakódované	 kanály	 nebudú	
lokalizované	automatickým,	ani	manuálnym	vyhľadávaním.

Modré pozadie 
(voliteľné)

Aktivuje	alebo	deaktivuje	modré	pozadie	systému,	keď	 je	signál	slabý	alebo	
neprítomný.

Aktualizácia softvéru
Použite	toto	nastavenie,	aby	ste	zabezpečili,	že	sa	v	televízore	budú	vždy	nachádzať	
najaktuálnejšie	informácie.	Aby	sa	zabezpečila	správna	prevádzka,	skontrolujte,	či	
je	televízor	nastavený	do	pohotovostného	režimu.

Verzia aplikácie Zobrazí	verziu	aplikácie.

Nedoslýchavý Ak	poskytovateľ	vysielania	ponúka	špeciálne	zvukové	služby,	môžete	 ich	po	
zapnutí	tejto	funkcie	používať.	

Zvukový popis
Zvukový	popis	je	doplňujúci	hovorený	záznam	pre	zrakovo	postihnutých	divákov	
vizuálnych	médií	vrátane	televízie	a	filmov.	Túto	funkciu	môžete	využívať	iba	
vtedy,	ak	sa	tento	doplňujúci	záznam	vysiela.

Automatické vypnutie 
televízora

Môžete	nastaviť	hodnotu	časového	 limitu	pre	 funkciu	automatického	vypnutia.	
Následne	ako	je	dosiahnutá	hodnota	časového	limitu	a	s	TV	sa	nemanipulovalo	po	
dobu	nastaveného	času,	TV	sa	vypne.	

Druh vysielania Vyberie	požadovaný	typ	vysielania.	

Vyhľadávanie v 
pohotovostnom 
režime (voliteľné)

Ak	 funkciu	 vyhľadávania	 v	 pohotovostnom	 režime	 vypnete,	 funkcia	 nebude	
dostupná.	Pre	použitie	Vyhľadávania	v	pohotovostnom	režime	sa	uistite,	aby	ste	
zvolili	Vyhľadávanie	v	pohotovostnom	režime	ako	Zapnuté.	Ak	je	vyhľadávanie	v	
pohotovostnom	režime	nastavené	na	Zapnuté,	ak	je	televízor	v	pohotovostnom	
režime,	vyhľadajú	sa	vysielania	ktoré	sú	k	dispozícii.	Ak	televízor	nájde	všetky	
nové	alebo	chýbajúce	vysielania,	zobrazí	sa	menu		s	otázkou,	či	chcete	vykonať	
tieto	zmeny.	Po	tomto	procese	bude	aktualizovaný	a	menený	Zoznam	kanálov.	
Prosíme,	 aktivujte	 nastavenie	 Pohotovostné	 vyhľadávanie	 pre	 povolenie	
Vášho	Televízora	pre	automatickú	aktualizáciu	vysielacej	frekvencie,	definície	
a	podobných	zmien	vysielača.

Menu Vlastnosti a Funkcie TV
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Elektronický programový 
sprievodca (EPG)

Niektoré,	ale	nie	všetky	kanály	zasielajú	informácie	
o	 aktuálnych	 a	 nasledujúcich	 programoch.	Stlačte	
tlačidlo	“ ”		pre	zobrazenie	EPG	menu.
Hore / dole / doľava / doprava:	Navigácia	v	EPG.
OK:	Zobrazí	programové	možnosti.
INFORMÁCIE:	 Zobrazí	 podrobné	 informácie	 o	
vybranom	programe.
ZELENÉ:	Prepne	na	Zoznamový	list	EPG.
ŽLTÉ:	Prepne	do	Časovej	osi	zoznamu	EPG.
MODRÉ:	Zobrazí	možnosti	filtrovania.	

 TV	začne	nahrávať	vybrané	programy.	Môžete	
stlačiť	tlačidlo	znova	pre	zastavenie	nahrávania.
DÔLEŽITÉ: Ak chcete nahrat program, najskôr pripojte USB 
disk k televízoru, kým je vypnutý. Potom TV zapnite, aby sa 
spustila funkcia nahrávania. V opaènom prípade nebude 
nahrávanie možné.
Poznámka: Prepínanie staníc či zdroja nie je počas 
nahrávania dostupné.

Možnosti programu
V	EPG	menu,	stlačte	tlačidlo	OK	pre	vstup	do	menu	
"Nastavenia podujatí".
Voľba kanálu
V	 ponuke	 EPG	môžete	 pomocou	 tejto	možnosti	
prepnú	na	vybraný	kanál.
Zaznamenať /odstrániť časovač nahrávania
Po	vybratí	programu	v	ponuke	EPG	stlačte	 tlačidlo	
OK,	 čím	 sa	 zobrazí	 obrazovka	Možnosti.	Vyberte	
možnosť	voľby	"Nahrávať"	a	stlačte	tlačidlo	OK.	Po	
tejto	operácii	 bude	na	vybraný	program	nastavené	
nahrávanie.	
Ak	 chcete	 zrušiť	 už	 vybraný	 záznam,	 zvýraznite	
program	a	stlačte	tlačidlo	OK	a	vyberte	voľbu	"Delete 
Rec. Nahrávania”.	Nahrávanie	sa	zruší.
Nastaviť/odstrániť časovač
Po	vybratí	programu	v	ponuke	EPG	stlačte	 tlačidlo	
OK,	 čím	 sa	 zobrazí	 obrazovka	Možnosti.	Vyberte	
možnosť	 “Nastaviť časovač”	 a	 stlačte	 tlačidlo	OK 
Môžete	nastaviť		časovač	pre	programy	v	budúcnosti.	
Ak	chcete	zrušiť	už	nastavený	časovač,	zdôraznite	
daný	program	a	stlačte	 tlačidlo	OK.	Potom	vyberte	
možnosť		“Odstrániť časovač”.	Časovač	sa	zruší.
Poznámka: V rovnakom časovom intervale nemožno 
nahrávať ani nastavovať časovač pre dva alebo viac 
samostatných programov.

Nahrávanie programu
DÔLEŽITÉ: Ak sa chystáte použiť nový pevný disk USB, 
odporúčame ho najskôr naformátovať vybratím položky 
„Formátovať disk“ v ponuke televízora.

Ak	chcete	nahrať	program,	najskôr	pripojte	USB	disk	
k	televízoru,	kým	je	vypnutý.	Potom	TV	zapnite,	aby	
sa	spustila	funkcia	nahrávania.
Pre	použitie	funkcie	nahrávania,	môžete	pripojiť	USB	
disk	alebo	externý	pevný	disk	k	boxu	a	pripojený	USB	
disk	by	mal	mať	aspoň	1	GB	kapacitu,	a	musí	byť	
kompatibilný	s	pripojením	2.0.	Ak	pripojené	zariadenie	
USB	 nepodporuje	 prenosovú	 rýchlosť	 USB	 2.0,	
zobrazí	sa	chybová	správa.
Poznámka: Nahraté programy sa ukladajú na pripojenom 
USB disku. Ak si prajete, môžete ukladať/kopírovať 
nahrávky na počítači, avšak tieto súbory nebudú dostupné 
na prehrávanie na počítači. Nahrávky môžete prehrávať len 
prostredníctvom vášho TV.
Poznámka: V priebehu èasového posunu sa môže vyskytnúť  
posun Lip Sync. Nahrávanie	Rádia	nie	je	podporované.	
TV	môže	nahrávať	programy	až	do	desiatich	hodín.
Nahraté	programy	sú	rozdelené	do	4	GB	segmentov.	
Ak	 rýchlosť	zápisu	z	pripojeného	USB	disku	nie	 je	
dostatočná,	môže	 zlyhať	 nahrávanie	 a	možnosť	
časového	 posunu	 (timeshifting)	 nemusí	 byť	 k	
dispozícii.
Nahrávky	HD	programov	môžu	obsadiť	väčší	priestor	
na	USB	disku	 v	 závislosti	 od	 rozlíšenia	 vysielania.	
Z	tohto	dôvodu	sa	odporúča	používať	jednotky	USB	
harddisku	pre	nahrávanie	HD	programov.
Počas	 nahrávania	 nevypájajte	USB/HDD.	Toto	 by	
mohlo	poškodiť	pripojený	USB/HDD.
Dostupná	 je	 podpora	 rozdelenia	 na	 viaceré	 časti.	
Podporované	sú	maximálne	dve	rôzne	rozdelenia.	Ak	
má	disk	viac	ako	dve	rozdelenia,	môže	sa	vyskytnúť		
porucha.	Prvé	rozdelenie	usb	disku	sa	používa	pre	
funkcie	PVR	pripravenosti.	Musí	sa	tiež	formátovať	
ako	prvotné	rozdelenie,	ktoré	sa	má	použiť	pre	funkcie	
PVR	pripravenosti.
Niektoré	 streamové	bloky	 sa	nemusia	nahrať	 kvôli	
problémom	so	signálom,	takže	video	môže	niekedy	
počas	prehrávania	zmrznúť.	
Keď	 je	 teletext	 ZAPNUTÝ,	 nemôžu	 sa	 používať	
tlačidlá	 Nahrávať,	 Prehrať,	 Pauza,	 Zobraziť	 (pre	
ListDialog).	Ak	 sa	 nahrávanie	 spustí	 z	 časovača,	
keï	 je	 teletext	 ZAPNUTÝ,	 teletext	 sa	 automaticky	
vypne.	Tiež	sa	deaktivuje	používanie	teletextu,	keï	sa	
pokraèuje	v	nahrávaní	alebo	prehrávaní.	
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Nahrávanie Časového posunu 
(Timeshift) 

Stlačením	 tlačidla	  (PAUZA)	 počas	 sledovania	
vysielania	prepnete	do	režimu	časového	posunu.	V	
režime	 timeshifting	 (časového	posunu)	 je	 program	
pozastavený	a	súčasne	zaznamenaný	na	pripojený	
USB	 d isk . 	 Opätovným	 s t lačením	 t lač id la	 
	 (PREHRAŤ)	môžete	 pokračovať	 v	 sledovaní	

pozastaveného	programu	od	bodu,	kde	bol	zastavený.	
V	 informaènom	 prúžku	 bude	 vidno	 rozdiel	medzi	
skutoèným	 programom	a	 programom	 s	 èasovým	
posunom.	

Okamžité nahrávanie
Stlačením	tlačidla	 	sa	spustí	okamžité	nahrávanie	
počas	sledovanie	programu.	Opätovným	stlačením	
tlačidla	 	na	diaľkovom	ovládači	sa	nahrá	aj	ďalší	
program	v	 elektronickom	programom	sprievodcovi	
EPG.	V	tomto	prípade	OSD	zobrazí	naprogramované	
udalosti	pre	nahrávanie.	Stlačením	tlačidla	 	(STOP)	
sa	okamžité	nahrávanie	zruší.	
Poznámka: Prepínanie staníc či zdroja a používanie 
prehliadača Media Browser nie je počas nahrávania 
dostupné. Pri nahrávaní programu alebo počas Časového 
posunu, ak rýchlosť vášho USB zariadenia nie je postačujúca, 
sa na obrazovke objaví varovná správa.

Pozeranie nahratých programov 
V	 Hlavnom	 menu	 použite	 tlačidlá	 “ ”	 alebo	 
“ ”	pre	voľbu	Prehľadávača médií,a	stlačte	tlačidlo 
OK.	 Pomocou	 tlačidla	 “ ”alebo	 “ ”	 zvýraznite	
Knižnicu Nahrávok	a	stlačte	tlačidlo	OK	pre	vstup.	
Zobrazí	sa	nápis	knižnica	nahrávok	Zobrazí	sa	nápis	
knižnica	nahrávok.	Zo	zoznamu	zvolte	zaznamenanú	
položku		(ak	bola	predošle	nahraté)	pomocou	tlačidiel		 
“ ” / “ ”.	Stlačte	tlačidlo	OK	pre	zobrazenie	Voľby 
prehrávania.	 Vyberte	možnosť	 pomocou	 tlačidla	 
“ ” / “ ”	alebo	tlačidlom	OK.
Poznámka: Počas prehrávania nebude možné prezerať 
hlavnú ponuku ani položky ponuky.

Stlačením	tlačidla	 	(STOP)	sa	prehrávanie	zastaví	
a	na	obrazovke	sa	opäť	zobrazí	Knižnica	nahrávok.

Pomalé prehrávanie vpred
Stlačením	 tlačidla	 	 (PAUZA)	 počas	 prehrávania	
nahraných	programov	sa	aktivuje	funkcia	pomalého	
prehrávania	 vpred.	 Pomocou	 tlačidla	 	možno	
prehrávať	 obraz	 pomaly	 vpred.	 Viacnásobným	
stlačením	tlačidla	 	sa	zmení	rýchlosť	pomalého	
prehrávania	vpred.

Nastavenie Nahrávania
Pre	 konfiguráciu	 nastavenia	 nahrávania,	 v	menu	
Nastavenia	vyberte	Nastavenie	Nahrávania.	
Formátovať disk:	Môžete	použiť	voľbu	Formát	ovať	
disk	pre	formátovanie	pripojeného	USB	disku.	

DÔLEŽITÉ:	Pamätajte,	že	aktivovaním	tejto	funkcie	
sa	stratia	VŠETKY	dáta	uložené	na	disku	USB	a	jeho	
formát	 sa	zmení	na	FAT32.	Rovnako	aj	 v	prípade,	
že	disk	USB	nefunguje	správne,	sa	môžete	pokúsiť	
disk	naformátovať.	Vo	väèšine	prípadov	formátovanie	
disku	USB	obnoví	jeho	normálnu	prevádzku.	VŠETKY	
dáta	uložené	na	disku	USB	sa	však	v	tomto	prípade	
stratia.	
Poznámka: Ak sa počas spúšťania záznamu zobrazí správa 
„USB je príliš pomalé“ (USB is too slow), skúste znovu spustiť 
nahrávanie. Ak sa opäť zobrazí rovnaká chyba, je možné, že 
váš USB disk nespåòa požiadavky na prenosovú rýchlosť. 
Skúste pripojiť iný disk USB.

Aktualizácia softvéru
Váš	 televízor	 je	schopný	nájsť	a	aktualizovať	nové	
aktualizácie	 softvéru	 cez	 vysielacie	 kanály	 (pokiaľ	
sú	 dostupné).	 Pre	 hľadanie	 vysielacích	 kanálov,	
TV	 vyhľadá	 dostupné	 kanály	 uložené	 vo	 vašom	
nastavení.	Takže	pred	vyhľadávaním	upgrade	softvéru	
sa	 odporúča,	 automaticky	 vyhľadať	 a	 aktualizovať	
všetky	dostupné	kanály.

1) Update softvéru cez vstup USB
Pred začatím..
Uistite	sa,	že	máte	USB	flash	disk	s	potrebným	voľným	
miestom.	Nepoužívajte	USB	pevný	disk	pre	proces	
aktualizácie	softvéru.
Získajte aktualizácie softvéru od svojho predajcu 
alebo na www.philips.com/support.
Skontrolujte	 aktuálnu	 verziu	 softvéru	 televízora	
pomocou	 položky	 MENU>	 Nastavenie>	 Ďalšie	
nastavenia>	Aktualizácia	 softvéru.	Ak	 verzia,	 ktorú	
ste	našli	nie	je	novšia	ako	aktuálna	verzia	na	vašom	
televízore,	 nie	 je	 nutné	 aktualizovať	 váš	 výrobok.	
Neinštalujte	nižšiu	verziu	softvéru,	pretože	to	môže	
spôsobiť	problémy.	
•	Po	 získaní	 najnovšieho	 softvéru,	 skopírujte	BIN	
súbor	na	USB	flash	disk.

•	Teraz	pripojte	USB	flash	disk	 do	USB	vstupu	na	
vašom	televízore.

•	Vypnite	 svoj	 televízor	 pomocou	 hlavného	
ovládacieho	 vypínača	 na	 televízore	 a	 odpojte	
napájací	kábel.

•	Majte	diaľkový	ovládač	ďalej	od	TV.	Teraz	stlačte	a	
podržte	tlačidlo	OK	(nepúšťajte	tlačidlo	OK).

•	Pripojte	televízor	k	elektrickej	sieti	a	zapnite	ho.
•	Držte	 stlačené	 tlačidlo	OK	päť	 sekúnd	dlhšie	 po	
zapnutí	televízora	a	následne	ho	pusťte.	Začne	sa	
proces	aktualizácie	softvéru.

•	Po	dokončení	aktualizácie	softvéru	sa	TV		zapne	v	
režime	Prvá	inštalácia.

DÔLEŽITÉ: 
Nestláčajte žiadne ďalšie tlačidlo na televízore alebo 
na diaľkovom ovládači počas aktualizácie softvéru.
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Počas procesu neodstraňujte USB flash disk z 
televízora.
Ak chcete zabrániť náhodnej aktualizácii, po úspešne 
dokončenej aktualizácii softvéru pomocou počítača 
odstráňte BIN súbor z Vášho USB flash disku.

2) 3 AM vyhľadávanie a režim aktualizácie
•	Ak	je	v	menu	Možnostiach aktualizácie	povolené	

Automatické skenovanie,	TV	sa	prebudí	o	03:00	
a	 hľadá	 vysielacích	 kanálov	 pre	 novú	 softvérovú	
aktualizáciu.	Ak	sa	našiel	a	úspešne	stiahol	nový	
softvér,	 pri	 ďalšom	zapnutí	 sa	TV	otvorí	 s	 novou	
verziou	softvéru.

Poznámka k operácii reštartu: Reštartovanie je posledným 
krokom pri postupe aktualizácie, keď bolo stiahnutie nového 
softvéru ukončené úspešne. Počas reštartu TV vykoná konečnú 
inicializáciu. V panel reštartovacej sekvencie energie je uzavretý a 
predné LED indikujú aktivitu blikaním. Asi o 5 minút neskôr sa TV 
reštartuje s novým aktivovaným softvérom. TV sa môže prvý krát 
spustiť v režime inštalácie.

•	Ak	sa	váš	televízor	nereštartuje	znova	za	10	minút,	
odpojte	 napájanie	 po	 dobu	 10	minút	 a	 znova	
zapojte.	Televízor	 by	 sa	mal	 bezpečne	 spustiť	 s	
novým	 aktualizovaným	 softvérom.	Ak	 televízor	
ešte	stále	nefunguje,	prosím,	opakujte	odpájanie	a	
opätovné	pripájanie	ešte	niekoľkokrát.	Ak	zariadenie	
stále	 nefunguje,zavolajte	opravára	pre	 vyriešenie	
problému.

Upozornenie: Kým LED bliká pri reštarte, neodpájajte 
televízor zo zástrčky. Môže to spôsobiť to,že sa Váš 
televízor nebude dať znova zapnúť a bude to možné 
opraviť len pracovníkom servisu.

Riešenie problémov a Tipy
Dosvit obrazu - duchovia
Vezmite	 prosím	 na	 vedomie,	 že	 pri	 zobrazovaní	
pretrvávajúceho	obrazu		sa	môžu	objaviť	tiene	(stály	
alebo	pozastavený	obraz).	Tieto	pozostatky	zmiznú	
z	obrazovky	 televízora	LED	televízora	 	po	krátkom	
čase.	Skúste	napríklad	na	chvíľku	televízor	vypnúť.	
Aby	 sa	 tomu	 zabránilo,	 nenechávajte	 obrazovku	v	
režime	statických	snímok	na	dlhšiu	dobu.

Nie je napájanie
Ak	váš	televízor	nemá	žiadne	napájanie,	skontrolujte	
či	je	napájací	kábel	pripojený	do	napájacej	zásuvky.

Zlý obraz
1. Zvolili	ste	správny	televízny	systém?	
2. Nie	 je	 váš	 televízor	 alebo	 anténa	 príliš	 blízko	

k	 neuzemnenému	 audio	 zariadeniu	 	 alebo	
neónových	svetiel	a	pod?	

3. Hory	 alebo	 vysoké	 budovy	môžu	 spôsobovať	
zdvojenie	 obrazu	 alebo	 „duchov“.	 Niekedy	 je	
možné	 zlepšiť	 kvalitu	 obrazu	 zmenou	 smeru	

antény.	Je	obraz	alebo	teletext	nerozoznateľný?	
4. Skontrolujte,či	ste	zadali	správnu	frekvenciu.	
5. Prosím,	opäť	nalaďte	kanály.	
6. Kvalita	 obrazu	 sa	 môže	 zhoršiť,	 ak	 sú	 dve	

zariadenia	pripojené	k	televízoru	súčasne.	V	takom	
prípade	odpojte	jedno	zo	zariadení.

Chýba obraz
1. Žiadny	 obraz	 znamená,	 že	 Váš	TV	 neprijíma	

prenos.	Vybrali	ste	správne	tlačidlo	na	diaľkovom	
ovládači?	Skúste	to	ešte	raz.	Uistite	sa	taktiež,	že	
bol	vybratý	správny	zdroj	vstupu.

2. Je	anténa	správne	pripojená?	
3. Sú	konektory	pevne	pripojené	ku	konektoru	antény?
4. Nie	je	kábel	antény	poškodený?	
5. Sú	na	pripojenie	antény	použité	vhodné	zástrčky?	
6. Ak	máte	pochybnosti,	obráťte	sa	na	predajcu.
Žiadny zvuk.
1. Je	 televízor	 nastavený	 na	 stlmenie	 zvuku?	Pre	

zrušenie	stlmenia,	stlačte	tlačidlo	“ ”,	alebo	zvýšte	
hlasitosť.

2. Zvuk	 vychádza	 len	 z	 jedného	 reproduktora.	 Je	
rovnováha	nastavená	do	extrémnu?	Pozrite	časť	
Nastavenie	zvuku.

Diaľkové ovládanie - nefunguje
Váš	TV	 viac	 neodpovedá	 na	 diaľkové	 ovládanie.	
Batérie	môžu	byť	vybité,	ak	áno,	môžete	aj	naďalej	
používať	ovládacie	tlačidlá	na	televízore.	(*	Je	možné	
iba	 v	 prípade,	 že	 nie	 sú	 blokované	 rodičovskou	
kontrolou	a	ak	sú	k	dispozícii	pre	váš	model.)

Vstupné zdroje - nie je možná voľba
1. Ak	sa	vám	nedarí	zvoliť	zdroj	vstupu,	je	možné,	že	

nie	je	pripojené	žiadne	zariadenie.
2. Ak	ste	sa	pokúsili	pripojiť	zariadenie,	skontrolujte	

káble	AV	a	pripojenie.

Nahrávka nedostupná 
Ak	chcete	nahrať	program,	najskôr	pripojte	USB	disk	
k	televízoru,	kým	je	vypnutý.	Potom	TV	zapnite,	aby	
sa	spustila	funkcia	nahrávania.	V	opaènom	prípade	
nebude	 nahrávanie	možné.	Ak	 nemožno	 spustiť	
nahrávanie,	skúste	televízor	vypnúť	a	kým	je	vypnutý	
znovu	zasunúť	USB	zariadenie.
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USB je príliš pomalé 
Ak	sa	počas	spúšťania	záznamu	zobrazí	správa	„USB	
je	 príliš	 pomalé“	 (USB	 is	 too	 slow),	 skúste	 znovu	
spustiť	nahrávanie.	Ak	sa	opäť	zobrazí	rovnaká	chyba,	
je	možné,	že	váš	USB	disk	nespåòa	požiadavky	na	
prenosovú	rýchlosť.	Skúste	pripojiť	iný	disk	USB.

Vyrobené v licencii Dolby Laboratories.
INFORMÁCIA o OCHRANNÝCH ZNÁMKACH
"Dolby"	 a	 double-D	 symbol	 sú	 ochranné	 známky	
spoločnosti	Dolby	Laboratories.

 
Informácie pre užívateľov o likvidácii starých 
prístrojov a batérií
[Iba	pre	Európsku	Úniu]
Tieto	 symboly	 znamenajú,	 že	 zariadenie	 s	 týmito	
symbolmi	 by	 nemalo	 byť	 likvidované	 ako	 bežný	
komunálny	odpad.	Ak	chcete	likvidovať	výrobok	alebo	
batérie,	prosím,	vyhľadajte	vhodné	zberné	systémy	
alebo	zariadenia	recykláciu.
Upozornenie:  Značka Pb pod symbolom batérie znamená, 

že batérie obsahujú olovo.

produkty

Batériové

Technické údaje
TELEVÍZNE VYSIELANIE
PAL/SECAM	B/G	D/K	K’	I/I’	L/L’
DIGITÁLNY PRÍJEM
DVB-T	MPEG2	DVB-T	MPEG4	HD
DVB-T MHEG-5 Engine (len pre Vel‘kú Britániu)
DVB-T	MPEG2	DVB-T	MPEG4	HD
PRÍJEM KANÁLOV
VHF	(PÁSMO	I	/	III),	UHF	(BAND	U)	HYPERBAND
POÈET PREDNASTAVENİCH KANÁLOV 1000
(800	DVB-T	/	200	analógový)
INDIKÁTOR KANÁLU
Zobrazovanie	na	displeji
VSTUP ANTÉNY RF
75	ohm	(nevyvážené)
PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE
220-240V	AC,	50	Hz.
AUDIO Nemecké	+Nicam	Stereo
ZVUKOVÝ VÝKON (WRMSRMS.RMS) (10% THD) 
2x6
SPOTREBA ENERGIE (W)
65	W	(max)
PANEL
Displej	16:9,	veľkosť	obrazovky	26“
ROZMERY (mm)
H	x	D	x	V	(So	spodnou	časťou):185	x	628	x	423
Hmotnosť	(kg):	5,35
H	x	D	x	V	(Bez	spodnej	časti):	37	x	628	x	384
Hmotnosť	(kg):	4,85
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Podporované formáty súborov v režime USB

Médiá Rozšírenie 
súboru

Formát Poznámky
Video Audio (Maximálne rozlíšenie/Rıchlosž prenosu atï.)

Film

.mpg .mpeg MPEG1,2 MPEG Layer 
1/2/3

MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec

.dat MPEG1,2
MPEG2

.vob MPEG2
.mkv H.264, MPEG1,2,4 EAC3/ AC3

.mp4

MPEG4
 Xvid 1.00, 

Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, 
Xvid 1.10-beta1/2

H.264

PCM/MP3

.avi

MPEG2, MPEG4

Xvid 1.00, 
Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, 

Xvid 1.10-beta1/2
H.264

PCM

Hudba .mp3 - MPEG 1 Layer 1 
/ 2 (MP3)

32Kbps ~ 320Kbps(Bit rate)
32KHz ~ 48KHz(Sampling rate)

Fotografia

.jpg .jpeg Baseline JPEG - max WxH = 15360x8640      4147200bytes

. Progressive JPEG - max WxH = 9600x6400        3840000bytes

.bmp - - max WxH = 9600x6400       3840000bytes
Titulky .sub .srt - - -

Podporované rozlíšenia DVI
Pri pripájaní zariadení ku konektorom televízora pomocou adaptérového 
kábla DVI do HDMI (nie je súčasťou balenia), sa môžete odvolať na 
nasledujúce informácie o rozlíšeniach.

Typické režimy zobrazenia PC 
Nasledujúca tabuľka uvádza niektoré typické režimy obrazu. Televízor nemusí 
podporovať všetky rozlíšenia. Váš televízor podporuje rozlíšenie až 1920x1080.

Index Rozlíšenie Frekvencia

1 640x350p 60	Hz

2 640x400p 60	Hz

3 1	024	x	768 60	Hz

4 1280x768 60	Hz

5 1360x768 60	Hz

6 720x400 60	Hz

7 800	x	600 56	Hz

8 800	x	600 60	Hz

9 1	024	x	768 60	Hz

10 1	024	x	768 66 Hz

11 1280x768 60	Hz

12 1360x768 60	Hz

13 1	280	x	1	024 60	Hz

14 1280x960 60	Hz

15 1	280	x	1	024 60	Hz

16 1400x1050 60	Hz

17 1600x1200 60	Hz

18 1920x1080 60	Hz

Index Rozlíšenie Frekvencia

1 640x400 70Hz

2 640x480 60Hz-66Hz-72Hz	-75Hz

3 800	x	600 56Hz-60Hz-70Hz-72Hz	-75Hz

4 832x624 75	Hz

5 1	024	x	768 60Hz-66Hz-70Hz-72Hz	-75Hz

6 1152x864 60Hz-70Hz-75Hz	

7 1152x870 75Hz

8 1280x768 60	Hz	-	75Hz

9 1280x960 60Hz-75Hz

10 1	280	x	1	024 60Hz-75Hz

11 1360x768 60	Hz

12 1400x1050 60Hz-75Hz

13 1400x900 65Hz-75Hz

14 1600x1200 60	Hz

15 1680x1050 60	Hz

16 1920x1080 60	Hz

17 1920x1200 60Hz

18 480i-480p 60Hz

19 576i-576p 50Hz
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(X: Nedostupné, O: dostupné)
V niektorých prípadoch sa signál na LED TV nemusí zobraziť riadne. Problém môže spôsobovať nesúlad s normami zo 
zdrojového zariadenia. Ak máte taký problém, prosím, kontaktujte Vášho predajcu a tiež výrobcu zdrojového vybavenia.

Kompatibilita AV a HDMI 

Zdroj Podporované 
signály Dostupné

EXT
SCART

PAL	50/60 O

NTSC	60 O

RGB	50 O

RGB	60 O

Bočné AV
PAL	50/60 O

NTSC	60 O

YPbPr 

480I 60Hz O

480P 60Hz O

576I 50Hz O

576P 50Hz O

720P 50Hz O

720P 60Hz O

1080I 50Hz O

1080I 60Hz O

1080P 50Hz O

1080P 60Hz O

HDMI1

480I 60Hz O

480P 60Hz O

576I 50Hz O

576P 50Hz O

720P 50Hz O

720P 60Hz O

1080I 50Hz O

1080I 60Hz O

1080P 24Hz O

1080P 25Hz O

1080P 30Hz O

1080P 50Hz O

1080P 60Hz O
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