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Informacje dotyczące bezpieczeństwa

 OSTRZEŻENIE: Nigdy nie pozwalaj osobom 
(również dzieciom) z fizycznymi, sensorycznymi 
lub umysłowymi upośledzeniami lub brakiem 
doświadczenia i/lub wiedzy na korzystanie 
urządzeń elektrycznych bez nadzoru.
• Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji wokół 

urządzenia należy pozostawić przynajmniej 10 cm 
wolnej przestrzeni. 

• Nie blokuj otworów wentylacyjnych. 
• Nie  umieszczaj TV na pochyłych lub niestabilnych 

powierzchniach, może się on przewrócić.
• To urządzenie przeznaczone jest do eksploatacji 

w umiarkowanym klimacie.
• Wtyczka kabla zasilania powinna być łatwo 

dostępna. Nie kładź urządzenia ani innych 
e lementów wyposażenia mieszkania na 
przewodzie zasilającym. Uszkodzony przewód 
zasilania/wtyczka może spowodować pożar lub 
porażenie prądem elektrycznym. Wyciągając 
wtyczkę z gniazdka trzymaj za wtyczkę, a nie 
za kabel zasilania. Nigdy nie dotykaj kabla 
zasilania/wtyczki mokrymi rękami, jako że może 
to spowodować spięcie lub porażenie prądem. 
Nigdy nie należy na przewodzie zawiązywać 
supłów ani wiązać go z innymi przewodami. Jeśli 
się uszkodzi, musi zostać wymienione przez 
osobę wykwalifikowaną.Nieużywaj tego TV w 

wilgotnym miejscu. Nie wystawiaj TV na działanie 
płynów. Se qualquerobjecto sólido ou líquido cair 
no interior do aparelho,desligue a TV e peça que 
seja verificadapor pessoal qualificado antes de a 
colocar em funcionamento.

• Nie wystawiaj TV na bezpośrednie działanie światła 
słonecznego i innych źródeł gorąca.

• Telewizora nie należy umieszczać w pobliżu 
otwartego ognia lub źródeł ciepła takich jak 
np. grzejnik elektryczny.

• Nadmierny poziom dźwięku ustawiony na 
słuchawkach może spowodować utratę słuchu.

• Upewnij się, że na urządzeniu nie 
umieszczono żadnych nieosłoniętych źródeł 
ognia, np. palących się świec.

• Aby zapobiec obrażeniom, TV musi być solidnie 
przymocowany do ściany zgodnie z instrukcją 
instalacji (jeżeli taka opcja jest dostępna).

• Ocasionalmente, alguns pixéis não activos podem 
aparecer no ecrã, como um ponto fixo azul, verde 
ou vermelho. Proszę zauważyć, że nie wpływa to 
na sprawność i wydajność urządzenia. Uważaj, 
aby nie porysować ekranu paznokciami lub innymi 
twardymi przedmiotami. 

• Przed rozpoczęciem czyszczenia proszę wyjąć 
wtyczkę z gniazdka. Do czyszczenia używaj tylko 
miękkiej i suchej ściereczki.

 Na czas burz lub wyładowań atmosferycznych 
lub gdy TV nie będzie używany przez dłuższy 
czas (np.: podczas wyjazdu na wakacje), 
wyłącz go z prądu. Wtyczka zasilająca 
urządzenia służy do odcięcia TV od zasilania, 
powinna więc być łatwo dostępna.
Wykrzyknik w polu trójkąta równobocznego 
wskazuje użytkownikom ważne instrukcje 
dotyczące obsługi lub konserwacji urządzenia 
zamieszczone w materiałach informacyjnych 
dołączonych do urządzenia.Użytkowanie telewizora LED w ekstremalnych 

warunkach środowiskowych może spowodować 
jego uszkodzenie.

 WAŻNE - Proszę przeczytać całą instrukcję przed instalacją i użytkowaniem

Nota: W celu skorzystania z odpowiednich opcji, postępuj 
zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

OSTRZEŻENIE
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

NIE OTWIERAĆ

OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA 
PRĄDEM, NIE ZDEJMUJ OBUDOWY (LUB 
TYŁU).WEWNĄTRZ NIE MA KOMPONENTÓW, 
KTÓRE WOLNO DOTYKAĆ UŻYTKOWNIKOWI. 
POWIERZAJ NAPRAWY WYKWALIFIKOWANEMU 
PERSONELOWI.
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 Ostrzeżenie
Ryzyko poważnych 
obrażeń lub śmierci

 Ryzyko porażenia 
prądem

Ryzyko niebezpiecznego 
napięcia

 Uwaga
Ryzyko obrażeń lub 
uszkodzenia mienia

 Ważne System operacyjny 

 Uwaga Uwagi dodatkowe
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Pierwsze kroki
Montaż i demontaż podstawki

Proszę uważnie zapoznać się z poniższymi 
wskazówkami przed zamontowaniem podstawki 
swojego nowego telewizora.
1. Przed montażem podstawki proszę się upewnić, że 
wtyczka TV jest wyciągnięta z gniazdka.
Umieść TV na miękkiej, stabilnej i płaskiej powierzchni, 
ekranem do dołu.
Umieść podstawkę na miejscu przeznaczonym do 
montażu znajdującym się z tyłu TV.
Upwen i j  s ię ,  że  pods tawka  jes t  w łaśc iw ie 
umiejscowiona, i że widzisz otwory na śruby z tyłu TV.
Włóż w otwory dołączone śruby i delikatnie je dokręć 
przymocowując solidnie podstawkę. (rys.1).

Proszę uważnie zapoznać się z poniższymi 
wskazówkami przed zdmontowaniem podstawki 
swojego telewizora.
2. Przed demontażem podstawki proszę się upewnić, 
że wtyczka TV jest wyciągnięta z gniazdka.
Umieść TV na miękkiej, stabilnej i płaskiej powierzchni, 
ektanem do dołu. 
Odkręć uważnie cztery śrubki przymocowujące 
podstawkę i wyjmij je po ich całkowitym odkręceniu. 
Delikatnie zdejmij podstawkę z tylnego panelu (rys.2).

rys.1

rys.2
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Informacje ekologiczne 
Telewizor ten jest skonstruowany tak, aby zużywać 
jak najmniej . Aby zmniejszyć zużycie energii, proszę 
postępować według następujących kroków:
Jeśli włączony jest tryb oszczędzania energii jako, 
telewizor przełączy się w tryb oszczędzania energii. 
Ustawienia trybu oszczędzania energii znajdują się 
w części głównego menu "obraz".
Zwróć uwagę na to, że niektóre ustawienia obrazu 
nie będą mogły zostać zmienione.
Jeśli wybrana jest opcja wyłączania obrazu , 
wiadomość: “Ekran zostanie wyłączony za 3 
sekund.” pojawi się na ekranie.Wybierz KONTYNUUJ 
i naciśnij OK. Ekran natychmiast się wyłączy.Kiedy 
telewizor nie jest używany, wyłącz go albo wyjmij 
wtyczkę zasilania z gniazdka. To także zredukuje 
zużycie energii. 

Informacje o trybie oczekiwania
1) Jeśli TV nie odbiera żadnego sygnału (np.: z 
anteny lub źródła HDMI) przez 5 minut, przełączy się 
on w tryb oczekiwania. Gdy następnie włączysz TV, 
zostanie wyświetlona następująca wiadomość: "Brak 
sygnału w trybie oszczędzania energii" Naciśnij 
OK, aby kontynuować.
2) Jeśli TV zostanie pozostawiony sam sobie i nie 
będzie przez jakiś czas oglądany, przełączy się 
on w tryb oczekiwania. Gdy następnie włączysz 
TV, zostanie wyświetlona następująca wiadomość: 
"Wyłączony w trybie oszczędzania energii" Naciśnij 
OK, aby kontynuować.

Funkcje
• Telewizor kolorowy LED obsługiwany za pomocą 

pilota.
• Całkowicie zintegrowana telewizja cyfrowa/kablowa 

(DVB-T/C)
• Wejścia HDMI służą do podłączania urządzenia 

wyposażonego w gniazdo HDMI.
• Wejście USB.
• System menu OSD.
• Gniazdo SCART przeznaczone dla urządzeń 

zewnętrznych (takich jak odtwarzacze DVD, PVR, 
gry telewizyjne, itd.)

• System dźwięku stereofonicznego.
• Teletekst.
• Podłączenie słuchawek.
• Automatyczny system programowania.
• Strojenie ręczne.

• Automatyczna wyłączanie po maksimum sześciu 
godzinach.

• Wyłącznik czasowy.
• Blokada klawiszy
• Automatyczne wyłączanie dźwięku, jeżeli nie jest 

odbierana żadna transmisja.
• NTSC Odtwarzanie.
• AVL (Funkcja automatycznego ograniczania 

głośności).
• PLL (Wyszukiwanie częstotliwości)
• Wejście PC
• Funkcja Plug&Play dla systemu Windows 98, ME, 

2000, XP, Vista i Windows 7.
• Tryb Gry (opcja).

Załączone akcesoria
• Pilot
• Pilhas: 2 x AAA
• Instrukcja obsługi
• Kabel AV
• Skrócona instrukcja obsługi

Przyciski kontrolne na TV

Przycisk kontrolny TV i obsługa

1.Kierunek w górę
2. Kierunek dół

Pierwsze kroki
Uwagi & funkcje & akcesoria
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3. Przycisk wyboru programu/głośności/AV/trybu 
oczekiwania
Przycisk kontrolny pozwala na obsługę głośności/ 
kanałów/ źródła i funkcji oczekiwania telewizora.
Aby zmienić poziom głośności: Zwiększ głośność 
naciskając popychając przycisk do góry.Zmniejsz 
głośność naciskając popychając przycisk w dół.
Aby zmienić kanał:Naciśnij środek przycisku - na 
ekranie pojawi się pasek z informacjami o kanale. 
Przewijaj zapisane kanały popychając przycisk do 
góry lub w dół.
aby zmienić poziom zasilania: Naciśnij środek 
przycisku dwukrotnie - na ekranie pojawi się pasek 
z listą źródeł. Deslocar-se através das fontes 
disponíveis premindo o botão para cima ou para.
Aby wyłączyć telewizor: Naciśnij środek przycisku 
i przytrzymaj przez kilka sekund - TV przełączy się w 
tryb oczekiwania.

Wkładanie baterii do pilota
Delikatnie podważ klapkę z tyłu pilota. Włóż dwie 
baterie AAA. Certificar que as extremidades + e - 
das baterias coincidem com as mesmas marcas 
no compartimento das mesmas ( deve respeitar 
a polaridade.)

Podłączanie zasilania 
WAŻNE :  Telewizor jest zaprojektowany do 
korzystania z prądu zmiennego 220-240V, 50 Hz. Po 
rozpakowaniu, należy pozwolić urządzeniu osiągnąć 
temperaturę otoczenia przed podłączeniem go do 
prądu. Włóż wtyczkę kabla zasilania do kontaktu.

Antena/Podłączanie TV kablowej
Proszę podłączyć wtyczkę anteny lub telewizji kablowej 
do wejścia gniazda antenowego umieszczonego z tyłu 
telewizora.

Uwaga
Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories.

ZASTRZEŻENIE ZNAKÓW TOWAROWYCH
„Dolby” i podwójne-D są znakiem towarowym Dolby 
Laboratories.

“HDMI, logo HDMI oraz interfejs HDMI są znakami 
towarowymi lub zarejestrowanymi znakami 
towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.” 

Informacje dla użytkowników odnośnie utylizacji 
zużytych urządzeń i baterii  (Tylko dla krajów UE)
Ten symbol oznacza, że opatrzonych nim urządzeń 
nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami 
komunalnymi. Po zakończeniu eksploatacji urządzenie 
należy odnieść na wyznaczone składowisko odpadów 
lub do punktu zbiórki celem zapewnienia jego 
prawidłowego recyklingu.
Uwaga:  Poniższy znak Pb wskazuje na to, że bateria
zawiera ołów.

Produkty

Bateria

 Specyfikacje

Transmisje telewizyjne PAL B/G D/K K

Kanały odbioru VHF (ZAKRES I/III) UHF 
(ZAKRES U)- HYPERBAND

Ilość obecnych 
kanałów

1000

Wskaźnik kanału OSD

Wejście anteny RF 75 Ohm (niezbalansowane)

Napięcie robocze 220-240V AC, 50Hz.

Dźwięk Niemiecki +Nicam Stereo

MOC WYJŚCIA AUDIO 
(WRMS.) (10% THD)

2x6

Zużycie mocy 65 W

Waga 7,15

Wymiary telewizora 
gł. x dł. x wys. (z 
podstawą)

185 x 744 x 492

Wymiary telewizora 
gł. x dł. x wys. (bez 
podstawy)

41 x 744 x 456

Ekran 16/9_32” cale

Temperatura i 
wilgotność pracy: 

5ºC do 45ºC, 85% maks. 
rel. wilg.
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1. Teletekst / mix
2. Tryb oczekiwania
3. Rozmiar obrazu
4. Wyłącznik czasowy
5. Info / Odsłonięcie (w trybie tekstowym)
6. Wybór źródła
7. Żółty  przycisk/Bieżący język (na kanał 

DVB)/ Mono-Stereo Dual I-II (na kanale 
anologowym)

8. Niebieski przycisk (Włączanie-wyłącznie 
napisów)

9. Zielony przycisk
10. Czerwony przycisk
11. Klawiszy nawigacji/ Podstrona (w trybie 

teletekstu)
12. OK / Przytrzymaj (w trybie tekstowym) /

listę kanałów
13. Wróć /tyłu/ Strona indeksu (w trybie 

teletekstu)
14. Elektroniczny przewodnik po programach.
15. Menu włączone/wyłączone
16. Wyłączanie dźwięku
17. Nastêpny / poprzedni program
18. Poprzedni program / Teraz (w trybie EPG)
19. Przyciski zwiększania/zmniejszania 

głośności
20. Przyciski numeryczne

Pierwsze kroki 
Pilot 

UWAGA: Zakres działania pilota wynosi około 7 m/ 
23ft.

Teletekst cyfrowy (tylko dla Wielkiej 
Brytanii)

Naciśnij przycisk CZERWONY, aby wyświetlić 
informacje teletekstu cyfrowego. Do jego obsługi 
służą kolorowe przyciski, przyciski kursora i przycisk 
OK Metoda obsługi może się różnić w zależności od 
zawartości teletekstu cyfrowego. Postępuj zgodnie 
z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.
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UWAGA: Do podłączania urządzeń poprzez boczne wejście AV należy użyć właściwego kabla. Patrz na 
ilustracje powyżej. | Tryb YPbPr może być użyty wyłącznie wtedy, gdy urządzenie podłączone jest z wyjściem YPbPr do 
wejścia PC kablem YPbPr to PC (kabel YPbPr należy nabyć osobno) Po wykonaniu podłączenia proszę przełączyć odbiornik 
na źródło YPbPr. | Aby podłączyć dźwięk z PC, będziesz potrzebować BIAŁEGO i CZERWONEGO wejścia kabla do 
BOCZNEGO PODŁĄCZENIA AV. | Jeśli urządzenie zewnętrzne zostanie podłączone poprzez gniazdo SCART, TV 
automatycznie przełączy się na tryb AV. | Podczas oglądania kanałów DTV (Mpeg4 H.264) lub w trybie przeglądarki 
mediów, wyjście poprzez gniazdko scart nie będzie dostępne.Przy korzystaniu z montażu naściennego (opcja), 
zalecamy podłączenie wszystkich kabli do tylnych wejść w TV przed zamontowaniem urządzenia na ścianie.Moduł 
CI można wprowadzić lub wyjąć tylko wtedy, gdy TV jest WYŁĄCZONY. Szczegółowe informacje o ustawieniach 
znajdą Państwo w instrukcji obsługi modułu. 

Pierwsze kroki 
Połączenia

Połączenie Typ Kable Urządzenie

Scart
Podłączenie

(tył)

VGA
Podłączenie

(tył)

BOCZNE AV 

PC/YPbPr 
Audio

Podłączenie
(bok)

  

Kabel do podłączenia 
audio/wideo z boku 

(dołączono)
Kabel PC RGB (nie 

załączony)

HDMI
Podłączenie

(tył)

SPDIFF
Podłączenie

(tył)
BOCZNE AV

Boczne AV
Podłączenie

(bok) Kabel AV (załączony)

SŁUCHAWKI

Słuchawki
Podłączenie

(bok)

USB
Podłączenie

(bok)

CI
Podłączenie

(bok)
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Włączanie/wyłączanie
Aby włączyć telewizor
Podłącz kabel zasilania do gniazdka, w którym płynie 
prąd zmienny o napięciu 220-240V, 50 Hz.
Aby włączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie 
oczekiwania:

Proszę wcisnąć na pilocie przycisk “ ”,  CH ̂ / v  lub 
przycisk numeryczny.
Naciskaj boczny przycisk funkcyjny na TV, aż 
włączy się on z trybu oczekiwania.

Aby wyłączyć telewizor
Proszę wcisnąć przycisk “ ” na pilocie lub przycisk 
funkcyjny na telewizorze - telewizor przełączy się 
wtedy w tryb oczekiwania.
Aby całkowicie  wyłączyć TV,  wyciągni j 
wtyczkę kabla z gniazdka.
Uwaga: Gdy telewizor przełącza się w tryb oczekiwania, dioda 
LED trybu oczekiwania może migać, wskazując, że funkcje 
takie jak wyszukiwanie, pobieranie danych OAD lub timer są 
aktywne. Dioda LED może także mrugać podczas włączania 
TV z trybu oczekiwania.

Pierwsza instalacja
Przy pierwszym włączeniu TV pojawi się ekran wyboru 
języka. Wybierz żądany język i naciśnij OK 
Następnie na ekranie wyświetli się menu pierwszej 
instalacji (FTI). Ustaw żądane parametry korzystając 
z przycisków nawigacyjnych i po zakończeniu naciśnij 
OK, aby kontynuować.
Można włączyć opcję Trybu sklepu (opcja) tak, aby 
była dostępna w menu innych ustawień, a funkcje 
Twojego telewizora będą zilustrowane na górze 
ekranu; wyświetli się komunikat potwierdzający. 
Wybierz TAK, aby kontynuować. 
Jeśli wybrany jest tryb główny, tryb sklepu nie będzie 
dostępny po początkowej instalacji. Proszę wybrać 
OK aby kontynuować.

Instalacja anteny
Jeśli wybrałeś opcję  ANTENA na ekranie Typu 
Wyszukiwania , telewizor wyszuka cyfrowe audycje 
telewizji naziemnej.

NOTA: Można nacisnąć przycisk “MENU”, aby 
anulować.

Po zapisaniu wszystkich dostępnych stacji, ich 
lista zostanie wyświetlona na ekranie. Jeśli chcesz 
posortować kanały wg LCN(*), wybierz „tak”, a 
następnie naciśnij OK.

Proszę nacisnąć “MENU” aby wyjść z listy kanałów 
i oglądać TV.
(*) LCN to system logicznego numerowania 
kanałów organizujący dostępne programy zgodnie z 
rozpoznawalną sekwencja kanałów.

Instalacja TV kablowej
Jeśli wybierzesz opcję TV KABLOWA , naciśnij 
przycisk OK na pilocie. Aby kontynuować wybierz 
TAK i naciśnij OK. Aby anulować operację, wybierz 
NIE i naciśnij OK. Można wtedy wybrać zakres 
częstotliwości. 
Proszę wprowadzić zakres częstotliwości, używając
przycisków numerycznych. 
Uwaga:  Czas trwania wyszukiwania będzie 
zależeć od wybranego kroku wyszukiwania.

Odtwarzanie mediów poprzez wejście USB
Używając wejść USB można podłączyć do telewizora 
2 .5 ”  i  3 . 5 ”  ca l ow y  dysk  tw a rdy  ( z  zas i l an i em 
zewnętrznym) lub pendrive.

WAŻNE! Zrób kopię zapasową swoich plików 
przed podłączeniem do TV. Producent nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie plików 
lub utratę danych. Pewne typy urządzeń USB (np. 
odtwarzacze MP3), lub dyski twarde/pendrivy mogą 
nie być kompatybilne z tym odbiornikiem TV. TV 
obsługuje dyski sformatowane w FAT32 i NTFS. 
Odczas formatowania dysku USB o pojemności 
1TB (Tera Byte) lub większej, mogą wystąpić 
pewne problemy. Należy unikać powtarzanego 
szybkiego podłączania i odłączania urządzenia. 
Może to spowodować uszkodzenie fizyczne 
odtwarzacza USB, oraz samego urządzenia USB. 
Nie wyjmować pamięci USB podczas odtwarzania 
pliku.

Menu przeglądarki mediów
Używając przeglądarki mediów można wyświetlać 
zdjęcia, odtwarzać muzykę i filmy przechowywane 
na dysku USB po jego podłączeniu do TV. Podłącz 
dysk USB do jednego z wejść USB znajdujących 
się z boku TV. Naciskając przycisk “MENU” w trybie 
przeglądarki mediów uzyskasz dostęp do opcji menu 
obrazu, dźwięku i ustawień. Ponowne naciśnięcie 
przycisku “MENU” spowoduje wyjście z tego ekranu. 
Możesz zmienić ustawienia przeglądarki mediów 
przy pomocy menu ustawień.

Pierwsze kroki 
Pierwsza instalacja - połączenia USB
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Opcje i funkcje menu TV

Zawartość menu obrazu

Tryb Pode mudar a cor TV na cor que deseja. Tryb obrazu może zostać ustawiony wg jednej 
z tych opcji: Cinema, Jogo, Sport, Dinâmico e Natural 

Kontrast Ustawia wartości jasności i ciemności ekranu.
Jasność Ustawia wartości jasności ekranu.
Ostrość Ustawia wartości ostrości dla obiektów wyświetlanych na ekranie.
Kolor Ustawia wartości kolorów, dopasowując je.

Tryb 
oszczędzania 
energii

Jeśli ustawią Państwo tryb oszczędzania energii na „wyłączony obraz”, na ekranie 
pojawi się wiadomość.
(Podczas trybu dynamicznego, tryb oszczędzania energii jest automatycznie 
wyłączony.)

Podświetlenie 
(opcja)

Esta definição controla o nível de retroiluminação. Funkcja podświetlenia będzie nieaktywna 
podczas włączonego trybu oszczędzania energii Eco. Podświetlenie nie może zostać 
włączone w trybie VGA lub przeglądania mediów, lub gdy tryb obrazu ustawiony jest na grę. 

Redukcja 
szumów

Jeżeli transmitowany sygnał jest słaby i występują zakłócenia obrazu, użyj ustawienia 
redukcji szumu aby zredukować takie zakłócenia. 

Ustawienia zaawansowane
Kontrast 
Dynamiczny Wartość kontrastu dynamicznego może zostać zmieniona zgodnie z upodobaniami. 

Temperatura 
koloru Ustawia pożądany ton koloru.

Powiększenie 
obrazu

Wybierz żądany rozmiar obrazu w menu powiększenia obrazu.
Uwaga: Auto ( Disponível unicamente nos modo scart com 8 pinos uma grande 
voltagem/Tensão fraca)

HDMI True 
Black (opcja)

Podczas oglądania ze źródła HDMI, funkcja ta będzie widoczna w menu ustawień 
obrazu. Można użyć tej funkcji, aby poprawić czerń w obrazie.

Tryb filmu
Filmy są nagrywane z różną ilością ramek wyświetlanych na sekundę, która 
jest inna niż w przypadku normalnych programów telewizyjnych. Włącz tę 
funkcję w trakcie oglądania  filmu, aby lepiej widzieć sceny z szybkim ruchem.

Odcień skóry Poziom kontrastu może być zmieniony pomiędzy -5 a 5.
Zmiana koloru Ustawia pożądany ton koloru.
Wzmocnienie 
RGB Korzystając z tego elementu można ustawić wartości temperatury koloru.

Reset Resetuje ustawienia obrazu do ustawień fabrycznych. (za wyjątkiem trybu gry)
Autopozycja (w 
trybie PC) Automatycznie optymalizuje wyświetlanie. Naciśnij OK, aby zoptymalizować.

Pozycja H (w 
trybie PC) Ten element przesuwa obraz poziomo w prawą lub lewą stronę na ekranie.

Pozycja V (w 
trybie PC) Ten element przesuwa obraz pionowo w górę lub w dół na ekranie.

Częstotliwość 
zegara (w trybie 
PC)

Zegar punktów pozwala na wyregulowanie zakłóceń, które pojawiają się jako pasma 
pionowe przy intensywnym wyświetlaniu punktów np. na arkuszu kalkulacyjnym lub w 
paragrafach lub tekście z mniejszą czcionką.

Faza (w trybie 
PC)

W zależności od wejściowej rozdzielczości i częstotliwości skanowania, obraz na ekranie 
może być nieostry lub pełen zakłóceń. W takim przypadku można użyć tej opcji, aby 
uzyskać czysty obraz metodą prób i błędów.

W trybie VGA (PC), niektóre opcje w menu obrazu będą niedostępne. Zamiast tego, ustawienia 
trybu VGA zostaną dodane do ustawień obrazu podczas trybu PC.
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Zawartość menu dźwięku

Głośność Ustawia głośność.

Equalizer Wybiera tryb equalizera. Ustawienia indywidualne są dostępne tylko w trybie użytkownika.

Balans Ustawienie to jest do ustawiania lewego lub prawego balansu.

Słuchawki Define o volume do auscultador. 

Tryb dźwięku ão consegue ouvir nenhum som. (jeśli obsługiwany na wybranym kanale).

AVL (Funkcja 
automatycznego 
ograniczania 
głośności)

Funkcja ta ustawia określony poziom głośności dla programów.

Słuchawki/Wyjście 
audio
(Opcja)

Podłączając zewnętrzny wzmacniacz do TV, korzystając z wyjścia słuchawkowego, możesz wybrać 
opcję wyjście audio. Jeśli podłączyłeś słuchawki do TV, ustaw te opcję jako słuchawki.

Basy dynamiczne Włącza lub wyłącza basy dynamiczne.

Dźwięk na 
słuchawkach 
(opcjonalnie)

Dźwięk przestrzenny może włączony lub wyłączony.

Wyjście cyfrowe Ustawia tryb audio wyjścia cyfrowego.

Zawartość menu ustawień

Dostęp warunkowy Kontroluje moduły dostępu warunkowego, jeśli są dostępne.

Język
Konfiguruje ustawienia języka (może zmieniać się w zależności od wybranego kraju). Będą 
dostępne ustawienia wybrane oraz bieżące. Ustawienia bieżące mogą być zmienione tylko 
wtedy, jeśli umożliwia to nadawca audycji.

Kontrola rodzicielska
Introduza a palavra-passe correcta para código  controlo parental. W tym menu można łatwo 
zmienić blokadę menu, blokadę wiekową (może zmieniać się w zależności od wybranego kraju) 
i blokadę klawiszy. Można tu również ustawić nowy numer PIN.

Timery Ustawia timer uśpienia, który wyłączy telewizor po wybranym czasie. Ustawia timery dla wybranych 
programów (USB GRAVAR).

Data/Godzina Ustawia datę i godzinę.

Źródła Włącza lub wyłącza wybrane opcje źródeł.

Inne ustawienia: Wyświetla inne opcje ustawień telewizora:

Limit czasu menu Zmienia limit dla czasu wyświetlania menu.

Skanowanie 
kanałów 
kodowanych

Gdy ustawienie to jest aktywne, podczas wyszukiwania znajdowane będą także kanały kodowane.

Niebieskie tło Aktywuje lub dezaktywuje niebieskie tło podczas, gdy sygnał jest słaby lub go w ogóle nie ma.

Aktualizacja 
oprogramowania Aby zapewnić TV zawsze najświeższe oprogramowanie sprzętowe.

Wersja aplikacji Wyświetla wersję aplikacji.

Osoby niedosłyszące Włącza funkcje specjalne przesyłane przez nadawcę programu.

Opis Audio

Opis audio odnosi się do dodatkowej narracji dla osób niewidzących i niedowidzących dla mediów 
wizualnych, włącznie z telewizją i kinem. Tej funkcji można używać tylko wtedy, gdy nadawca 
obsługuje dodatkową ścieżkę narracji.
Uwaga: Funkcja opisu audio jest niedostępna podczas nagrywania lub korzystania z funkcji 
przesunięcia czasu.

Automatyczne 
wyłączanie 
telewizora

Możesz ustawić czas dla funkcji automatycznego wyłączania telewizora. Po upłynięciu określonego czasu, 
i o ile TV był nie oglądany przez wybrany czas, odbiornik przełączy się w tryb oczekiwani.

Wyszukiwanie w 
trybie oczekiwania 
(opcja)

Jeśli wyszukiwanie w trybie oczekiwania jest włączone, gdy TV znajduje się w trybie oczekiwania, 
wyszukane zostaną dostępne kanały. Jeśli TV odnajdzie jakieś nowe lub brakujące kanały, wyświetli 
się menu pytające, czy wprowadzić zmiany. Po tej operacji lista kanałów zostanie uaktualniona i 
zmieniona.
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Tryb sklepu (opcja)
Jeśli wystawiasz TV w sklepie, możesz aktywować ten tryb.
sklepu jest aktywowany, niektórych funkcji w menu TV nie będzie można ustawić.

Tryb włączania Ustawienie to konfiguruje preferencje trybu uruchamiania.

Wirtualny pilot (opcja) Włącza lub wyłącza funkcję wirtualnego pilota. 

Zawartość menu instalacji i dostrajania

Automatyczne 
wyszukiwanie 
kanałów (dostrajanie)
(jeśli dostępne)

Wyświetla opcje automatycznego strojenia. 

Antena cyfrowa:Wyszukuje i zapisuje stacje DVB. 

TV cyfrowa kablowa: Wyszukuje i zapisuje kablowe stacje DVB. 
Analogowy:Wyszukuje i  zapisuje stacje analogowe. 

Antena cyfrowa i analogowa: Wyszukuje i zapisuje antenowe stacje DVB i analogowe. 

Kabel cyfrowy i analogowy: Wyszukuje i zapisuje stacje kablowe DVB i analogowe.

Ręczne wyszukiwanie 
kanałów Funkcja ta może być użyta wyłącznie dla przekazu bezpośredniego.

Wyszukiwanie kanałów 
sieciowych Wyszukuje kanały połączone ze stacjami.

Dostrajanie 
analogowe

Funkcja może być używana do dostrajania kanałów analogowych.Funkcja ta jest 
niedostępna jeśli nie są zapisane żadne kanały analogowe.

Pierwsza instalacja Usuwa wszystkie zachowane kanały i ustawienia, resetuje TV do ustawień 
fabrycznych.

Telewizor sortuje wszystkie stacje zapisane na 
liście kanałów. Listę tę możesz edytować, ustawiać 
ulubione kanały lub aktywne stacje, przy użyciu opcji 
listy kanałów.

Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej.
Aby uniemożliwić oglądanie pewnych programów, kanały 
i menu mogą zostać zablokowane przy użyciu systemu 
kontroli rodzicielskiej.

Para visualizar as opções do menu de bloqueio, o 
código PIN deve ser introduzido. Fabryczny numer 
PIN to 0000. Po wpisaniu poprawnego PINu, pojawi 
się menu ustawień kontroli rodzicielskiej:
Bloqueio do menu (opcja): Ustawienie blokady 
menu umożliwia lub uniemożliwia dostęp do menu. 
Maturity Lock (opcja): Gdy opcja jest aktywna, 
urządzenie pobiera ze stacji nadawczej informacje 
o poziomie klasyfikacji treści programów i jeśli ten 
poziom jest wyłączony, uniemożliwia dostęp do 
audycji.
Blokada klawiszy (opcja): Kiedy blokada dziecięca 
zostanie włączona, telewizor będzie mógł być 
sterowany jedynie za pomocą pilota. W tym przypadku 
przyciski na panelu sterowania nie będą działać. 
Ajustar PIN: Definiuje nowy numer PIN. 
Uwaga: Jeśli opcja kraju ustawiona jest na Francję, można 
użyć 4725, jako kodu domyślnego.

Działanie ogólne TV
Korzystanie z listy kanałów

Elektroniczny przewodnik po programach 
(EPG)

Alguns, mas nem todos os canais enviam informações 
sobre os programas actuais e seguintes. Naciśnij 
przycisk “EPG”  aby wyświetlić menu EPG.
W górę/dół/lewo/prawo: Poruszanie się po EPG.
OK: Wyświetla opcje programu.
INFO: Wyświetla szczegółowe informacje o wybranym 
programie.
ZIELONY: Przełącza na listę programów EPG.
ŻÓŁTY: Przełącza na chronologiczny program 
EPG.
NIEBIESKI:Wyświetla opcje filtrowania. 

Opcje Programów
W menu EPG, naciśnij przycisk OK, żeby wejść 
do menu Opcje Programów.
Wybór kanału
W menuEPG  używa jąc  te j  opc j i ,  możesz 
przełączyć na wybrany kanał.
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Aktualizacja oprogramowania
Twój TV jest w stanie odnaleźć aktualizacje w sygnale 
z anteny/kabla i Internetu oraz automatycznie je 
zainstalować. 

Wyszukiwanie aktualizacji 
oprogramowania poprzez interfejs
Navegue simplesmente no menu principal. Wybierz 
ustawienia i menu inne ustawienia. W Innych 
Ustawieniach należy przejść do Aktualizacji 
Oprogramowania i nacisnąć OK, aby wyszukać 
nową aktualizację oprogramowania.Uwaga: 
Wymagane jest połączenie z Internetem. Jeśli 
połączenie z Internetem jest niedostępne, spróbuj 
aktualizacji poprzez sygnał telewizyjny. Jeśl i 
aktualizacja zostanie odnaleziona, telewizor 
rozpocznie jej pobieranie. Proszę nacisnąć OK, 
aby kontynuować restartowanie.

Tryb wyszukiwania i aktualizacji w tle
• Gdy TV jest podłączony do Internetu, wyszuka 
on najistotniejsze aktualizacje oprogramowania 
w tle. Jeśli odnajdzie najistotniejsze aktualizacje 
oprogramowania, ściągnie je po cichu. O ile 
pobieranie zakończy się pomyślnie, zostanie 
wyświetlony komunikat proszący o zrestartowanie w 
celu aktywowania nowego oprogramowania. Proszę 
nacisnąć OK, aby kontynuować restartowanie.

Tryb automatycznego wyszukiwania i 
aktualizacji
Podczas gdy TV odbiera sygnał antenowy. Jeśli 
włączone jest automatyczne wyszukiwanie w menu 
opcji aktualizacji, telewizor włącza się o 3 nad ranem 
i przeszukuje kanały w celu odnalezienia nowych 
aktualizacji. Jeśli aktualizacja jest odnaleziona i 
pobrana pomyślnie, przy następnym włączeniu 
telewizora jest ona aktywowana.
Nota: Jeśli po aktualizacji TV nie będzie chciał się włączyć, 
wyciągnij na 2 minuty wtyczkę z kontaktu i włącz go ponownie.

Rozwiązywanie problemów i wskazówki
TV nie chce się włączyć
Upewnij się, że wtyczka jest bezpiecznie włożona do 
gniazdka. Może wyczerpały się baterie w pilocie. Naciśnij 
włącznik na TV. 

Słaba jakość obrazu
• Czy wybrany został prawidłowy system TV?
• Słaby sygnał może spowodować zakłócenia obrazu. 

Sprawdź antenę.
• Sprawdź, czy wprowadziłeś właściwą częstotliwość 

kanału, jeśli dostrajałeś TV manualnie. 

• Jakość obrazu może się pogorszyć, gdy dwa 
urządzenia są podłączone do telewizora w tym 
samym czasie. W takim przypadku odłącz jedno 
z urządzeń.

Brak obrazu
• Nenhuma imagem significa que a sua TV não está 

a receber nenhuma transmissão. Czy zostały 
naciśnięte  prawidłowe przyciski na pilocie? Spróbuj 
ponownie. Upewnij się również, że zostało wybrane 
prawidłowe źródło wejścia.

• Czy antena jest podłączona prawidłowo? 
• Czy kabel antenowy nie jest uszkodzony?
• Czy do podłączenia anteny użyto odpowiednich 

wtyczek? 
• W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze 

sprzedawcą.

Brak dźwięku
• Czy dźwięk TV został wyłączony? Para cancelar 

sem som, premir o botão “ ”, ou aumentar o nível 
do volume.

• Dźwięk dochodzi tylko z jednego głośnika. Czy balans 
nie został ustawiony tylko w jednym kierunku? Proszę 
odnieść się do menu dźwięku.

Pilot nie działa
• As baterias podem estar gastas Wymień baterie. 

Źródła wejścia - nie można wybrać
• Jeżeli nie można wybrać źródła wejścia, być może 

nie zostało podłączone żadne urządzenie.
• Sprawdź kable AV i podłączenia urządzenia.
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Źródło Obsługiwane sygnały Dostępne

EXT
(SCART)

PAL 50/60 O

NTSC 60 O

RGB 50 O

RGB 60 O

Boczne 
AV

PAL 50/60 O

NTSC 60 O

PC/
YPbPr 

480I, 480P 60Hz O

576I, 576P 50Hz O

720P 50Hz,60Hz O

1080I 50Hz,60Hz O

1080P 50Hz,60Hz O

HDMI1 
HDMI2

480I 60Hz O

480P 60Hz O

576I, 576P 50Hz O

720P 50Hz,60Hz O

1080I 50Hz,60Hz O

1080P

24Hz, 
25Hz
30Hz, 
50Hz, 
60Hz

O

Obsługiwane formaty plików dla trybu USB

(X: Niedostępne, O: Disponível)
W niektórych przypadkach sygnał może nie być wyświetlany 
prawidłowo na ekranie LED. Problem może być spowodowany 
niekompatybilnością ze standardami urządzenia źródłowego 
(DVD, dekoder TV cyfrowej itp.) W razie wystąpienia takich 
problemów proszę się skontaktować ze sprzedawcą oraz 
producentem.

Kompatybilność sygnałów AV i HDMI Typowe tryby wyświetlania dla wejścia PC 
A seguinte W poniższej tabeli podano informacje dotyczące 
typowych trybów wyświetlania. Telewizor może nie obsługiwać 
wszystkich rozdzielczości. Twój TV obsługuje do 1920x1080.

Indeks Rozdzielczość Częstotliwość

1 640x350p 60 Hz

2 640x400p 60 Hz

3 1024x768 60 Hz

4 1280x768 60 Hz

5 1360x768 60 Hz

6 720x400 60 Hz

7 800x600 56 Hz

8 800x600 60 Hz

9 1024x768 60 Hz

10 1024x768 66 Hz

11 1280x768 60 Hz

12 1360x768 60 Hz

13 1280x1024 60 Hz

14 1280x960 60 Hz

15 1280x1024 60 Hz

16 1400x1050 60 Hz

17 1600x1200 60 Hz

18 1920x1080 60 Hz

Media Rozszerzenie 
pliku

Format Uwagi
Obraz Dźwięk (Maks. Rozdzielczość/Prędkość 

transmisji itp.)

Movie

.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

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

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

Photo
.jpg .jpeg Podst. JPEG - max WxH = 15360x8640  

4147200bytes
. Progresywny JPEG - max WxH = 9600x6400 3840000bytes

.bmp - - max WxH = 5760x4096 3840000bytes
Subtitle .sub .srt - - -
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