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Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTROŻNIE
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

NIE OTWIERAĆ

OSTROŻNIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA 
PRĄDEM, NIE ZDEJMUJ OBUDOWY (LUB TYŁU). 
W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, 
KTÓRE MOŻE NAPRAWIĆ UŻYTKOWNIK. 
POWIERZAJ NAPRAWĘ WYKWALIFIKOWANEMU 
PERSONELOWI.

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

W przypadku ekstremalnych warunków pogodowych 
(burze, błyskawice) i długich okresów nieużywania (wyjazd 
wakacyjny) wyciągnij wtyczkę telewizora z kontaktu.
Wtyczka zasilająca urządzenia służy do odcięcia TV od 
zasilania, powinna więc być łatwo dostępna. Jeżeli telewizor 
nie jest odłączony od sieci elektrycznej, urządzenie będzie 
nadal pobierało moc w każdej sytuacji, nawet wtedy, gdy 
telewizor jest w trybie gotowości lub wyłączony.

WAŻNE - Proszę przeczytać 
całą instrukcję przed instalacją i 
użytkowaniem

OSTRZEŻENIE :  To  u rządzen ie  j es t 
przeznaczone do użytku przez osoby (w tym 
dzieci), które są zdolne do obsługi/posiadają 
doświadczenie w obsłudze takiego urządzenia 
bez nadzoru, chyba że znajdują się pod nadzorem 
lub zostały poinstruowane na temat korzystania 
z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich 
bezpieczeństwo.
• Korzystaj z telewizora na wysokości poniżej 

2000 metrów nad poziomem morza, w miejscach 
suchych i w regionach o klimacie umiarkowanym 
lub tropikalnym.

• Telewizor jest przeznaczony do użytku domowego i 
podobnego ogólnego użytku, ale może być również 
stosowany w miejscach publicznych. 

• Dla celów wentylacji, należy pozostawić co najmniej 
5 cm wolnej przestrzeni wokół telewizora.

• Nie powinno się zakłócać wentylacji poprzez 
zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami 
takimi, jak gazety, obrusy, zasłony, itp.

• Wtyczka kabla zasilania powinna być łatwo 
dostępna. Nie kładź urządzenia ani innych 
elementów 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.

• Nie wystawiaj telewizora na kapanie lub rozlanie 
płynów i nie stawiaj przedmiotów wypełnionych 
płynami, takich jak wazony, kubki, itp. na telewizorze 
lub nad nim (np.: na półkach nad urządzeniem).

• Nie wystawiaj telewizora na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych ani nie 
stawiaj na nim źródeł otwartego ognia, takich 
jak zapalone świece na telewizorze lub w jego pobliżu.

• Nie należy umieszczać żadnych źródeł ciepła, 
takich jak grzejniki elektryczne, grzejniki, itp. pobliżu 
telewizora.

• Nie ustawiaj telewizora na podłodze i pochyłych 
powierzchniach.

• Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, 
należy przechowywać plastikowe torby w miejscu 
niedostępnym dla niemowląt, dzieci i zwierząt 
domowych.

• Ostrożnie przymocuj podstawkę do telewizora. Jeśli 
podstawa jest wyposażona w śruby, dokręcić je 
mocno, aby zapobiec przechylaniu się telewizora. 
Nie należy nadmiernie dokręcać śrub i należy 
prawidłowo zamontować gumowe nóżki.

• Nie wyrzucaj baterii do ognia lub wraz z materiałami 
niebezpiecznymi i łatwopalnymi.

Ostrzeżenie: Baterii nie wolno wystawiać na działanie 
źródeł ciepła takich jak promieniowanie słoneczne, 
ogień itp.
OSTRZEŻENIE – nadmierny poziom dźwięku usta-
wiony na słuchawkach może spowodować utratę 
słuchu.
NADE WSZYSTKO – NIGDY nie pozwalaj nikomu, 
a zwłaszcza dzieciom popychać lub uderzać w 
ekran, wpychać cokolwiek do otworów, gniazd i 
innych szczelin w obudowie.

 Ostrzeżenie
Ryzyko poważnych obrażeń 
lub śmierci

 Ryzyko porażenia 
prądem

Ryzyko niebezpiecznego 
napięcia

 Konserwacja Ważny element konserwacji 
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Zasilanie
Urządzenie pracuje jedynie zasilane prądem o 
napięciu zmiennym 220-240 V ~ 50 Hz Uważaj, żeby 
ani telewizor, ani podstawa nie zostały umieszczone 
na kablu zasilania. NIE odcinać wtyczki kabla od 
tego urządzenia, jest w niej wbudowany specjalny 
filtr redukujący zakłócenia radiowe i jego usunięcie 
spowodowałoby pogorszenie funkcjonowania 
urządzenia. W Wielkiej Brytanii, bezpiecznik BS1362 
zainstalowany we wtyczce jest zatwierdzony przez 
ASTA lub BSI. Powinien on zostać zastąpiony 
właściwie znamionowanym i zatwierdzonym 
rodzajem. W przypadku pojawienia się wątpliwości, 
proszę skonsultować się z kompetentnym elektrykiem.
Oznaczenia na produkcie

Następujące symbole zostały użyte na produkcie, 
żeby zaznaczyć ograniczenia, środki ostrożności i 
zasady bezpieczeństwa. Każde z wyjaśnień należy 
brać pod uwagę, kiedy produkt posiada odpowiednie 
oznaczenie. Proszę zwracać uwagę na te informacje 
ze względów bezpieczeństwa.

Klasa II, Wyposażenie: Urządzenie to jest 
tak zaprojektowane, że nie wymaga 
zabezpieczenia w postaci uziemienia w 
gniazdku.
Klasa II, Wyposażenie z funkcjonującym 
uziemieniem: Urządzenie to jest tak 
z a p r o j e k t o w a n e ,  ż e  n i e  w y m a g a 
zabezpieczenia w postaci uziemienia w 
gniazdku, uziemienie jest używane tylko dla 
celów funkcjonalnych.

Ochronne podłączenie z uziemieniem: 
Oznaczone przyłącze jest przeznaczone 
do podłączenia przewodu uziemiającego, 
obecnego w okablowaniu zasilania.

asd

Niebezpieczne przyłącze pod napięciem: 
Zaznaczone przyłącze(a) jest/są niebezpieczne 
w normalnych warunkach użytkowania.

i
Uwaga, patrz: instrukcje użytkowania: 
Zaznaczony obszar(y) zawiera(ją) baterie 
pastylkowe, które mogą zostać  wymienione 
przez użytkownika.

Urządzenie  laserowe 
k l a s y  1 :  U r z ą d z e n i e 
wyposażone jest w laser 
k l a s y  1 ,  b e z p i e c z n y 
w  p r z e w i d y w a l n y c h , 
rozsądnych warunkach 
użytkowania.

CLASS 1
LASER PRODUCT 

OSTRZEŻENIE
Nie połykaj baterii, ryzyko poparzeń chemicznych
Produkt ten lub dołączone do niego akcesoria 
mogą zawierać baterię pastylkową. Jeśli zos-
tanie ona połknięta, może spowodować groźne 
wewnętrzne poparzenia już w czasie 2 godzin i 
może doprowadzić do śmierci.
Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci.
Jeśli przegródki na baterie nie da się bezpiecz-
nie zamknąć, przestań korzystać z urządzenia i 
trzymaj go z dala od dzieci.
Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać 
połknięte lub umieszczone w jakiejkolwiek części 
ciała, natychmiast udaj się do lekarza.

OSTRZEŻENIE
Nigdy nie stawiaj telewizora na niestabilnym 
lub pochyłym podłożu. Telewizor może spaść, 
powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. 
Wiele obrażeń, szczególnie u dzieci, można 
uniknąć poprzez zastosowanie następujących, 
prostych środków ostrożności:
• Używanie szafek lub stojaków polecanych przez 

producenta telewizora. 
• Używanie tylko mebli mogących bezpiecznie 

udźwignąć telewizor. 
• Upewnienie się, że telewizor nie wystaje poza 

krawędź mebla, na którym stoi.
• Nieumieszczanie telewizora na wysokich meblach 

(np.: półki na książki i szafki) bez przymocowania 
zarówno mebla, jak i telewizora do odpowiedniej 
podpórki. 

• Nieumieszczanie telewizora na serwetkach i 
innych materiałach znajdujących się pomiędzy 
telewizorem, a meblem na którym stoi.

• Poinformowanie dzieci o niebezpieczeństwach 
związanych ze wspinaniem się na meble, aby 
dosięgnąć przycisków na telewizorze. Jeśli twój 
obecny telewizor ma być przeniesiony, powinny 
być zachowane te same powyższe zasady co do 
jego ustawienia.



Polski   - 4 -

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE 
MONTAŻU NAŚCIENNEGO

• Przed przystąpieniem do montażu telewizora na 
ścianie zapoznaj się z instrukcją.

• Zestaw do montażu naściennego jest opcjonalny. 
Można go nabyć u lokalnego dystrybutora, jeśli nie 
znajduje się w zestawie z telewizorem.

• Nie należy instalować telewizora na suficie lub na 
pochyłej ścianie.

• Korzystaj z określonych śrub mocujących i innych 
akcesoriów.

• Dokręć śruby mocujące mocno tak, aby 
zabezpieczyć telewizor przed upadkiem. Nie 
należy nadmiernie dokręcać śrub.

OSTRZEŻENIE
Urządzenie podłączone do przewodu uziemienia 
budynku poprzez przewód ZASILANIA lub inne 
urządzenie wyposażone w podłączenie uziemienia 
oraz do systemu dystrybucji TV poprzez kabel kon-
centryczny w pewnych warunkach może stwarzać 
zagrożenie pożarem. Podłączenie do systemu 
dystrybucji TV musi więc być zapewnione popr-
zez urządzenie zapewniające izolację elektryczną 
poniżej pewnego zakresu częstotliwości (izolator 
galwaniczny, patrz: EN 60728-11).

Używanie specjalnych funkcji do zmiany rozmiaru 
wyświetlanego obrazu (np. zmiana wysokości/
szerokości) podczas wyświetlania obrazu dla 
publiczności lub w celach zarobkowych może 
spowodować naruszenie praw autorskich.
Panele ciekłokrystaliczne LCD telewizora są 
wykonane przy użyciu zaawansowanej, precyzyjnej 
technologii, tym niemniej pojedyncze elementy ekranu 
mogą nie wyświetlać obrazu lub zawierać świecące 
punkty. Nie jest to jednak oznaką uszkodzenia.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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Utylizacja...

Informacja poniżej dotyczy wyłącznie państw członkowskich UE:

Utylizacja produktów
Symbol przekreślonego kosza na śmieci wskazuje na to, że produkt musi zostać wywieziony i zutylizowany 
oddzielnie od odpadów domowych. Baterie i zintegrowane akumulatorki mogą być zutylizowane razem z 
produktem. Zostaną one rozdzielone w centrach recyklingu.
Czarny pasek wskazuje na to, że produkt został wypuszczony na rynek po 13 sierpnia 2005.
Biorąc udział w segregowaniu produktów i baterii pomagasz zapewnić właściwą ich utylizację, pomagając w ten 
sposób zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i ludzkiego zdrowia.
Więcej szczegółów na temat zbiórki odpadów i programów utylizacji dostępnych w Twoim kraju otrzymasz w 
urzędzie miejskim lub w sklepie, gdzie zakupiono urządzenie.

Wyrzucanie baterii i/lub akumulatorów 
Symbol przekreślonego kosza na śmieci wskazuje na to, że baterie i/lub akumulatory muszą zostać wywiezione i 
zutylizowane oddzielnie od odpadów domowych.
Jeśli bateria lub akumulator zawiera więcej ołowiu (Pb), rtęci (Hg) i/lub kadmu (Cd) niż to określono europejską 
dyrektywą dot. baterii, wtedy symbol ołowiu (Pb), rtęci (Hg) i kadmu (Cd) pojawi się pod symbolem przekreślonego 
kosza na śmieci.
Biorąc udział w segregowaniu baterii pomagasz zapewnić właściwą ich utylizację, pomagając w ten sposób 
zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i ludzkiego zdrowia. Więcej szczegółów na 
temat zbiórki odpadów i programów utylizacji dostępnych w Twoim kraju otrzymasz w urzędzie miejskim lub w 
sklepie, gdzie zakupiono urządzenie.

Informacje dotyczące REACH
Przepisy chemiczne Unii Europejskiej REACH (Registration, Evaluation, Authorization and 
Restriction of Chemicals), weszły w życie 1 czerwca 2007 z nieprzekraczalnym terminem 2018.
Toshiba spełni wszelkie wymagania REACH i jest zdecydowana zapewnić swoim klientom informacje 
dotyczące obecności w jej produktach substancji wymienionych w liście kandydatów zgodnie z 
przepisami REACH.
Więcej informacji na temat obecności w naszych produktach substancji wymienionych w liście 
kandydatów zgodnie z przepisami REACH, występujących w stężeniu wagowym większym niż 
0,1% można odnaleźć na stronie www.toshiba-tv.com.

Oświadczenie Zgodności z EU

Produkt ten nosi znak CE zgodnie z odnośnymi dyrektywami europejskimi.
TOSHIBA, 23 Davy Road, Plymouth, PL6 8BY UK jest odpowiedzialna za oznaczenia CE.
Produkt ten posiada CE Mark, zgodnie z odpowiednimi dyrektywami europejskimi, szczególnie Dyrektywą 
o Niskim Napięciu 2014/35/EU, Dyrektywą o Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/EU oraz 
Dyrektywą RoHS 2011/65/EU. Ponadto, produkt ten jest zgodny z Dyrektywą o Ekodizajnie 2005/32/
EC (EuP) i 2009/125/EC (ErP) oraz związanymi z nimi sposobami realizacji.

Sprzęt ten jest zgodny z wymogami Przepisu Technicznego dotyczącego ograniczania użycie pewnych 
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
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Załączone akcesoria
• Pilot
• Baterie: 2 x AAA
• Instrukcja obsługi
Przycisk kontrolny TV i obsługa

1. Kierunek góra
2. Kierunek dół
3. Wybór Głośność / Info / Lista źródeł oraz 

włącznik trybu oczekiwania
Przycisk kontrolny pozwala na obsługę głośności/ 
kanałów/ źródła i funkcji oczekiwania telewizora.
Aby zmienić głośność: Zwiększ głośność popychając 
przycisk do góry. Zmniejsz głośność popychając 
przycisk w dół.
Aby zmienić kraj: Naciśnij środek przycisku, aby 
wyświetlić ekran wyboru kraju. Przewijaj dostępne 
opcje popychając przycisk do góry lub w dół.
Aby zmienić źródło: Naciśnij dwukrotnie środek 
przycisku (w sumie dwa razy), na ekranie wyświetli 
się lista źródeł. Przewijaj dostępne źródła popychając 
przycisk do góry lub w dół.
Aby wyłączyć telewizor: Naciśnij środek przycisku 
i przytrzymaj przez kilka sekund - TV przełączy się w 
tryb oczekiwania.
Aby włączyć telewizor: Naciśnij środek przycisku, 
aby włączyć telewizor.
Uwaga: Jeśli wyłączysz TV, cykl rozpocznie się 
ponownie od ustawienia głośności.
Wybór wejścia
Po podłączeniu systemów zewnętrznych do 
telewizora, można go przełączyć na różne źródła 
wejściowe. Naciskaj przycisk Źródła na pilocie, aby 
wybrać inne źródła.

Zmiana kanałów i głośności
Używając przycisków Volume+/- na pilocie można 
dopasować głośność, a przycisków Programme+/-, 
aby zmienić kanał. 
Wkładanie baterii do pilota

• Odkręć śrubkę zabezpieczającą klapkę przegródki 
na baterie, znajdującą się z tyłu pilota. 

• Zdejmij klapkę.
• Włóż dwie baterie AAA. Zwróć uwagę na bieguny 

(+ lub -). Nie mieszaj starych i nowych baterii. 

Baterie wymieniać należy na inne tego samego lub 
równoważnego typu. 

• Zamocuj klapkę z powrotem.
• Przykręć klapkę z powrotem.

Kąt działania pilota
Używaj pilota, kierując go w stronę czujnika.
Przedmioty znajdujące się pomiędzy pilotem a 
czujnikiem mogą zakłócić właściwe działanie.

Ostrzeżenia dotyczące pilota
• Nie wystawiaj pilota na wstrząsy. Dodatkowo, nie 

wystawiaj pilota na działanie płynów i nie umieszczaj 
go w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.

• Nie instaluj i nie umieszczaj pilota w bezpośrednim 
działaniu promieni słonecznych. Gorąco może 
odkształcić urządzenie.

• Pilot może nie działać właściwie, jeśli czujnik 
znajdujący się na TV będzie oświetlony promieniami 
słonecznymi lub silnym światłem. W takich 
sytuacjach, zmień kąt oświetlenia lub telewizora, 
albo używaj pilota w mniejszej odległości od 
czujnika.

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

Podłączyć antenę lub telewizję kablową do WEJŚCIA 
ANTENOWEGO (ANT) lub antenę satelitarną do 
WEJŚCIA SATELITARNEGO (LNB) znajdującego 
się z tyłu telewizora.

satelita

TYŁ
 
TELEWIZORA

antena 
lub
kabel
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Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć telewizor
Podłącz kabel do źródła zasilania, np.: gniazdko elektryczne (220-240V AC, 50 Hz). 
Aby włączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania:
• Wciśnij na pilocie przycisk oczekiwania, Program +/- lub przycisk numeryczny.
• Naciskaj boczny przycisk funkcyjny na TV, aż włączy się on z trybu oczekiwania.

Aby wyłączyć telewizor
Naciśnij przycisk oczekiwania na pilocie lub boczny przycisk funkcyjny na telewizorze - telewizor przełączy 
się wtedy w tryb oczekiwania.
Aby całkowicie wyłączyć TV, wyciągnij wtyczkę kabla z gniazdka.
Uwaga

ZASTRZEŻENIE ZNAKÓW TOWAROWYCH
Termin HDMI, logo HDMI oraz interfejs HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami 
towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i podwójne-D są znakami towarowymi 
Dolby Laboratories.

Specyfikacje

Transmisje telewizyjne
PAL BG/DK/II’
SECAM BG/DK

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

Odbiór cyfrowy Całkowicie zintegrowana naziemna/kablowa/satelitarna telewizja cyfrowa (DVB-T-C-S) 
(zgodna z DVB-T2, DVB-S2)

Liczba ustawionych 
fabrycznie kanałów 10 000

Wskaźnik kanału OSD
Wejście anteny RF 75 Ohm (niezbalansowane)
Napięcie robocze 220-240V AC, 50Hz.

24” 32” 43” 49”

Dźwięk Niemiecki +Nicam 
Stereo

Niemiecki +Nicam 
Stereo

Niemiecki +Nicam 
Stereo

Niemiecki +Nicam 
Stereo

Moc wyjściowa audio 
(WRMS.) (10% THD) 2 x 2,5 W 2 x 6 W 2 x 8 W 2 x 8 W

Zużycie energii (W) 45 W 65 W 75 W 75 W

Waga (kg) 3,5 Kg 5,5 Kg 9,0 Kg 11,5 Kg
Wymiary telewizora 
GxDxW (z podstawą) 
(mm)

134 x 554 x 370 185 x 735 x 478 220 x 974 x 615 220 x 1112 x 692

Wymiary telewizora 
GxDxW (bez podstawy) 
(mm)

35/61 x 554 x 339 77/97 x 735 x 438 79/99 x 974 x 572 60/91 x 1112 x 653

Wyświetla 16/9 24” 16/9 32” 16/9 43” 16/9 49”
Temperatura i 
wilgotność pracy: 0ºC do 40ºC, 85% maks. rel. wilg.
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Pilot

(*) MÓJ PRZYCISK: 
Przycisk ten może mieć różne funkcje domyślne, w zależności 
od modelu. Niemniej jednak, możesz ustawić specjalne 
funkcje dla tego przycisku, naciskając go przez pięć sekund, 
gdy TV przełączony jest na żądane źródło lub kanał. Na 
ekranie pojawi się komunikat potwierdzający wybór. MÓJ 
PRZYCISK  został skojarzony z wybraną funkcją.

1. Tryb oczekiwania: Włącza/wyłącza TV
2. Przyciski numeryczne: Włącza kanał, wprowadza 

liczbę lub literę do pola tekstowego na ekranie.
3. TV: Wyświetla kanały TV
4. Wyciszenie: Całkowicie wyłącza dźwięk TV
5. Głośność +/-
6. Menu: Wyświetla menu TV 
7. Przyciski kierunkowe: Pomagają poruszać się po 

menu, zawartości, itp. oraz wyświetlają podstrony w 
trybie teletekstu po naciśnięciu prawego lub lewego 
przycisku

8. OK: Potwierdza wybory użytkownika, wstrzymuje 
stronę (w trybie teletekstu), wyświetla listę kanałów (w 
trybie DTV)

9. Wstecz/Powrót: Powraca do poprzedniego ekranu, 
otwiera stronę indeksu (w trybie teletekstu) / wyświetla 
kanały telewizyjne na ekranie początkowym głównej 
telewizji hotelowej lub ekran wyboru kraju

10. Przeglądarka mediów: Otwiera ekran przeglądarki 
mediów

11. Internet: Otwiera przeglądarkę internetową
12. Pomoc: Otwiera ekran wyboru kraju, gdzie można 

filtrować poszczególne kanały według ich krajów
13. Kolorowe przyciski: Postępuj zgodnie ze 

wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby 
skorzystać z funkcji kolorowych przycisków

14. Język: Przełącza pomiędzy trybami dźwięku (telewizja 
analogowa), wyświetla i zmienia audio/język napisów 
(telewizja cyfrowa, gdy dostępna)

15. Uśpienie: Programuje telewizor tak, aby wyłączył 
się on automatycznie po upływie określonego okresu 
czasu.

16. Szybkie przewijanie do tyłu: Przewija klatki do tyłu w 
mediach takich, jak filmy

17. Nagrywanie: Brak funkcji
18. Odtwarzanie: Rozpoczyna odtwarzanie wybranych 

mediów
19. Zatrzymać: Zatrzymuje odtwarzanie mediów
20. Szybkie przewijanie do przodu: Przewija klatki do 

przodu w mediach takich, jak filmy
21. Pauza: Pauzuje odtwarzane media, rozpoczyna 

nagrywanie z przesunięciem czasu
22. Ekran: Zmienia aspekt ekranu
23. Teletekst: Wyświetla teletekst (gdy dostępny), naciśnij 

ponownie, aby nałożyć teletekst na obraz telewizyjny 
(mix)

24. Mój przycisk (*)
25. EPG (Elektroniczny przewodnik po programach): 

Wyświetla elektroniczny przewodnik po programach
26. Wyjdź: Zamyka i wychodzi z wyświetlanych menu lub 

powraca do poprzedniego ekranu / powraca do ekranu 
początkowego głównej telewizji hotelowej, jeśli jest 
wyświetlany ekran z linkiem

27. Szybkie menu: Wyświetla listę menu dla szybkiego 
do nich dostępu

28. Strona główna: Otwiera ekran początkowy głównej 
telewizji hotelowej

29. Program + / -
30. Zamiana: Szybko przeskakuje pomiędzy poprzednim i 

bieżącym kanałem lub źródłami
31. Źródło: Wyświetla wszystkie dostępne audycje i 

źródła
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Pierwsza Instalacja
Przy pierwszym włączeniu TV pojawi się ekran wyboru 
języka. Wybierz żądany język i naciśnij OK.
Na następnym ekranie ustaw swoje preferencje, 
korzystając z przycisków kierunkowych.
Uwaga: W zależności od wybranego Kraju, w tym miejscu 
może być konieczne potwierdzenie kodu PIN. Wybrany PIN 
nie może być 0000. Musisz go wprowadzić, jeśli później 
zostaniesz poproszony o PIN, w celu dokonania jakichkolwiek 
zmian w menu.

Wybór typu nadawania sygnału 
telewizyjnego
Antena cyfrowa: Jeśli wybrana jest opcja Antena 
Cyfrowa, po ukończeniu innych ustawień wstępnych, 
TV wyszuka naziemne sygnały telewizji cyfrowej.
TV cyfrowa kablowa: Jeśli włączono opcję Cyfrowej 
Telewizji Kablowej, po ukończeniu innych ustawień 
wstępnych, TV wyszuka cyfrowe sygnały telewizji 
kablowej. Zgodnie z innymi osobistymi, przed 
rozpoczęciem wyszukiwania może zostać wyświetlona 
wiadomość potwierdzająca. Wybierz TAK i naciśnij 
OK, aby kontynuować. Aby anulować operację, 
wybierz NIE i naciśnij OK. Możesz wybrać Sieć lub 
ustawić wartości, takie jak: Częstotliwość, ID Sieci i 
Krok Wyszukiwania. Po zakończeniu proszę wcisnąć 
przycisk OK. 
Uwaga: Czas trwania wyszukiwania będzie zależeć 
od wybranego Kroku Wyszukiwania.
Satelita: Jeśli wybrana jest opcja Satelita, po 
ukończeniu innych ustawień wstępnych, TV 
wyszuka cyfrowe sygnały telewizji satelitarnej. Przed 
wykonaniem wyszukiwania telewizji satelitarnej należy 
zmienić pewne ustawienia. Najpierw pojawi się menu 
Typu Anteny. Można wybrać typ anteny jako Direct, 
pojedynczy kabel satelitarny lub przełącznik 
DiSEqC, używając przycisków „ ” lub „ ”.
• Direct: Wybierz ten typ anteny, jeśli masz jeden 

odbiornik i antenę satelitarną. Naciśnij OK, aby 
kontynuować. Wybierz dostępnego satelitę na 
następnym ekranie i naciśnij OK żeby wyszukać 
programy. 

• Pojedynczy kabel satelitarny: Wybierz ten typ 
anteny, jeśli masz wiele odbiorników i system 
pojedynczy kabel satelitarny. Naciśnij OK, aby 
kontynuować. Skonfiguruj ustawienia zgodnie z 
instrukcjami na następnym ekranie. Naciśnij OK, 
aby wyszukać programy.

• Przełącznik DiSEqC: Wybierz ten typ anteny, jeśli 
masz kilka anten satelitarnych i przełącznik DiSEqC. 
Naciśnij OK, aby kontynuować. Na następnym 
ekranie można ustawić cztery opcje DiSEqC (jeśli 
dostępne). Wciśnij przycisk OK aby przeszukać 
pierwszego satelitę z listy.

Analogowy: Jeśli wybrana jest opcja Analogowa, po 
ukończeniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka 
naziemne sygnały telewizji analogowej.
Dodatkowo, możesz ustawić typ nadawania sygnału 
telewizyjnego, jako swój ulubiony. Podczas procesu 
wyszukiwania pierwszeństwo przypadnie wybranym 
typom audycji, a kanały zostaną umieszczone na 
początku listy kanałów. Po zakończeniu wciśnij OK 
aby kontynuować.
Można w tym momencie uruchomić tryb sklepu. 
Opcja ta skonfiguruje ustawienia TV dla otoczenia 
sklepu w zależności od modelu i może wyświetlić 
u góry ekranu pasek z informacjami na temat 
funkcji obsługiwanych przez TV. To ustawienie jest 
przeznaczone wyłącznie do wykorzystania w sklepie. 
Dla użytku domowego zaleca się wybranie trybu 
domowego. Opcja ta będzie dostępna w menu 
System>Ustawienia>Więcej i można ją będzie 
później włączyć/wyłączyć. 
Naciśnij przycisk OK na pilocie, aby kontynuować, 
a  na ekran ie  po jawi  s ię  menu Ustawień 
sieciowych/internetowych, jeśli potwierdzisz 
wcześniej wyświetlony komunikat z pytaniem, czy 
chcesz skonfigurować ustawienia sieciowe. Aby 
skonfigurować łącze bezprzewodowe, zapoznaj się 
z częścią Łączność. Po zakończeniu konfiguracji 
naciśnij OK, aby kontynuować. Aby przejść do 
następnego kroku nie robiąc nic, wybierz Nie i naciśnij 
przycisk OK, gdy zostanie wyświetlony komunikat 
z pytaniem, czy chcesz skonfigurować ustawienia 
sieciowe.
Po zakończeniu wprowadzania ustawień wstępnych, 
TV rozpocznie wyszukiwanie dostępnych audycji 
wybranego typu nadawania sygnału telewizyjnego.
Po zapisaniu wszystkich dostępnych stacji, 
wyświetlone zostaną wyniki wyszukiwania. Naciśnij 
OK, aby kontynuować. Następnie, zostanie 
wyświetlone menu Edycji Listy Kanałów. Możesz 
zmienić listę kanałów zgodnie ze swoimi preferencjami 
lub nacisnąć przycisk Menu aby wyjść i oglądać TV.
Podczas wyszukiwania pojawi się wiadomość 
pytająca, czy chcesz posortować kanały według 
LCN(*). Wybierz Tak i naciśnij OK, aby potwierdzić.
(*) LCN to system logicznego numerowania 
kanałów, organizujący dostępne programy zgodnie 
z rozpoznawalną sekwencję numerów kanałów (jeśli 
dostępny).
Uwaga: Nie wyłączaj telewizora podczas inicjalizacji 
pierwszej instalacji. Należy zwrócić uwagę, iż niektóre 
opcje mogą być niedostępne, zależnie od wybranego 
kraju.
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Odtwarzanie mediów poprzez wejście USB
Używając wejść USB można podłączyć do telewizora 
dysk twardy 2.5” i 3.5” (z zasilaniem zewnętrznym) 
lub pendrive.
WAŻNE! Przed podłączeniem nośnika danych do 
telewizora, wykonaj kopię zapasową znajdujących 
się na nim danych. 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. Telewizor 
obsługuje formatowanie dysku FAT32 i NTFS.
Odczekaj chwilę przez każdym podłączaniem i 
odłączaniem, gdyż odtwarzacz może nadal czytać 
pliki. Nie zastosowanie się do tej wskazówki może 
spowodować uszkodzenie fizyczne odtwarzacza USB, 
oraz samego urządzenia USB. Nie wyjmuj napędu 
podczas odtwarzania pliku.
Do wejść USB telewizora można podłączyć hub USB. 
W tym przypadku zalecamy huby USB z zewnętrznym 
zasilaniem. 
Jeśli zamierzasz podłączyć dysk twardy USB 
zalecamy podłączyć go bezpośrednio do wejścia 
USB telewizora.
Uwaga: Podczas oglądania plików graficznych, 
menu przeglądarki mediów może wyświetlić tylko 
1000 plików przechowywanych na podłączonym 
urządzeniu USB.
Menu 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.

Obsługa trybu pętla/ losowe

Rozpocznij odtwarzanie, 
używając przycisku 
odtwarzania i uruchom 

Wszystkie pliki wykazu będą 
nieprzerwanie odtwarzane w 
pierwotnej kolejności

Rozpocznij odtwarzanie, 
używając przycisku OK i 
uruchom 

Plik będzie odtwarzany bez 
przerwy (powtarzany)

Rozpocznij odtwarzanie, 
używając przycisku 
odtwarzania i uruchom 

Wszystkie pliki wykazu będą 
odtwarzane raz w kolejności 
losowej

Rozpocznij odtwarzanie, 
używając przycisku 
odtwarzania i uruchom , 

Wszystkie pliki wykazu będą 
nieprzerwanie odtwarzane w 
tej samej kolejności losowej.

Spersonalizowane logo włączającego się TV
Możesz spersonalizować swój telewizor w ten sposób, 
aby podczas każdorazowego włączania się wyświetlał 
Twój ulubiony obraz lub zdjęcie. Aby to zrobić, skopiuj 
swoje ulubione zdjęcia na pendrivie USB i otwórz 
je w menu przeglądarki mediów. Po wybraniu 
żądanego obrazu podświetl go i naciśnij OK, aby go 
wyświetlić na całym ekranie. Naciśnij ponownie OK, 
aby ustawić obraz jako spersonalizowane logo. Pojawi 
się komunikat potwierdzający wybór. Wybierz Tak i 
naciśnij OK ponownie. Jeśli obraz jest odpowiedni(*) 
zobaczysz go na ekranie podczas ponownego 
włączenia się telewizora.
Uwaga: Jeśli dokonasz pierwszej instalacji telewizor 
powróci do wyświetlania domyślnego logo, jeśli takie 
jest.
(*) Obrazy powinny mieć współczynnik kształtu 
16:9 i powinny być w formacie .jpg, .jpeg lub .jpe. 
Tylko pliki o rozmiarze nie większym niż 300KB są 
obsługiwane. Obraz nie może zostać ustawiony jako 
logo początkowe, ponieważ jego rozdzielczość nie 
pojawia się na pasku informacyjnym.
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CEC i CEC RC Passthrough
Ta funkcja pozwala na sterowanie urządzeniami z 
aktywnym CEC, połączonymi portami HDMI przy 
pomocy pilota TV.
Opcję CEC w menu System>Ustawienia>Więcej 
należy najpierw ustawić jako Aktywną. Naciśnij 
przycisk Źródło i wybierz wejście HDMI podłączonego 
urządzenia CEC z menu Listy źródeł. W przypadku 
podłączenia nowego urządzenia źródłowego CEC, 
zostanie ono wymienione w menu źródeł z nazwą 
własną zamiast nazwą podłączonego portu HDMI (jak 
np.: Odtwarzacz DVD, Rejestrator 1, itp.).
Pilot TV jest automatycznie zdolny do wykonania 
głównych funkcji po wybraniu podłączonego źródła 
HDMI.
Aby wyłączyć tę funkcję i obsługiwać telewizor 
ponownie za pomocą pilota, naciśnij przycisk 
Quick Menu na pilocie, podświetl CEC RC 
Passthrough, a następnie wyłącz tę funkcję 
naciskając przycisk kierunkowy w lewo lub prawo. Tę 
funkcję można także uaktywnić lub wyłączyć z menu 
System>Ustawienia>Więcej.
Odbiornik TV obsługuje także funkcję ARC (kanał 
zwrotny audio). Ta funkcja oznacza łącze audio 
mające zastąpić inne kable pomiędzy telewizorem 
a systemem audio (odbiornikiem A/V lub układem 
głośnikowym).
Przy aktywnej funkcji ARC telewizor nie wycisza 
automatycznie innych swoich wyjść audio. Dlatego 
zachodzi konieczność ręcznego zmniejszenia 
głośności telewizora do zera, jeśli użytkownik 
życzy sobie słuchać ścieżki dźwiękowej tylko z 
podłączonego urządzenia audio (tak samo jako w 
przypadku innych optycznych czy współosiowych 
wyjść audio). Jeśli zajdzie potrzeba zmiany poziomu 
głośności podłączonego urządzenia, należy wybrać to 
urządzenie z listy źródeł. W takim przypadku klawisze 
kontroli poziomu głośności zostaną przyporządkowane 
do podłączonego urządzenia audio.
Uwaga: ARC obsługiwane jest tylko poprzez wejście HDMI1.

Sterowanie systemem audio
Pozwala zastosować wzmacniacz/odbiornik audio 
(Audio Amplifier/Receiver) razem z TV. Głośność 
można regulować pilotem TV. Aby uruchomić tę 
funkcję, należy ustawić opcję głośników w menu 
System>Ustawienia>Więcej jako Wzmacniacz. 
Głośniki telewizora zamilkną, a dźwięk oglądanego 
źródła będzie emitowany z podłączonego systemu 
audio.
Uwaga: Urządzenie audio powinno obsługiwać funkcję 
System Audio Control, a opcja CEC powinna być włączona.
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Zawartość menu TV
System - Zawartość menu Obraz

Tryb
Tryb obrazu może zostać dopasowany do indywidualnych upodobań. Tryb 
obrazu może zostać ustawiony wg jednej z tych opcji: Kino, Gry (opcja), Sport, 
Dynamiczny i Naturalny. 

Kontrast Dopasowuje wartości jasności i ciemności obrazu.

Jasność Dopasowuje wartości jasności ekranu.

Ostrość Ustawia wartości ostrości dla obiektów wyświetlanych na ekranie.

Kolor Ustawia wartości kolorów, dopasowując je.

Oszczędzanie energii
Dla ustawień oszczędzania energii na osobiste, minimum, średnie, maksymalne, 
auto, ekran wyłączony lub wyłączone. 
Uwaga: Dostępność opcji może zależeć od wybranego trybu.

Podświetlenie To ustawienie kontroluje poziom podświetlenia. Funkcja podświetlenia będzie 
wyłączona, jeśli oszczędzanie energii jest ustawione na opcję inną niż osobiste. 

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

Redukcja szumów Jeżeli sygnał jest słaby i występują zakłócenia obrazu, użyj ustawienia Redukcji 
Szumu, aby zredukować takie zakłócenia.

Temperatura 
koloru

Ustawia pożądaną temperaturę koloru. Dostępne są opcje zimny, normalny, ciepły 
i osobiste.

Biały punkt
Ustawienie to będzie dostępne, jeśli opcja temperatury koloru jest ustawiona na 
osobistą. Zwiększ "ciepło" lub "zimno" koloru, naciskając przyciski kierunkowe Lewo 
lub Prawo.

Powiększenie 
obrazu Ustawia żądany format rozmiaru obrazu.

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.

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

Pozycja PC Pojawia się, gdy źródło wejścia jest ustawione na VGA/PC.

Automatyczne 
pozycjonowanie Automatycznie optymalizuje wyświetlanie. Naciśnij OK, aby zoptymalizować.

Pozycja pozioma Ten element przesuwa obraz poziomo w prawą lub lewą stronę na ekranie.

Pozycja pionowa Ten element przesuwa obraz pionowo w górę lub w dół na ekranie.

Zegar punktów
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
Zależnie od źródła wejścia (komputer, itp.) obraz na ekranie może być zamglony 
lub zaszumiony. Możesz użyć tej opcji, aby uzyskać czystszy obraz metodą prób i 
błędów. 

Reset Resetuje ustawienia obrazu do ustawień fabrycznych (za wyjątkiem trybu gry).
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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System - zawartość menu dźwięku

Głośność Ustawia głośność.

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

Balans Dopasowuje głośność dźwięku dochodzącego z lewego lub prawego głośnika.

Słuchawki
Ustawia głośność słuchawek.
Przed użyciem słuchawek proszę się upewnić, że dźwięk w słuchawkach jest 
ustawiony na niskim poziomie w celu uniknięcia uszkodzenia słuchu.

Tryb dźwięku Możesz wybrać tryb dźwięku (jeśli jest to obsługiwane na oglądanym kanale).

AVL (Funkcja 
automatycznego 
ograniczania 
głośności)

Ustawia określony poziom głośności dla programów.

Słuchawki/Wyjście 
audio

Podłączając zewnętrzny wzmacniacz do TV, korzystając z wyjścia słuchawkowego, 
możesz wybrać tę opcję jako Lineout. Jeśli podłączyłeś słuchawki do TV, ustaw te 
opcję jako Słuchawki.
Przed użyciem słuchawek, upewnij się, że ten element menu jest ustawiony 
na Słuchawki. Jeśli jest ustawiony na Lineout, sygnał wyjściowy w gniazdku 
słuchawkowym będzie ustawiony na maksimum, co może uszkodzić słuch.

Basy dynamiczne Włącza lub wyłącza basy dynamiczne.

Dźwięk przestrzenny Dźwięk przestrzenny może być Włączony lub Wyłączony.

Wyjście cyfrowe Ustawia tryb audio wyjścia cyfrowego.
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System - Zawartość menu ustawień
Dostęp warunkowy Kontroluje moduły dostępu warunkowego, jeśli są dostępne.

Język Możesz ustawić inny język, w zależności od nadawcy i kraju.

Kontrola Rodzicielska

Aby zmienić ustawienia kontroli rodzicielskiej wprowadź poprawne hasło. W 
tym menu możesz z łatwością ustawić Blokadę Menu, Blokadę Programów 
Niedozwolonych dla Dzieci, Blokadę Klawiszy oraz Ochronę Rodzicielską. 
Możesz również ustawić nowy PIN lub zmienić domyślny PIN CICAM, korzystając 
z odnośnych opcji.
Uwaga: Niektóre opcje mogą być niedostępne, zależnie od wybranego kraju przy 
Pierwszej Instalacji. Domyślny PIN może być ustawiony na 0000 lub 1234. Jeśli 
określono PIN (jest wymagany w zależności od wybranego kraju) podczas Pierwszej 
instalacji, użyj go.

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

Data/Godzina Ustawia datę i godzinę.

Źródła Włącza lub wyłącza opcje wybranych źródeł.

Ustawienia sieciowe/
internetowe Wyświetla ustawienia sieciowe/internetowe.

Dostępność Wyświetla opcje dostępności telewizora.

Osoby 
Niedosłyszące Włącza funkcje specjalne przesyłane przez nadawcę programu.

Opis Audio
Dla oglądających program osób niewidomych i niedowidzących odtwarzana będzie 
ścieżka dźwiękowa z narracją. Naciśnij OK, aby wyświetlić wszystkie dostępne opcje 
menu Opisu Audio. Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, jeśli obsługuje ją nadawca. 

Więcej Wyświetla inne opcje ustawień telewizora.

Limit Czasu Menu Zmienia limit dla czasu wyświetlania menu.

Aktualizacja 
oprogramowania

Zapewnia najnowsze oprogramowanie fabryczne telewizora. Naciśnij OK, aby 
wyświetlić opcje menu.

Wersja Aplikacji Wyświetla aktualną wersję oprogramowania.

Tryb Napisy
Opcja ta jest używana to wyboru rodzaju napisów wyświetlanych na ekranie (napisy 
DVB / napisyTeletekstowe), jeśli oba rodzaje będą dostępne. Wartość domyślna to 
napisy DVB. Funkcja ta jest dostępna dla wybranej opcji kraju: Norwegia.

Automatyczne 
wyłączanie TV Ustawia żądaną godzinę, o której TV ma automatycznie wejść w tryb oczekiwania. 

Klucz Biss 

Biss jest sygnałem satelitarnym szyfrującym system, który jest używany do 
niektórych transmisji. Jeśli musisz wprowadzić Biss dla danej transmisji, możesz 
użyć tych ustawień. Aby wprowadzić klucz żądanej transmisji, podświetl Klucz Biss i 
naciśnij OK.

Tryb Sklepu Wybierz ten tryb w celu demonstracji możliwości telewizora. Podczas, gdy włączony 
jest Tryb Sklepu, niektórych funkcji w menu TV nie będzie można ustawić.

Współdzielenie 
audio i wideo

Opcja współdzielenia audio i wideo pozwala na współdzielenie się plikami 
przechowywanymi na Twoim smartfonie lub tablecie PC. Jeśli posiadasz 
kompatybilny smartfon lub tablet ,i zainstalowane odpowiednie oprogramowanie, 
możesz współdzielić/wyświetlać zdjęcia na swoim TV. Więcej informacji znajdziesz 
w instrukcji oprogramowania do współdzielenia plików. Tryb współdzielenia audio i 
wideo będzie niedostępny z funkcją portalu internetowego.

Tryb Włączania Ustawienie to konfiguruje preferencje trybu uruchamiania. Dostępne są opcje Ostatni 
stan i Tryb oczekiwania.

Wirtualny Pilot Włącz lub wyłącz funkcję wirtualnego pilota.
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CEC Ustawienie to pozwala na całkowite włączenie lub wyłączenie funkcji CEC. Naciśnij 
przycisk w Lewo lub w Prawo, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Automatyczne 
Włączanie CEC

Funkcja ta pozwala podłączonemu urządzeniu kompatybilnemu z HDMI-CEC na 
automatyczne włączanie TV i przełączanie na swoje wejście źródła. Naciśnij przycisk 
w Lewo lub w Prawo, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Głośniki
Aby usłyszeć dźwięk TV poprzez podłączone kompatybilne urządzenie audio, 
ustaw jako Wzmacniacz. Możesz korzystać z pilota TV do sterowania głośnością 
urządzenia audio.

OSS Wyświetla informację o licencji Oprogramowania Open Source.

Zawartość menu instalacji
Automatyczne 
wyszukiwanie 
kanałów 
(ponowne 
strojenie)

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.

Ręczne 
wyszukiwanie 
kanałów

Funkcja ta może być użyta wyłącznie dla przekazu bezpośredniego.

Wyszukiwanie 
kanałów 
sieciowych

Wyszukuje kanały połączone ze stacjami. Antena cyfrowa: Wyszukuje kanały sieciowe 
odbierane przez antenę. TV cyfrowa kablowa: Wyszukuje kanały sieciowe odbierane przez 
kabel.

Dostrajanie 
analogowe

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

Ustawienia 
instalacyjne 
(opcja)

Wyświetla menu ustawień instalacji. Wyszukiwanie w trybie oczekiwania: TV wyszuka, 
będąc w trybie oczekiwania, brakujące lub nowe kanały. Wyświetlone zostaną wszelkie nowo 
odnalezione programy.

Czyszczenie 
listy 
serwisowej

Tego ustawienia używa się do usuwania zapisanych kanałów. To ustawienie jest widoczne 
tylko wtedy, gdy opcja Kraju ustawiona jest na Danię, Szwecję, Norwegię lub Finlandię.

Wybierz 
aktywną sieć

Ustawienie to pozwala na wyświetlanie na liście kanałów tylko audycji z konkretnej sieci. 
Funkcja ta jest dostępna dla wybranej opcji kraju: Norwegia.

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

Złącze Typ Kable Urządzenie

Połączenie 
Scart 
(tył)

Połączenie 
VGA 
(tył)

BOCZNE AV Połączenie 
PC/YPbPr 

Audio 
(bok) Kabel audio 

YPbPr/PC
Kabel do podłączenia 
audio/wideo z boku

Połączenie 
HDMI 
(tył)

SPDIF 
Połączenie  

(z tyłu)  
SPDIF  

(wyjście 
koncentryczne)  
(TD-H24363G-
TD-H32363G)

SPDIF 
Połączenie 

(wyjście 
optyczne) 

SPDIF  
(z tyłu)  

(TD-H24363G-
TD-H32363G)

BOCZNE AV Połączenie 
boczne AV 

(Audio/
Wideo) 
(bok)

Kabel audio i 
wideo

Kabel do podłączenia 
audio/wideo z boku

SŁUCHAWKI Połączenie 
słuchawkowe 

(bok)

YPBPR Połączenie 
YPbPr Video 

(bok) Kabel do połączeń PC do 
YPbPr

Połączenie 
USB 
(bok)

Połączenie 
CI 

(bok)

LAN

 

Połączenie 
Ethernet 

(tył) Kabel LAN / Ethernet  

 

UWAGA: Do podłączania urządzeń 
poprzez YPbPr lub boczne wejście 
AV należy użyć kabli dołączonych 
do zestawu. Patrz: rysunki po lewej 
stronie. | Aby przesłać sygnał 
YPbPr poprzez wejście VGA, 
można użyć kabla YPbPr  do 
VGA. | Nie można jednocześnie 
korzystać z VGA i YPbPr. | Aby 
włączyć dźwięk PC/YPbPr, do 
wykonania połączenia musisz 
skorzystać z BOCZNEGO 
wejścia AV i kabla YPbPr/
PC audio, korzystając z jego 
CZERWONEJ i BIAŁEJ wtyczki. 
Jeśli urządzenie zewnętrzne jest 
podłączone poprzez gniazdko 
SCART, TV automatycznie przełączy 
się na tryb AV. | Przy korzystaniu z 
montażu naściennego (dostępnego 
na rynku, jeśli poza zestawem), 
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. 
Każde wejście USB odbiornika TV 
obsługuje urządzenia do 500mA 
włącznie. Podłączanie urządzeń 
o natężeniu prądu elektrycznego 
powyżej 500mA może uszkodzić 
TV. Podłączając kabel  HDMI 
do swojego telewizora, musisz 
korzystać wyłącznie z ekranowanego 
kabla HDMI,  gwarantującego 
wystarczającą ochronę przed 
szkodliwym promieniowaniem.

Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, upewnij się najpierw, że i to urządzenie, i telewizor są wyłączone. 
Po podłączeniu, możesz włączyć oba urządzenia i zacząć z nich korzystać.
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DODATKOWE FUNKCJE

Korzystanie z usługi sieciowej współdzielenia audio i wideo
Współdzielenie audio i wideo umożliwia oglądanie i odtwarzanie zdjęć, muzyki oraz filmów wideo 
przechowywanych na zgodnym serwerze medialnym podłączonym do tej samej sieci domowej, co Twój TV. 
Po naciśnięciu przycisku przeglądarki mediów na pilocie, na ekranie wyświetli się ekran menu przeglądarki 
mediów. Wybierz wybrany typ mediów i naciśnij OK. Na następnym ekranie zostaną wyświetlone dostępne 
serwery multimedialne. Wybierz ten, który chcesz podłączyć, a następnie naciśnij przycisk OK. Można 
przeglądać zawartość na serwerze multimediów i odtwarzać/wyświetlać żądane media na ekranie telewizora. 
Uwaga: Jeśli oglądasz film z sieci poprzez funkcję współdzielenia audio i wideo, napisy nie będą działać. Tryb trick i przeskok 
nie są obsługiwane przez funkcję współdzielenia audio i wideo.

Przeglądarka internetowa
Przeglądarka internetowa to aplikacja, która umożliwia dostęp do internetu. Aby korzystać z przeglądarki 
internetowej, należy najpierw wejść do menu głównego przez naciśnięcie przycisku MENU. Wybierz logo 
przeglądarki internetowej z menu Internetu i naciśnij przycisk OK, aby uruchomić przeglądarkę. Można 
także nacisnąć przycisk Internet na pilocie, aby otworzyć przeglądarkę internetową.
Ekran początkowy przeglądarki, miniaturki predefiniowanych (jeśli są takowe) linków do dostępnych stron 
www zostaną wyświetlone jako opcje szybkiego wybierania razem z edycją szybkiego wybierania i dodawania 
do szybkiego wybierania.
Aby poruszać się po przeglądarce internetowej, korzystaj z przycisków kierunkowych na pilocie lub z 
podłączonej myszki. Aby pokazać pasek opcji przeglądarki, przesuń kursor na górę strony lub naciśnij przycisk 
Back/Return. Dostępne są opcje historii, kart i zakładek oraz pasek przeglądarki, zawierający przyciski 
poprzednia/następna, odświeżanie, pasek adresu/szukania, przyciski szybkiego wybierania i Opery.
Z przycisku Opery możesz również korzystać do zarządzania przeglądarką. Podświetl przycisk Opery -  i 
naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić szczegóły strony i ogólne opcje.
Istnieją różne sposoby na wyszukanie lub odwiedzenie stron www przy użyciu przeglądarki.
 Wprowadź adres strony www (URL) w pasku szukania/adresu i podświetl przycisk Submit na wirtualnej 

klawiaturze oraz naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić stronę.
 Wprowadź słowa kluczowe w pasku szukania/adresu i podświetl przycisk Submit na wirtualnej klawiaturze 

oraz naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć szukanie odnośnych stron.
 Podświetl miniaturkę szybkiego wybierania i naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić odnośną stronę.
Uwaga: Niektóre strony internetowe mogą nie być obsługiwane. W zależności strony; mogą wystąpić problemy 
z treściami. W niektórych przypadkach zawartość wideo może być niemożliwa do odtworzenia.
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Ściana wideo
Ściana Wideo to zestaw połączonych ze sobą ekranów wideo, dzięki czemu każdy ekran pokazuje część całego 
obrazu lub powtarza ten sam obraz na każdym ekranie. Ekran ten może być również montowany w ścianie 
wideo w układzie macierzy. Aby wykorzystać swój ekran jako część ściany wideo trzeba będzie skonfigurować 
opcje Ustawień ściany wideo w menu System> Ustawienia> Więcej . Dostępne są następujące opcje:
Liczba rzędów: Liczba rzędów w macierzy ściany wideo.
Liczba kolumn: Liczba kolumn w macierzy ściany wideo.
Komórka: Pozycja ekranu w macierzy. Ściana wideo jest wyłączone, jeśli ta pozycja to 0.
Offset: Ilość poziomo i pionowo przesuniętych pikseli, aby ukryć uszkodzone krawędzie i wyrównać ramkę 
panelu.

Funkcja automatycznego odtwarzania USB
Funkcja automatycznego odtwarzania USB pozwala na automatyczne rozpoczęcie odtwarzania treści 
multimedialnych z urządzenia przenośnego. Funkcja wykorzystuje przeglądarkę multimedialną. W celu 
odtwarzania te typy zawartości medialnych mają różne priorytety. Malejący priorytet to zdjęcie, wideo i audio. 
Oznacza to, że jeśli w katalogu głównym urządzenia wymiennego znajdują się zdjęcia, przeglądarka mediów 
będzie odtwarzać zdjęcia sekwencyjnie (w kolejności wg nazwy pliku) zamiast plików wideo lub audio. Jeśli 
nie, napęd będzie sprawdzony pod kątem zawartości wideo i na końcu audio.
Funkcja ta działa tylko wtedy, gdy wystąpią wszystkie z poniższych okoliczności:
Urządzenie USB jest podłączone.
Opcja automatycznego odtwarzania jest włączona. Jest umieszczony w menu przeglądarki 
mediów>ustawienia.

(*) Rysunki i ilustracje w tym podręczniku użytkownika są dostarczane wyłącznie jako odnośniki i mogą 
różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. Wzornictwo i specyfikacje produktu mogą ulec zmianie 
bez uprzedniego powiadomienia.
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Obsługiwane formaty plików wideo dla trybu USB

Rozszerzenie Kodek wideo SPEC (rozdzielczość) i prędkość transmisji

.dat, vob MPEG1/2
1080P@30fps - 40 Mbps

.mpg, .mpeg MPEG1/2, 
MPEG4

.ts, .trp, .tp MPEG1/2, H.264, 
AVS, MVC

H.264: 1080Px2@30fps - 62,5 Mbps, 1080P@60fps - 62,5 Mbps MVC: 
1080P@30fps - 62,5 Mbps Inne: 1080P@30fps - 40Mbps

.mp4, .mov, 

.3gpp, .3gp
MPEG1/2, 
MPEG4, H.263, 
H.264, ruchomy 
JPEG

H.264: 1080Px2@30fps - 62,5 Mbps, 1080P@60fps - 62,5 Mbps ruchomy 
JPEG: 640x480@30fps - 10 Mbps Inne: 1080P@30fps - 40 Mbps

.avi MPEG1/2, 
MPEG4, 
Sorenson H.263, 
H.263, H.264, 
WMV3, ruchomy 
JPEG

.mkv MPEG1/2, 
MPEG4, H.263, 
H.264, WMV3, 
ruchomy JPEG

.asf Sorenson H.263, 
H.264, WMV3, 
ruchomy JPEG

.flv WMV3 1080P@30fps - 40 Mbps

.swf RV30/RV40 1080P@30fps - 40 Mbps

.wmv

.mp4, .mov, .3gpp, 

.3gp, strumień 
transportowy 
MPEG, .ts, .trp, 
.tp, .mkv

HEVC/H.265 1080P@60fps - 50Mbps

Obsługiwane formaty plików graficznych dla trybu USB

Obraz Zdjęcie Rozdzielczość (szerokość x 
wysokość)

Uwaga

JPEG
Linia bazowa 15360x8640 

Limit maksymalnej rozdzielczości zależy od 
rozmiaru DRAM

Progresywna 1024x768

PNG
bez przeplotu 9600x6400
z przeplotem 1200x800

BMP 9600x6400
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Obsługiwane formaty plików audio dla trybu USB

Rozszerzenie Kodek audio Prędkość transmisji Częstotliwość 
próbkowania 

.mp3, 
MPEG1/2 Layer1 32Kbps ~ 448Kbps

16KHz ~ 48KHzMPEG1/2 Layer2 8Kbps ~ 384Kbps
MPEG1/2 Layer3 8Kbps ~ 320Kbps

.avi

MPEG1/2 Layer1 32Kbps ~ 448Kbps
16KHz ~ 48KHzMPEG1/2 Layer2 8Kbps ~ 384Kbps

MPEG1/2 Layer3 8Kbps ~ 320Kbps
AC3 32Kbps ~ 640Kbps 32KHz, 44,1KHz, 48KHz
AAC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz
WMA 128bps ~ 320Kbps 8KHz ~ 48KHz
WMA 10 Pro M0 < 192kbps 48KHz
WMA 10 Pro M1 < 384kbps 48KHz
WMA 10 Pro M2 < 768kbps 96KHz
LPCM 64Kbps ~ 1.5Mbps 8KHz ~ 48KHz
IMA-ADPCM, MS-
ADPCM 384Kbps 8KHz ~ 48KHz

G711 A/mu-law 64Kbps ~ 128Kbps 8KHz

.asf

MPEG1/2 Layer1 32Kbps ~ 448Kbps
16KHz ~ 48KHzMPEG1/2 Layer2 8Kbps ~ 384Kbps

MPEG1/2 Layer3 8Kbps ~ 320Kbps
WMA 128bps ~ 320Kbps 8KHz ~ 48KHz
WMA 10 Pro M0 < 192kbps 48KHz
WMA 10 Pro M1 < 384kbps 48KHz
WMA 10 Pro M2 < 768kbps 96KHz

.mkv, .mka

MPEG1/2 Layer1 32Kbps ~ 448Kbps
16KHz ~ 48KHzMPEG1/2 Layer2 8Kbps ~ 384Kbps

MPEG1/2 Layer3 8Kbps ~ 320Kbps
AC3 32Kbps ~ 640Kbps 32KHz, 44,1KHz, 48KHz
AAC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz
WMA 128bps ~ 320Kbps 8KHz ~ 48KHz
WMA 10 Pro M0 < 192kbps 48KHz
WMA 10 Pro M1 < 384kbps 48KHz
WMA 10 Pro M2 < 768kbps 96KHz
VORBIS Do 48KHz
LPCM 64Kbps ~ 1.5Mbps 8KHz ~ 48KHz
IMA-ADPCM,  
MS-ADPCM 384Kbps 8KHz ~ 48KHz

G711 A/mu-law 64Kbps ~ 128Kbps 8KHz
FLAC < 1.6Mbps 8KHz ~ 96KHz

.ts, .trp, .tp, .dat, 

.vob, .mpg, .mpeg

MPEG1/2 Layer1 32Kbps ~ 448Kbps
16KHz ~ 48KHzMPEG1/2 Layer2 8Kbps ~ 384Kbps

MPEG1/2 Layer3 8Kbps ~ 320Kbps
AC3 32Kbps ~ 640Kbps 32KHz, 44,1KHz, 48KHz
EAC3 32Kbps ~ 6Mbps 32KHz, 44,1KHz, 48KHz
AAC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz
LPCM 64Kbps ~ 1.5Mbps 8KHz ~ 48KHz
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Rozszerzenie Kodek audio Prędkość transmisji Częstotliwość 
próbkowania 

.wav

MPEG1/2 Layer1 32Kbps ~ 448Kbps
16KHz ~ 48KHzMPEG1/2 Layer2 8Kbps ~ 384Kbps

MPEG1/2 Layer3 8Kbps ~ 320Kbps
LPCM 64Kbps ~ 1.5Mbps 8KHz ~ 48KHz
IMA-ADPCM,  
MS-ADPCM 384Kbps 8KHz ~ 48KHz

G711 A/mu-law 64Kbps ~ 128Kbps 8KHz

.3gpp, .3gp, 

.mp4, .mov, .m4a

MPEG1/2 Layer3 8Kbps ~ 320Kbps 16KHz ~ 48KHz
AC3 32Kbps ~ 640Kbps 32KHz, 44,1KHz, 48KHz
EAC3 32Kbps ~ 6Mbps 32KHz, 44,1KHz, 48KHz
AAC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz
VORBIS Do 48KHz
LPCM 64Kbps ~ 1.5Mbps 8KHz ~ 48KHz
IMA-ADPCM,  
MS-ADPCM 384Kbps 8KHz ~ 48KHz

G711 A/mu-law 64Kbps ~ 128Kbps 8KHz

.flv
MPEG1/2 Layer3 8Kbps ~ 320Kbps 16KHz ~ 48KHz
AAC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz

.ac3
AC3 32Kbps ~ 640Kbps 32KHz, 44,1KHz, 48KHz
AAC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz

.swf MPEG1/2 Layer3 8Kbps ~ 320Kbps 16KHz ~ 48KHz

.ec3 EAC3 32Kbps ~ 6Mbps 32KHz, 44,1KHz, 48KHz

.rm, .rmvb, .ra
AAC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz

LBR (cook) 6Kbps ~ 128Kbps 8KHz, 11.025KHz, 
22.05KHz, 44.1KHz

.wma, .wmv

WMA 128bps ~ 320Kbps 8KHz ~ 48KHz
WMA 10 Pro M0 < 192kbps 48KHz
WMA 10 Pro M1 < 384kbps 48KHz
WMA 10 Pro M2 < 768kbps 96KHz

.webm VORBIS Do 48KHz

Obsługiwane formaty plików napisów dla trybu USB

Napisy wewnętrzne

Rozszerzenie Kontener Kod napisów
dat, mpg, mpeg, vob MPG, MPEG Napisy DVD
ts, trp, tp TS Napisy DVB

mp4 MP4 Napisy DVD 
Zwykły tekst UTF-8

mkv MKV

ASS 
SSA 
Zwykły tekst UTF-8 
VobSub 
Napisy DVD

Napisy zewn.

Rozszerzenie Parser napisów Uwaga
.srt Subrip
.ssa/ .ass SubStation Alpha
.smi SAMI

.sub

SubViewer 
MicroDVD 
DVDSusbtitleSystem 
SubIdx (VobSub)

Tylko SubViewer 1.0 oraz 2.0

.txt TMPlayer
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Obsługiwane rozdzielczości DVI
Podłączając urządzenia do telewizora używając kabli/przelotek typu DVI do HDMI (do kupienia osobno), 
możesz sprawdzić ustawienia rozdzielczości poniżej.

56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz

640x400 þ

640x480 þ þ þ þ

800x600 þ þ þ þ þ

832x624 þ

1024x768 þ þ þ þ þ

1152x864 þ þ þ

1152x870 þ

1280x768 þ þ

1360x768 þ

1280x960 þ þ

1280x1024 þ þ

1400x1050 þ þ

1440x900 þ þ

1600x1200 þ

1680x1050 þ

1920x1080 þ

1920x1200 þ

Typowe tryby wyświetlania dla wejścia PC
Poniższa tabela przedstawia niektóre podstawowe tryby obrazu. Telewizor może nie obsługiwać wszystkich 
rozdzielczości.

Indeks Rozdzielczość Częstotliwość

1 640x350 85Hz
2 640x400 70Hz
3 640x480 60Hz
4 640x480 66Hz
5 640x480 72Hz
6 640x480 75Hz
7 640x480 85Hz
8 800x600 56Hz
9 800x600 60Hz

10 800x600 70Hz
11 800x600 72Hz
12 800x600 75Hz
13 800x600 85Hz
14 832x624 75Hz
15 1024x768 60Hz
16 1024x768 66Hz
17 1024x768 70Hz
18 1024x768 72Hz
19 1024x768 75Hz
20 1024x768 85Hz
21 1152x864 60Hz
22 1152x864 70Hz

23 1152x864 75Hz
24 1152x864 85Hz
25 1152x870 75Hz
26 1280x768 60Hz
27 1360x768 60Hz
28 1280x768 75Hz
29 1280x768 85Hz
30 1280x960 60Hz
31 1280x960 75Hz
32 1280x960 85Hz
33 1280x1024 60Hz
34 1280x1024 75Hz
35 1280x1024 85Hz
36 1400x1050 60Hz
37 1400x1050 75Hz
38 1400x1050 85Hz
39 1440x900 60Hz
40 1440x900 75Hz
41 1600x1200 60Hz
42 1680x1050 60Hz
43 1920x1080 60Hz
44 1920x1200 60Hz



Polski   - 23 -

Kompatybilność sygnałów AV i HDMI

Źródło Obsługiwane sygnały Dostępne

EXT
(SCART)

PAL O

NTSC4.43 O

NTSC3.58 O

RGB 50/60 O

SECAM O

Boczne AV

PAL O

NTSC4.43 O

NTSC3.58 O

SECAM O

YPbPr 

480i, 480p 60Hz O

576i, 576p 50Hz O

720p 50Hz,60Hz O

1080i 50Hz,60Hz O

HDMI

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

(X: Niedostępne, O: Dostępne)

W niektórych przypadkach sygnał może nie być 
wyświetlany prawidłowo na ekranie. 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 sprzętu.
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