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POLSKI



 

1. PRZEPISY  BEZPIECZEŃSTWA 
Macie Państwo jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie produktów 
telewizyjnych o wysokiej jakości. Aby dokonać konfiguracji najłatwiej, jak to możliwe, 
chcielibyśmy, abyście Państwo zapoznali się z cechami i funkcjami tego produktu. 
Proszę dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w 
przyszłości w bezpiecznym miejscu. Dziękujemy za zakup i mamy nadzieję, że 
będziecie Państwo zadowoleni z posiadanego produktu. 
 

 

 

 
 

 

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA 

 
Ten symbol na produkcie i w instrukcjach wskazuje na to, że 
istnieje ryzyko szoku elektrycznego jeśli zostanie usunięta 
obudowa urządzenia lub zignorowane zostaną instrukcje. 

 
Ten symbol wskazuje na to, że jest niebezpieczeństwo 
uszkodzenia ludzkiego ciała i/lub uszkodzenia bądź zniszczenia 
produktu jeśli nie przestrzegane są przepisy zawarte w instrukcji. 

 Wyprodukowano po 13. sierpnia 2005. Zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny nie może być wyrzucany razem z innymi odpadami 
domowymi. W celu ich przetworzenia zwróć się do instytucji 
zajmującej się utylizacją odpadów i recyklingiem. 

 

Zużyte baterie nie mogą być wyrzucane razem z innymi odpadami 
domowymi. W celu ich przetworzenia zwróć się do instytucji 
zajmującej się utylizacją odpadów i recyklingiem. 

 

Ten produkt jest zgodny z europejskimi zasadami bezpieczeństwa 
i dyrektywami dotyczącymi urządzeń elektrycznych. 



 

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

 
 Nie należy umieszczać urządzenia w pomieszczeniu w taki sposób, aby światło padało 
bezpośrednio na ekran. Oglądanie w całkowitych ciemnościach lub oglądanie z refleksami na ekranie 
może powodować zmęczenie oczu. Polecamy słabe, pośrednie oświetlenie dla przyjemnego oglądania. 

 Upewnij się, że urządzenie nie przylega bezpośrednio do ściany, aby zagwarantować 
odpowiednie odprowadzanie ciepła. Niewystarczające odprowadzanie ciepła może 
spowodować uszkodzenie urządzenia. 

 Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu innych źródeł ciepła (np. kaloryfer). 

 Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zasłonięte podczas działania urządzenia. 

 Telewizor zasilany jest napięciem sieciowym. Akceptowalną wartość napięcia można znaleźć na 
naklejce z tyłu telewizora.  
 Nigdy nie próbuj włożyć do wnętrza urządzenia jakichkolwiek przedmiotów! 
 Panel LED wykonany jest ze szkła, więc może ulec machanicznemu uszkodzeniu. 

 Jeśli nastąpiłoby już uszkodzenie panela, proszę zwrócić uwagę na ryzyko zranienia się 
szkłem z panela. 
 Przed czyszczeniem telewizora należy zawsze odłączyć kabel zasilający. 
 Do czyszczenia urządzenia, w celu uniknięcia porysowania ekranu, należy używać 

wyłącznie miękkiej ściereczki. 
 Chemiczne środki czyszczące mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. 
 Podczas burzy należy odłączyć zarówno kabel zasilający, jak i kabel antenowy. Uniknie 
się w ten sposób ryzyka uszkodzenia urządzenia w wyniku uderzenia pioruna. 
 Wszystkie odbiorniki TV pracują pod wysokim napięciem. Z tego powodu, wszystkie 
naprawy oraz inne czynności wykonywane na rozkręconym urządzeniu powinny być 
wykonywane przez wykwalifikowany personel techniczny. 
 Aby zapobiec przeciążeniu instalacji elektrycznej, nie podłączaj do tego samego gniazdka 

zbyt wielu urządzeń oprócz telewizora. 
 Nie używaj kabla, który jest przetarty, nacięty lub uszkodzony w jakikolwiek inny sposób. 
 Nie umieszczaj żadnych ciężkich przedmiotów na kablu. 

 Przy odłączaniu zasilania ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel. 
 Gdy telewizor nie jest używany przez dłuższy czas, odłącz kabel zasilający oraz kabel 
antenowy. 
 Nie należy dopuścić, aby telewizor miał kontakt z wodą lub wilgocią. Nie używaj 
urządzenia w obszarach mokrych lub o dużej wilgotności (łazienka, kuchnia, okolice basenu). 

 Wyłącz urządzenie, odłącz kabel zasilający i skorzystaj z profesjonalnej pomocy, gdy: 

 Urządzenie nie działa prawidłowo; 

 Uszkodzony jest kabel zasilający; 

 Na obudowę telewizora została rozlana ciecz lub był on przypadkowo narażony na 

działanie wody lub wilgoci; 

 Ciała obce dostały się do środka urządzenia przez otwory wentylacyjne. 

 Nigdy nie zdejmuj obudowy. W środku nie znajdują się żadne zapasowe, przydatne części. 
Rozkręcenie telewizora może być podstawą do utraty gwarancji. Produkt ten może być 

naprawiany jedynie przez wykwalifikowany personel. 
 Aby zapobiec wylaniu się baterii usuń je z pilota, jeśli się wyczerpią lub jeśli pilot nie 
będzie używany przez dłuższy czas. 
 Nie wrzucaj zużytych baterii do ognia. 
 Nie blokuj otworów wentylacyjnych znajdujących się w tylnej części obudowy. Możesz 
postawić TV na półce lub stoliku, ale pozostaw co najmniej 10cm przestrzeni wokół 

urządzenia. 

 
 



 

Widok z tyłu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
1. USB HOST: Złącze danych USB 2.0 dla PVR i odtwarzacza multimedialnego 
2. CI Card Slot : Gniazdo rozszerzeń dla modułów dostępowych 
3. Mini Y/Pb/Pr Input Jack: Analogowe wejście komponentowe obrazu i dźwięku* 
4. Mini AV Input Jack: Podłączanie dla sygnału analogowego w trybie Composite 
5. HDMI 1 Input Jack:. Cyfrowe wejście obrazu i dźwięku 
6. HDMI 2 Input Jack:. Cyfrowe wejście obrazu i dźwięku 
7. Coax OUT: Cyfrowe wyjście audio 
8. Wejście Tv ( antenowe )        
9. VGA input Jack:. Komputerowe wejście obrazu PC-RGB 
10. PC Audio Input Jack:. Komputerowe wejście dźwięku 
11. SCART Jack: Analogowe wejście obrazu i dźwięku 
12.Headphone Jack:. Wyjście słuchawkowe audio 

 
 

 
 
 
                              * złącze wykorzystuje gniazdo typu mini jack 3,5mm, 

                           do podłączenia niezbędna jest przejściówka/konwerter 
 
 
 
 
 
 
 

                             



 

 

 

3.2 FUNKCJE PILOTA  
 

 
1. POWER  
włącz/wyłącz TV. 
2. MUTE  
Wycisz/wyłącz wyciszenie. 
3. Przyciski numeryczne (0~9) 
 4.-/-- przycisk 
Naciśnij przycisk, aby wprowadzić numer  
programu dla  kanałów programowych, 
takich jak 2-1, itd. 
5. ANGLE (DVD ) 
Naciśnij, aby wyregulować kąt widzenia 
obrazu. 
W trybie ATV / DTV, naciśnij przycisk, aby 
powrócić do listy kanałów  
6.SOURCE  
Wyświetl menu wyboru źródła sygnału. 
7 INFO  
Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić 
informacje o bieżącym kanale na ekranie  
8. Direction / Przyciski kierunkowe 
Nacisnąć przyciski kierunkowe, aby wybrać 
opcje menu lub ustawienia. 
9. ENTER  
Naciśnij "Enter" w celu potwierdzenia 
wyboru w menu ustawień 
10.MENU  
Naciśnij, aby wejść lub wyjść z menu 
ustawień. 
11.SLEEP  
Funkcja ta pozwala na ustawienie czasu 
uśpienia. Naciśnij przycisk, aby wybrać 
żądany czas wyłączenia, lub naciśnij 
Wyłącz, aby zamknąć funkcję. 
12.EXIT  
Naciśnij, aby zamknąć wszystkie menu 
OSD na ekranie. 
13. VOL+/-  
Regulacja głośności 
14. CH+/-  
W trybie ATV lub DTV, naciśnij, aby wybrać 
kanał analogowy lub cyfrowy 
15.LANGUAGE (tryb DVD) 
Naciśnij przycisk, aby wybrać tryb Nicam w 
trybie telewizji analogowej. Naciśnij 
przycisk, aby wybrać język, w trybie 
telewizji cyfrowej



 

 
 

 
 

 
 

16. SUBTITLE  
W trybie DTV, naciśnij, aby wybrać 
alternatywny język napisów podczas 
przeglądania / odtwarzania programu DTV. 
W trybie teletekstu, naciśnij przycisk, aby 
wyświetlić str.100. 
Uwaga: Napisy i teletekst jest dostępny tylko 
wtedy, gdy usługa jest świadczona przez 
nadawców. 
17.SUBPAGE(TeleText ) 
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć 
podstronę. 
18. CANCEL(TeleText) 
Naciśnij, aby anulować 
19.   P.MODE  
Naciśnij przycisk, aby wybrać tryb obrazu: 
Wybierz: Użytkownika, Standardowy, 
Dynamiczny lub Łagodny 
20. S.MODE  
Naciśnij, aby zmienić tryb wideo. Wybierz: 
Użytkownika, Standard, Film lub Muzyka  
21. FAV  
Wyświetlanie wybranego, ulubionego 
programu. Mix (tryb teletekstu) i telewizji 
Zdjęcia, tekst są mieszane razem na 
przeźroczystym tle. 
22. FAV+ 
Wyświetlanie wybranego ulubionego 
programu (UP)  
HOLD (tryb teletekstu) 
Przytrzymać lub wyłączyć wyświetlacz dla 
bieżącej strony . 
23..FAV- 
Wyświetlanie wybranego ulubionego 
programu (w dół) 
24-27. Kolor (Media i Teletext) 
28. FREEZE  
Naciśnij ten przycisk, aby zatrzymać obraz 
na ekranie. 
TYTUŁ (tryb DVD) 
Otwiera tytuł w trybie DVD. 
29. ASPECT (tryb TV) 
Zmień rozmiar wyświetlania w trybie TV  
SIZE (Teletext i  tryb DVD) 
Zmień rozmiar obrazu w trybie teletekstu lub 
DVD.

30. MHEG 5 (Tryb Teletekstu-Anglia) 
Przycisk TT (Tryb Teletekstu- Europa) 

Przycisk CC (tryb teletekstu Ameryka 

Południowa) Włączyć lub wyłączyć tryb 

teletekstu (tryb TV) 

31. INDEX  (Teletext ) R 

Zwrócić się do strony indeksu (tryb 

teletekstu) LIST (TV i tryb DTV) 

Naciśnij, aby wyświetlić programy 

analogowe lub cyfrowe. 

32-35. Media i klucz  DVD 

Odtwarza szybko do tyłu 

Odtwarza szybko do przodu 

 

Wstecz  

 

Do przodu 
36. DVD-Setup 
Menu ustawień DVD. 
Przycisk EPG 
Naciśnij, aby wyświetlić menu EPG w trybie 
DTV 
37 T.SHIFT 
Naciśnij przycisk, aby uruchomić funkcję 
T.shift. Zatrzymać odtwarzanie, jeśli jest 
automatyczne T.shift . Naciśnij ponownie, aby 
wznowić odtwarzanie 
38. ■ 
Zatrzymywanie odtwarzania / wyjście z menu 
39. DTV/RADIO 
Wybierz tryb TV / radio. 
Przycisk (DVD): wysunąć 
40. MEDIA  
Naciśnij, aby wprowadzić źródło multimediów 
41. REC.TASK 
Wprowadzanie Hotkey Set lub sprawdzenie 
Rec.Task. 
42. REC.File 
Aby wprowadzić lub sprawdzić Hotkey Ustaw. 
Rec.File 
43.● Przycisk nagrywania 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
Przygotowanie pilota 
 
Włóż dołączone baterie do pilota zdalnego 
sterowania w następujący sposób: 
 
1. Przesuń tylną pokrywę, aby otworzyć 
komorę baterii 

 
 
 
2.  Włóż dwie baterie AAA (1.5V)  zgodnie z 
oznaczeniami w komorze baterii. Upewnij 
się, że polaryzacja pasuje do znaków 
wewnątrz komory. 

 
 
 
3. Delikatnie naciśnij tylnią pokrywę, aby ją 
zamknąć. 

 

Korzystanie z pilota 
zdalnego sterowania 

 

 Skieruj pilota zdalnego sterowania z 

odległości więcej niż około 7 m od czujnika 

zdalnego sterowania oraz w zakresie około 

60 stopni względem przodu urządzenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30° 30° 

7M 
 
 

 
 

 
Zakres może różnić się w  zależności od 
jasności otoczenia.

 
 
 
Przy normalnym użytkowaniu baterie 
powinny wystarczyć na około  
6 miesięcy 
 
Wyjmij baterię, jeśli pilot nie jest  
używany przez dłuższy czas 

 
 
 
Nie kieruj jasnego światła bezpośrednio na 
czujnik zdalnego sterowania. 
 Nie umieszczaj żadnych przedmiotów                
pomiędzy pilotem a czujnikiem zdalnego 
sterowania.



 

4. Tryb TV i konfiguracja systemu 
 

Wybierz źródło sygnału 
Naciśnij przycisk SOURCE, aby wyświetlić listę źródeł wejściowych 
Naciśnij przycisk ▲/▼  aby wybrać źródło sygnału, które chcesz oglądać 
Naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić źródło sygnału  

 

 
 



 

 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne OSD; 

 Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać menu, które chcesz zmienić; 

 Naciśnij przycisk ENTER lub przycisk ►, aby przejść do podmenu i naciśnij 

przycisk◄, aby powrócić do poprzedniego menu. 

 Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać opcję, a następnie naciśnij przycisk ENTER lub 

przycisk ►, aby przejść do podmenu, naciśnij przycisk ◄/►, aby ustawić wartość lub 

naciśnij  przycisk ◄/►, aby wybrać wartość w pod-menu; 

 Możesz nacisnąć przycisk MENU, aby zapisać i powrócić do poprzedniego menu, a 
następnie naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść z menu. 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
Wciśnij przycisk INFO na pilocie zdalnego sterowania aby wyświetlić  informację 
o programie . 

 

 
 
 
 
 

1. Aktualny numer programu. 

2. Tryb NICAM bieżącego programu. 
  3. System dźwięku kanału może być zmieniony w Menu ręcznego wyszukiwania kanałów 



 

5.1 Ustawienia obrazu 
 
 

  Zdjęcie jest tylko w celach informacyjnych. (Ustawienia domyślne) 
Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne  
Naciśnij przyc isk ▲/▼, aby wybrać opcję Obraz w menu głównym, a następnie naciśnij 
przycisk ENTER, aby wejść. 

 
 
 
1. Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać  opcję,  która ma zostać ustawiona na ekranie menu, a 
następnie naciśnij przycisk ENTER lub przycisk  ►  
2. Naciśnij przycisk ◄/► - regulacji lub naciśnij przycisk ▲/▼- wyboru i naciśnij przycisk 
ENTER, aby wybierać menu. 
3.  Po zakończeniu swojej regulacji, naciśnij przycisk MENU, aby zapisać i powrócić do 
poprzedniego menu, następnie naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść z  menu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 5.1.1 Tryb obrazu 
Naciśnij przycisk ▲/, aby wybrać Tryb obrazu, a następnie naciśnij przycisk ENTER, aby wejść 
i naciśnij ◄/► przycisk, aby wybrać. (Tryb obrazu: Użytkownik, Dynamiczny, Standardowy, 
Łagodny). Można tylko zmienić wartość:  Jasność, Kontrast, Ostrość, Kolor  tylko, gdy obraz 
jest w trybie Użytkownika. 
PORADY: Można nacisnąć przycisk P-MODE na pilocie, aby zmieniać tryb obrazu głównego. 
 

 
 

5.1.2 Kontrast 
Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać kontrast, a następnie naciśnij przycisk ENTER, aby wejść i 
naciśnij ◄/► przycisk do regulacji. Następnie naciśnij przycisk MENU, aby powrócić do 
poprzedniego menu. 
5.1.3 Jasność 
Naciśnij  przycisk ▲/▼, aby wybrać opcję jasność, a następnie naciśnij przycisk ENTER, aby 
wejść i naciśnij przycisk ◄/► do regulacji. Następnie naciśnij przycisk MENU, aby powrócić 
do poprzedniego menu. 
5.1.4  Kolor 
Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać kolor, a następnie naciśnij przycisk ENTER, aby wejść i 
naciśnij  przycisk ◄/► do regulacji. Następnie naciśnij przycisk MENU, aby powrócić do 
poprzedniego menu. 
5.1.5  Odcień 
Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać odcień, a następnie naciśnij przycisk ENTER, aby wejść i 
naciśnij przycisk ◄/► do regulacji. Następnie naciśnij przycisk MENU, aby powrócić do 
poprzedniego menu. 
5.1.6  Ostrość 
Naciśnij  przycisk ▲/▼, aby wybrać ostrość, a następnie naciśnij przycisk ENTER, aby 
wejść i naciśnij  przycisk ◄/► do regulacji. Następnie naciśnij przycisk MENU, aby powrócić 
do poprzedniego menu. 
5.1.7 Wzmocnienie koloru 
Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać wzmocnienie koloru, a następnie naciśnij przycisk 
ENTER aby wejść i naciśnij przycisk ◄/► do wyboru włączenie / wyłączenie. Następnie 
naciśnij przycisk MENU aby powrócić do poprzedniego menu. 
5.1.8 Temperatura barw 
Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać temperaturę barwy,  a następnie naciśnij przycisk 
ENTER aby wejść i naciśnij przycisk ◄/► do wyboru ustawień (standard, chłodny, ciepły) a 
następnie naciśnij przycisk Menu, aby zapisać i powrócić do poprzedniego menu 
5.1.9 DNR 
Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać DNR, a następnie  naciśnij przycisk ENTER  aby wejść, 
naciśnij przycisk ◄/► do ustawienia (wyłączone, niskie, średnie, wysokie). Następnie naciśnij 
przycisk MENU, aby zapisać i powrócić do poprzedniego menu 
5.2.0 Reset 
Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać  Reset, następnie naciśnij przycisk ENTER,  aby wejść do 
menu potwierdzenia, a następnie wybierz OK, aby przywrócić wartości.



 

 

5.2  Regulacja dźwięku 
 
 

  Zdjęcie jest tylko w celach informacyjnych. (Ustawienia domyślne) 
Naciśnij przycisk MENU aby wyświetlić menu główne. 

Naciśnij  przycisk ▲/▼, aby wybrać dźwięk w menu głównym, a następnie naciśnij 
przycisk ENTER lub przycisk ► aby wejść. 

 

 
 

1. Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać opcję, którą chcesz zmienić w menu głównym  obrazu, 
a następnie naciśnij przycisk ENTER lub ► aby wejść. 
2.     Naciśnij przycisk ◄ / ►, aby ustawić lub naciśnij ▲ / ▼, aby wybrać. Naciśnij     przycisk , 
ENTER aby wybrać podmenu  
3.    Po zakończeniu regulacji naciśnij  przycisk MENU, aby zapisać i powrócić do 
poprzedniego menu i naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść z menu głównego. 
 

5.2.1 Tryb  dźwięku 

Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać tryb dźwięku, a następnie naciśnij przycisk ENTER, aby 

wejść. Następnie naciśnij przycisk ◄/►, aby wybrać (Dostępne tryby dźwięku: Użytkownika, 

Standardowy, Muzyka, Film). 

Możesz  zmienić wartość tonów niskich i wysokich, balansu i EQ, gdy dźwięk jest w trybie 

Użytkownika. 

PORADY: Można nacisnąć przycisk S-MODE na pilocie, aby zmienić tryb dźwięku 

bezpośrednio. 

 
 

 

 

 
 



 

5.2.2 Bas 

Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać Bas, a następnie naciśnij przycisk ENTER lub przycisk 
►, aby wejść i naciśnij przycisk◄/►, aby ustawić. To może być regulowane tylko w trybie 
Użytkownika. Następnie naciśnij przycisk MENU, aby powrócić do poprzedniego menu. 

 
   5.2.3 Wysokie tony 

Naciśnij przycisk ▲/▼, a b y  w y b r a ć  wy s o k o ś ć  t o n u  a  n a s t ę p n i e       
n a c i ś n i j  p r z y c i s k  ENTER, aby wejść i naciśnij przycisk ◄/► aby ustawić. To  
może być regulowane tylko w trybie Użytkownika Następnie naciśnij przycisk MENU,  
aby powrócić do poprzedniego menu. 

 

5.2.3 Balans 

Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać balans, następn ie nac iśni j  przyc isk  ENTER, aby 
wejść i naciśnij przycisk ◄/► aby ustawić. Następnie naciśnij przycisk MENU,  aby 
powrócić do poprzedniego menu. 

 

5.2.4 Surround  

Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać dźwięk  Surround, a następnie naciśnij przycisk  
ENTER, aby wejść i naciśnij przycisk ◄/►, aby wybrać włączenie lub wyłączenie. 

 
5.2.5 AVL 

Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać AVL a następnie naciśnij przycisk  ENTER, aby 
wejść i naciśnij przycisk ◄/►, aby wybrać włączenie lub wyłączenie. 

 
  5.2.6 Cyfrowe wyjście audio 

Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać Cyfrowe wyjście audio, a następnie naciśnij  

przycisk  ENTER ,aby wejść i naciśnij przycisk ◄/► aby wybrać  

(Dostępny tryb SPDIF: OFF, PCM, AUTO) 

Następnie naciśnij przycisk MENU aby powrócić do poprzedniego menu. 
  5.2.7 Reset 

Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać Reset, następnie naciśnij przycisk  ENTER aby 
wejść w  menu RESET. 



 

 

5.3 Kanał 
 
 

  Zdjęcie jest tylko w celach informacyjnych. (Ustawienia domyślne) 
Naciśnij przycisk MENU,  aby wyświetlić menu główne. 

Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać aplikacje w menu głównym, a następnie naciśnij przycisk 
ENTER, aby wejść 

 

 

 
 

 

1. Naciśnij przycisk ▲/▼,  aby wybrać opcję, którą chcesz ustawić w aplikacjach 
Menu, a następnie naciśnij przycisk ENTER, aby wejść. 
2.  Naciśnij przycisk ◄ / ►, aby wybrać i naciśnij przycisk ENTER, aby wybrać podmenu. 

  3. Po zakończeniu regulacji naciśnij przycisk MENU, aby zapisać i powrócić do poprzedniego 
menu lub nacisnąć przycisk EXIT, aby wyjść z menu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3.1 Kanał  
Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać kanał a następnie naciśnij przycisk ENTER,  aby 

odtworzyć wybrany kanał. Menu wygląda następująco:  
 
 

 
Opis przycisków: 

 

CH: Naciśnij CH+ lub CH- aby zmienić stronę. 
Czerwony: Naciśnij ten przycisk, aby zmienić numer kanału. 
Zielony:  Naciśnij ten przycisk, aby przenieść kanał. 

Żółty: Naciśnij ten przycisk, aby ponownie pobrać domyślny kanał / sortowanie 
Zielony: Naciśnij ten przycisk, aby usunąć wybrany kanał 

0-9: Naciśnij przycisk, aby przejść do odpowiedniego kanału, wprowadzając numer kanału.



 

5.3.1 Opcje kanałów 
Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać opcje kanałów, a następnie naciśnij przycisk ENTER, aby 

wejść  do menu listy kanałów. Menu wygląda następująco: 
 
 

Opis przycisków： 

CH: Naciśnij CH+ lub CH- aby zmienić stronę. 

Czerwony: Naciśnij ten przycisk, aby skasować kanał. 

Zielony: Naciśnij ten przycisk, aby zablokować kanał. 

Żółty: Naciśnij ten przycisk, aby pomijać kanał lub aby przejść do kanału, gdy kanały są już 

pomijane, naciśnij żółty przycisk ponownie, aby anulować. 
 
 

5.3.2 Kraj 

Naciśnij przycisk▲/▼, aby wybrać kraj a następnie naciśnij przycisk ◄/►, aby wybrać 

obszar w którym jesteś 

 

5.3.3 DTV Typ 

Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać DTV Typ, następnie naciśnij przycisk ◄/► 

wyboru. (  Dostępny typ DTV : Kabel, naziemny ) 

 

5.3.4  Automatyczne strojenie 
  Naciśnij przycisk▲/▼, aby wybrać automatyczne strojenie a następnie naciśnij przycisk  
ENTER, aby wejść. (Kiedy System blokady jest włączony, należy wprowadzić kod PIN, aby  
odblokować). 
 



 

Wybierz, aby otworzyć stronę automatycznego wyszukiwania, a następnie naciśnij przycisk 
Enter, aby rozpocząć skanowanie.. 

 
 

 

5.3.5  Strojenie ręczne ATV 

Naciśnij przycisk ▲/,▼ aby wybrać  Strojenie ręczne ATV, a następnie naciśnij przycisk 

ENTER, aby zacząć skanowanie programów. 
 

 
 

 

5.3.6  Strojenie ręczne DTV 

 Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać Strojenie ręczne DTV, a następnie naciśnij przycisk 

ENTER, aby zacząć skanowanie programów. 

 



 

5.3.7  Common Interface 

Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać Common Interface, a następnie naciśnij przycisk  

ENTER,  aby wyświetlić informacje z gniazda CI. 

 

5.3.8 Ustawienia DTV 

Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać ustawienia DTV, a następnie naciśnij przycisk ENTER, 

aby włączyć podmenu. 

 
 
Użytkownik może wybrać napisy  audio, ustawienia czasu, czas letni, LCN, ustawić 24 godzinny opis 
audio dla tych opcji. 
 

5.3.9 Programowanie czasowe 
Naciśnij  przycisk ▲ / ▼, aby wybrać programowanie czasowe, a następnie naciśnij przycisk 
ENTER, aby wyświetlić podmenu, a następnie ponownie naciśnij przycisk ENTER, aby 
ustawić zaplanowane nagrywanie, w następujący sposób: 

 



 

Naciskaj klawisze numeryczne i klawisze kierunkowe. Użytkownik może ustawić kanał, datę, 
czas rozpoczęcia, powtarzania, opcji i długości zapisu informacji w tym menu. 
Kiedy zbliża się czas ustawiony na ekranie będzie  pojawiać się przypomnienie w postaci 
zegaru odliczania. 
 

 
 

 
5.3.10 EPG (elektroniczny przewodnik po programach) 

Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać EPG, a następnie naciśnij przycisk ENTER, aby 

wyświetlić listę informacji o programach EPG. W następujący sposób: 

 

Użytkownik może nacisnąć przycisk EPG na pilocie, aby wyświetlić listę informacji o 
programach



 

5.4 Preferencje 
 

 
  Zdjęcie jest tylko w celach informacyjnych. (Ustawienia domyślne) 
Naciśnij przycisk MENU, aby wejść w menu główne.. 

Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać ustawienia w menu głównym, a następnie naciśnij 

przycisk ENTER lub ► aby wejść. 
 

 

1. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać opcję, którą chcesz zmienić w rzeczywistych 
PREFERENCJACH menu, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby wejść. 

2. Naciśnij przycisk ◄/► do regulacji lub naciśnij przycisk ▲/▼ aby wybrać. 
  3.   Po zakończeniu regulacji naciśnij przycisk MENU, aby zapisać i powrócić do    
         poprzedniego menu, i naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć całe menu. 
 

5.4.1 Język menu 

Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać język w menu, a następnie naciśnij przycisk ENTER 

lub przycisk ►, aby wejść do podmenu, następnie naciśnij przycisk ▲/▼ aby wybrać, 

następnie naciśnij przycisk  ENTER lub przycisk ►, aby zatwierdzić.. 
 
 

5.4.2 Język Teletextu  

Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać język teletekstu, następnie naciśnij przycisk ENTER lub 

przycisk ►, aby wejść do podmenu, następnie naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać, 

następnie naciśnij przycisk ENTER lub przycisk ► aby zatwierdzić. 
 
 

5.4.3  Blokada klawiatury 

Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać blokadę klawiatury, następnie naciśnij przycisk ENTER 
aby wejść i naciśnij  przycisk◄/►, aby wybrać włączenie lub wyłączenie blokady. 



 

5.4.4 Ustawienia PC  

Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać ustawienia PC, a następnie naciśnij klawisz ENTER, 

aby przejść do podmenu,  następnie naciśnij przycisk ►, aby przejść, następnie naciśnij 

przycisk ENTER lub przycisk ►, aby potwierdzić. (Tylko, gdy podłączony jest sygnał z 

komputera). 

 
5.4.5 Ustawienia PIN’u  

Naciśnij klawisz ▲/▼, aby wybrać ustawienie  PIN’u, następnie naciśnij klawisz ENTER, 

aby wejść w podmenu z hasłem "0000": 

 
 

5.4.5.1 Blokada systemu 

Naciśnij klawisz ▲ / ▼, aby wybrać blokadę systemu, a następnie naciśnij przycisk ◄ / ►, 
aby wybrać opcję włączenie lub wyłączenie. 

 
5.4.5.2 Zmiana Pinu 

Naciśnij przycisk ▲ / ▼ i  wybierz „zmień kod PIN”, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby 

wejść w menu zmiany kodu PIN. Pojawi się następujące okno: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wprowadź stare hasło w rubryce "Old Password" (jeśli stare hasło jest niepoprawne, nie 
będzie można modyfikować kodu PIN.) 
Wprowadź nowe hasło w rubryce "New Password". 
Wprowadź ponownie nowe hasło w rubryce "Confirm PIN". 
 
 
 
 
 



 

  

5.4.6 Automatyczne wyłączanie 

 Naciśnij klawisz ▲ / ▼, aby wybrać opcję automatycznego wyłączania i nacisnąć przycisk 

◄ / ►, aby wybrać Wyłączenie za:  / 1 godzina / 2 godziny / 4 godziny / Wyłączone 

 
 
 

5.5 Ustawienia 
 
 
Zdjęcie to jest tylko w celach informacyjnych. ( Ustawienia domyślne ) 
Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne. 
Naciśnij klawisz ▲ / ▼, aby wybrać ustawienia w menu głównym, a następnie naciśnij klawisz 
ENTER, aby wejść. 

 
 

1. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać opcję, którą chcesz zmienić w menu Ustawienia, 
a następnie naciśnij przycisk ENTER lub przycisk ►, aby wejść. 

2. Naciśnij przycisk ◄ / ► do regulacji lub naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać. 

3. Po zakończeniu regulacji naciśnij przycisk MENU, aby zapisać i powrócić do 

poprzedniego menu, naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć całe menu. 
 
 
 



 

 
 

 

5.5.1 Czas wyświetlania OSD  
Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać czas wyświetlania OSD, a następnie naciśnij przycisk ◄ / 
► aby wybrać. (Dostępne czasy wyświetlania OSD : 10 s, 20 s, 30s, 40s, 50s, 60s, 
wyłączony), a następnie naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić. 
 
 
 
 

5.5.2 Cinema  
 Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać ustawienia filmu, a następnie naciśnij przycisk ◄/►, aby 
wybrać. (Kino: Auto, 4x3, Szeroki, Super Live) Naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić. 
 

5.5.3 Niebieski ekran 
Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby  wybrać niebieski ekran, a następnie naciśnij  przycisk  
◄ / ►, aby wybrać włączenie lub wyłączenie. Następnie naciśnij przycisk ENTER, aby 
potwierdzić. 
 
 

5.5.4 Czas uśpienia 

Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać czas uśpienia, a następnie naciśnij przycisk  

◄ / ►, aby wybrać (wyłącznik czasowy: 00:15, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, wyłączony). A 

następnie naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić. 
 
 

5.5.5 Lokalizacja 

Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać lokalizację, a następnie naciśnij przycisk  

◄ / ►aby wybrać ustawienie: Dom lub Sklep, następnie naciśnij przycisk ENTER, aby 

potwierdzić. 

 

5.5.6 Szybkie ustawienia 

Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać opcję szybkich ustawień, następnie naciśnij przycisk 

ENTER, aby przejść do podmenu. Należy wprowadzić hasło  ( jeśli jest blokada), a 

następnie można wprowadzić pewne podstawowe szybkie ustawienia telewizora. 

 



 

 
 

6. MEDIA 
 
 
 
Zdjęcie to jest tylko w celach informacyjnych. ( Ustawienia domyślne ) 
 

Uwaga:  Przed rozpoczęciem działań w menu MEDIA, podłącz urządzenie USB lub kartę 
pamięci, a następnie naciśnij przycisk SOURCE, aby ustawić źródło dla mediów. 
Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać w menu  źródło mediów, a następnie naciśnij przycisk 
ENTER lub przycisk ►, aby wejść. Można również przejść do MEDIA przyciskiem  na 
pilocie.

 
 

1. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać opcję, którą chcesz zmienić w menu 

multimediów, a następnie naciśnij klawisz ENTER lub przycisk ►, aby wejść. 

2. Naciśnij przycisk ◄/► aby wejść lub naciśnij przycisk ▲/▼ aby wybrać. 

3. Po zakończeniu swojej regulacji, nacisnąć przycisk MENU, aby zapisać i 

powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć całe menu 



 

 

6.1 Zdjęcia 
 
 

Zdjęcie to jest umieszczone tylko w celach informacyjnych. ( Ustawienia domyślne ) 

Naciśnij przycisk ◄ / ►, aby wybrać Zdjęcie z menu głównego, a następnie naciśnij przycisk 

ENTER, aby potwierdzić. Naciśnij przycisk EXIT, aby powrócić do poprzedniego menu. 

 

Naciśnij przycisk ▲/▼ aby wybrać zdjęcie, naciśnij przycisk ENTER lub ►║ aby zobaczyć 
 

 

Można wyświetlić informacje na temat bieżącego zdjęcia po naciśnięciu przycisku INFO. 
Następnie naciśnij przycisk odtwarzania ►║ lub przerwać. Możesz zobaczyć stan 
odtwarzania po prawej stronie. Naciśnij przycisk ▲/ ▼ lub ◄ / ►, aby obrócić obraz. 
Uwagi: Inne menu i opisy są takie same jak w przypadku menu Film.



 

6.1 Film 
 

Zdjęcie to jest umieszczone tylko w celach informacyjnych. ( Ustawienia domyślne ) 

Naciśnij przycisk ◄ / ► aby wybrać Film w głównym menu, a następnie naciśnij przycisk 

ENTER, aby wejść. Naciśnij przycisk EXIT, aby powrócić do poprzedniego menu. 

 
 Naciśnij przycisk ◄ / ►, aby wybrać film w głównym menu, a następnie naciśnij przycisk 
ENTER, aby wejść. Naciśnij przycisk EXIT, aby powrócić do poprzedniego menu  

 
 

Naciśnij na pilocie przycisk ►║, aby odtworzyć 
Naciśnij przycisk ■ lub przycisk EXIT, aby zatrzymać odtwarzanie 
Naciśnij przycisk ◄,  aby powrócić do poprzedniej strony. 
Można zobaczyć informacje na temat odtwarzania w ciągu jego kilku pierwszych sekund lub 
naciskając przycisk INFO.



 

6.2 Muzyka 
 
 

Zdjęcie to jest umieszczone jedynie w celach informacyjnych. ( Ustawienia domyślne ) 

Naciśnij przycisk ◄ / ► aby wybrać Muzykę w menu głównym, a następnie naciśnij przycisk 

ENTER, aby wejść. Naciśnij przycisk EXIT, aby powrócić do poprzedniego menu. 

 
 

Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać utwór który chcesz odsłuchać, a następnie naciśnij 
przycisk ENTER lub przycisk ► ►║ , aby go odtworzyć. 
Naciśnij przycisk ◄,  aby powrócić do poprzedniego menu. 

 

 
 

Można zobaczyć informacje o bieżącym odtwarzanym utworze po lewej stronie menu.



 

6.3 Ustawienia 
 
 

Zdjęcie to jest umieszczone jedynie w celach informacyjnych. ( Ustawienia domyślne) 
Naciśnij przycisk ◄ / ►, aby wybrać Ustawienia w menu głównym, a następnie naciśnij 
przycisk ENTER, aby wejść. Naciśnij przycisk EXIT, aby powrócić do poprzedniego menu. 

 
 

Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać opcję a następnie naciśnij przycisk ◄/►, aby wybrać 
włączenie lub wyłączenie. 

 

 



 

7.  Rozwiązywanie problemów 

Wykonaj następujące kroki przed skontaktowaniem się z działem obsługi klienta. 

Natychmiast wyłącz urządzenie, jak tylko podejrzewasz awarię i odłącz przewód zasilający. 

Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie. 
 

OBJAW 

 

SPRAWDŹ 

Ekran jest ciemny Upewnij się, że urządzenie jest włączone i  podłączenia są 

prawidłowe.  Upewnij się,  że zasilacz jest podłączony 

prawidłowo.  
Brak dźwięku 

Upewnij się, że połączenie jest prawidłowe. 

Upewnij się, że głośniki są włączone. 

 

 

Brak obrazu lub 

obraz skacze i 

wyłącza się 

Sprawdź, czy połączenia z zewnętrznego źródła sygnału AV są 
poprawne. 
Sprawdź, czy elementy są prawidłowo ustawione w menu obrazu 
Sprawdź, czy sygnał wejściowy odpowiada parametrom 
urządzenia. 
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i ustawione na 
odpowiedni typ wideo. 
 

 
 
 
Nie działa pilot 

Upewnij się, że nie ma żadnych przeszkód pomiędzy pilotem a 
urządzeniem. 
Upewnij się, że pilot jest skierowany w stronę urządzenia. 
Upewnij się, że baterie są włożone zgodnie z polaryzację.  
Upewnij się, że baterie są naładowane. 
Wymień zużyte baterie. 

 
 
 

 
Inne uwagi: 
Statyczne lub inne czynniki zewnętrzne mogą zakłócać odtwarzanie sygnału, przez co odbiornik może nie 
pracować normalnie. Przy  wystąpieniu tego zjawiska, odłącz kabel zasilacza od gniazda i podłącz go 
ponownie, aby zresetować odtwarzacz. Jeśli problem się powtarza, należy odłączyć zasilanie  
i skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem. 

 


