
20” SZÉLESVÁSZNÚ LED TV

MODELL: T20D/LED

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A készülék használata előtt, kérjük, olvassa el a használati utasítást
és őrizze meg a jövőbeli kérdések esetére!
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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A villám ikon a
készülékben lévő

magas feszültséget
jelzi.

CAUTION (FIGYELEM): AZ
ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS

ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN, NE
SZEDJE LE A KÉSZÜLÉK HÁZÁT,

ILLETVE A KÉSZÜLÉK HÁTULJÁT!
NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ

ÁLTAL MEGJAVÍTHATÓ
ALKATRÉSZEKET. A SZERELÉST

KIZÁRÓLAG SZAKEMBER
VÉGEZZE!

A felkiáltójel ikon, a
készülékkel

kapcsolatos fontos
utasításokra hívja fel

a figyelmet.

FIGYELEM – AZ ESETLEGES TŰZVESZÉLY, ELEKTROMOS
ÁRAMÜTÉS, ILLETVE SZEMÉLYI SÉRÜLÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN
VEGYE FIGYELEMBE AZ ALÁBBI PONTOKAT:

● Amennyiben sérült az elektromos kábel, az esetleges károk elkerülése érdekében,
javíttassa meg a gyártóval, illetve egy képzett szakemberrel!

● Minden esetben legyen az elektromos kábel könnyen elérhető!
● A készüléket ne érje semmilyen cseppenő, illetve fröccsenő víz, valamint más folyadék!

Ne helyezzenek a készülék tetejére olyan tárgyakat, amelyek folyadékot tartalmaznak!
● A készülék hűtését kizárólag az ajánlott módon használja!
● A megfelelő szellőzés érdekében a készülék körül minden irányban 10 cm-es távot

hagyjon szabadon!
● Ne helyezzen nyílt tűzforrást (gyertyát) a készülék tetejére!
● A készüléket kizárólag normál szobahőmérsékletű helyen használja!
● Tartsa távol a készüléket minden hő termelő tárgytól (radiátor, sütő, fűtőtest, és egyéb

készülékek)! A hőt termelő erősítők is ebbe a csoportba tartoznak.
● Kizárólag a gyártó által ajánlott módon tisztítsa készülékét! (a “Karbantartás” fejezetben

talál több információt) Húzza ki az elektromos kábelt a falból a készülék tisztítása előtt!
● Húzza ki a készüléket, amennyiben hosszabb ideig nem készül használni azt!
● Vigyázzon arra, nehogy tárgyak eshessenek a készülékre, illetve, hogy víz ömölhessen

rá!
● Csak a készülékhez mellékelt kábellel használja a TV-t! Úgy vezesse a kábelt, hogy ne

lehessen rálépni, illetve úgy, hogy ne tudjon tárgyak alá beszorulni. Kiemelt figyelemmel
legyen a villásdugókra, fali elosztókra és azokra a területekre, ahol ezek csatlakoznak!

● A megszakítós fali aljzat, illetve a megszakítós elosztó, minden esetben legyen elérhető.

FONTOS UTASÍTÁSOK
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● Az alábbi esetekben ne használja a készüléket!
- Amennyiben a villásdugó, illetve az elektromos kábel sérült.
- Amennyiben ráesett valamilyen tárgy a készülékre, illetve nedvesség érte azt.
- Amennyiben víz vagy eső érte a készüléket.
- Amennyiben a készülék nem a leírtak szerint működik.
- Amennyiben a készülék sérült, illetve le lett ejtve.

● Ne próbálja megszerelni a készüléket! Vigye el az ön által választott szervízbe!
● Ne terhelje túl az elosztókat, fali aljzatokat, illetve hosszabbítókat!
● Csak olyan aljzatba dugja be a készüléket, amely földeléssel rendelkezik!

VIGYÁZAT!- KERÜLJE EL A SZEMÉLYES SÉRÜLÉST , ILLETVE A
KÉSZÜLÉKBEN, VALAMINT TULAJDONBAN ESETT KÁRT!

● A készülék, kizárólag otthoni használatra készült! Ne használja más közegekben a
készüléket!

● Ne tegye ki a készüléket durva behatásoknak, extrém hőmérsékleteknek, illetve
hosszabb  ideig tartó direkt napfénynek!

● Tartsa a készüléket távol minden mágneses tárgytól, motortól, illetve transzformátortól!

● Ne használja kültéren, rossz időjárási körülmények között.

● Ne használja a készüléket vezetés közben! Veszélyes és tilos is bizonyos országokban.

ELEM HASZNÁLAT:

● VIGYÁZAT: Robbanásveszély állhat elő amennyiben nem megfelelő módon helyezi be
az elemeket a készülékbe, valamint felemás, nem azonos márkájú elemeket használ.

● Ne tegye ki az elemeket erős hőnek, illetve napfénynek, valamint tűznek!
● Ne keverje az új és régi, valamint eltérő típusú elemeket!
● Ügyeljen a megfelelő polaritásra, amikor behelyezi az elemeket az elemtartóba!
● Amennyiben lemerül az elem, távolítsa el a készülékből!
● Előírás szerint váljon meg az elemektől! Használja a forgalmazó által biztosított

gyűjtőpontokat! Mindig óvja környezetét!
● Tartsa távol az elemeket állatoktól, illetve gyermekektől!
● Semmilyen körülmények között ne dobja az elemeket tűzbe, illetve sose tegye ki azokat

más hőforrásoknak!
● Kövesse az elem használati és biztonsági leírását!
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RÉGI ELEKTROMOS TÁRGYAK LESELEJTEZÉSE
Az európai 2012/19/EU elektromos szemétről szóló direktíva (WEEE) kimondja, hogy nem
lehet megválni elektromos tárgyaktól a háztartási szeméttel együtt! A régi tárgyakat külön
kell gyűjteni az újrahasznosítás optimális elősegítése érdekében! Ezzel csökkentheti a
természetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat. Ez a jel arra
figyelmeztet, hogy a leselejtezett tárgyaktól, kizárólag a megfelelő helyen és módon vállhat
meg!

Használati utasítás………………………………………………………………………………1
Távirányítás……………………………….………………………………………………1

A leírásban található ábrák kizárólag referenciaként szolgálnak, az készülék eltérhet
ezektől!

TARTOZÉKOK

Az esetleges halláskárosulás elkerülése
érdekében, ne hallgassa a készüléket hosszabb
ideig teljes hangerőn!
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20" LED Kijelző
A készülék beépített LED kijelzővel rendelkezik, amely alacsony sugárzást
eredményez, és tiszta képet nyújt.

Hotel zár

Automatikus TV Scan támogatás

Digitális sugárzás vétel támogatás

TV újság program támogatás

TELETEXT (Európai) Funkció támogatás

USB multimédia lejátszás támogatás

Multi nyelv kijelző támogatás

Teljes funkciós távirányító támogatás

HDMI, SCART, YPBPR, AV, VGA, PC AUDIO és CI csatlakozás
támogatás

Fülhallgató és koaxiális kimenet támogatás

PVR Funkció támogatás

TIME SHIFT (időugrás) funkció támogatás

Leszerelhető állvánnyal

Külső jack antenna csatlakozással

Beépített hangszórókkal

TULAJDONSÁGOK
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FŐ EGYSÉG

1. LED képernyő
2. Távirányító érzékelő
3. Bekapcsolás jelző - Készenléti állapotban a piros fényt fog látni, bekapcsolás után a fény kék
fog világítani.
4. Állvány
5. VOL +/- gomb (hangerő)- A hangerő változtatásához mozdítsa jobbra / balra!
6. CH +/- gomb (csatorna) – Csatorna választáshoz mozdítsa fel/ lefelé!
7. MENU gomb - Belépés a menü rendszerbe.
8. SOURCE gomb (forrás) - Forrás kiválasztása.
9. POWER gomb (bekapcsolás)- A készülék ON/OFF (BE/ KI) kapcsolása.

ÁLTLÁNOS ALKATRÉSZEK
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1. AC elektromos kábel
2. EARPHONE (fülhallgató) kimenet
3. SCART csatlakozás
4. PC AUDIO csatlakozás
5. VGA csatlakozás
6. HDMI csatlakozás
7. COAXIAL -koaksziális kimenet
8. CI+ csatlakozás
9. Mini AV csatlakozás
10. Mini YPbPr csatlakozás
11. USB csatlakozás
12. RF csatlakozás külső antennához.

ÁLTALÁNOS ALKATRÉSZEK

Hátsó nézet



8

Távirányító

1 POWER (bekapcsolás)
Helyezze a készüléket várakozó módba, majd
nyomja meg még egyszer a bekapcsoláshoz!

2 TV/RADIO (TV/Rádió)
A TV/ Rádió mód közti váltáshoz.

3 Piros gomb
4 Zöld gomb
5 Kék gomb
6 Sárga gomb
7 SUBTITLE (felirat)

Feliratozás ki/bekapcsolása
8 TEXT

Teletext.
9 EPG

Digitális programújság megjelenítés.
10 HOLD (tartás)

Teletext megállítása
11 AUDIO

Lehetséges zene elérése
12

Start/ szünetelés.
13 SUBPAGE (aloldal)

Belépés aloldalba.

Gyors előre léptetés.
14 SIZE (méret)

Teletext méret

Gyors visszaléptetés.
15 ● (DTV) (digitális program felvétele)

Elérhető digitális program felvétele.
16

Lejátszás leállítása.
17

Következő fájl lejátszása.
INDEX
Felvétel lista, illetve teletext megjelenítése.
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TÁVIRÁNYÍTÓ

18
Előző fájl lejátszása.
FAV (kedvenc csatornák)
Kedvenc csatorna lista megjelenítése.

19 MENU (menü)
Főmenü megnyitása, előző menübe való
visszalépés.

20 SOURCE (forrás)
Kívánt forrás kiválasztása.

21 OK
Választás megerősítése.

22 ▲/▼/◄/►
Navigációs gombok

23 EXIT (kilépés)
Kilépés a menüből

24 ASPECT (nézet)
Ismételt lenyomással válassza ki a kívánt
képméretet!

25 MUTE (némítás)
Hang némítása

26 VOL +/- (hangerő)
Hangerő növelése/ csökkentése..

27 CH +/- (csatorna)
Következő csatorna.

28 DISPLAY (kijelző)
Elérhető program információ elérése.

29 Numerikus (szánozott) gombok (0-9)
Numerikus információ betáplálása csatornák
megadása stb.

30 -/--
Számváltás tv csatorna esetén.

31
Visszalépés az előző csatornára.
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TÁVIRÁNYÍTÓ BEÜZEMELÉSE
BATTERY INSTALLATION
Helyezze be az elemeket az ábra szerint! Bizonyosodjon meg arról, hogy a + és –
pólusok megfelelnek a az ábráknak! (1. ábra).

ELEMEK MŰKÖDÉSI IDEJE
- Az elemek általában egy évig működnek, de ez a használat mennyiségétől is függ.
- Amennyiben nem működik a távirányító a készülék közelében, cserélje ki az
elemeket benne!
- Használjon két darab AAA típusú száraz elemet!
FIGYELEM:
● Ne ejtse le, illetve lépjen a távirányítóra, mert az meghibásodhat!
● Amennyiben hosszabb ideig nem készül használni a távirányítót, vegy ki belőle az

elemeket!

TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLAT

6 méteren belül használja a távirányítót,
és tartsa azt 60°-o szögön belül! (2. ábra).

MEGJEEGYZÉS:
- A működési távolság a szoba
fényerejéhez mérten változhat.
- Ne irányítson erős
 fényt a távirányító érzékelője felé!
- Ne helyezzen tárgyakat a távirányító,
 és a készülék érzékelője közé!
- Ne használja a távirányítót más
távirányítókkal azonos időben!

1. ábra           2. ábra

Nyomni!

Kinyitni!

Nyomni!
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● Bizonyosodjon meg arról, hogy minden kábel ki van húzva a készülékből, amikor azt
áram alá helyezi!
● Olvassa el a használati útmutatót a csatlakoztatás előtt!

ÁRAM ALÁ HELYEZÉS

KÜLSŐ ANTENNA CSATLAKOZTATÁSA A KÉSZÜLÉKHEZ
Csatlakoztassa a külső antennát az antenna jack csatlakozóba!

ALAP CSATLAKOZTATÁS

Antenna

Kültéri
antenna
erősítőBeltéri

antenna
erősítő

Antenna
erősítő
villásdugója

75 OHM
antenna
csatlakozó

Fali aljzat
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HDMI CSATLAKOZÁS

PC/VGA CSATLAKOZÁS

HDMI kábel
(Nem mellékelt)

Használja a HDMI kábelt a készülék egyéb

eszközhöz való csatlakoztatásához! Így

nagyfelbontású multimédiás jelet foghat.

DVD/VCR készülék hátsó

oldala

PC hátulja

A VGA és az Audio kábel kábellel

használhatja a készülékét TV vagy

PC monitorként.

VGA kábel
(Nem mellékelt)

Audio kábel
(Nem mellékelt)
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SCART CSATLAKOZÁS

COAXIÁLIS CSATLAKOZÁS

DVD/VCR hátsó oldala

SCART kábel
(Nem mellékelt)

A Coaxiális kábel (nem mellékelt) segítségével csatlakoztathat
erősítőt, illetve más audio átalakító eszközt a készülékéhez.
(Coaxisális kimeneteli jel)
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AV (KOMPOZIT VIDEO) CSATLAKOZÁS

YPBPR CSATLAKOZÁS

DVD/VCR hátsó oldala

Alap csatlakozáshoz, használja a kompozit
audio L/R (B/J) (fehér/piros) és CVBS
(sárga) kábelt az egyéb eszközökhöz való
csatlakoztatáshoz!

AV kábel
(Nem mellékelt)

DVD/VCR hátsó oldala

AUDIO kábel
(Nem mellékelt)

YPbPr kábel
(Nem mellékelt)
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USB CSATLAOKOZÁS

A CI KÁRTYA CSATLAKOZTATÁSA

FÜLHALLGATÓ CSATLAKOZTATÁS

Helyezze be a CI kártyát (Conditional
Access Module) a speciális digitalis
adások megtekintéséhez!

(Nem mellékelt)

Fülhallgató
kábel (Nem
melékelt)

USB tároló eszköz
(Nem mellékelt)
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MINDEN HASZNÁLAT MEGKEZDÉSE ELŐTT BIZONYOSODJON MEG
ARRÓL, HOGY MINDEN MEGFELELŐEN VAN CSATLAKOZTATVA, ÉS

A KÉSZÜLÉK MEGFELELŐ MÓDBA VAN ÁLLÍTVA!

- Nyomja meg a POWER (bekapcsolás) gombot a készüléken, vagy a távirányítón a
készülék bekapcsolásához! Bekapcsolt állapotban kék fényjelzést fog látni. A gomb
ismételt megnyomásával kikapcsolhatja, illetve készenléti üzemmódba helyezheti a
készüléket. Ebben az üzemmódban piros fényjelzést fog látni.
- Nyomja meg a SOURCE (forrás) gombot a készüléken, vagy a távirányítón a DTV
vagy ATV módba váltáshoz.

VÁLASSZA KI A KÍVÁNT PROGRAMOT
1. A CH+ gomb megnyomásával léphet a következő csatornára.
2. A CH- gom megnyomásával léphet az előző csatornára.
3. A számozott gombok használatával egyenesen a kívánt csatornára léphet.
MEGJEGYZÉS: A -/-- gomb megnyomásával tud kétjegyű számokat beütni.

HANGERŐ
- A VOL+ és VOL- gombokkal tudja beállítani a hangerőt.
Beállítás: 0-100.

NÉMÍTÁS
- Nyomja meg a MUTE gombot a némításhoz! Az ismételt megnyomással visszaállíthatja a
hangot.

FORRÁS BEÁLLÍTÁS
- A SOURCE gomb készüléken, illetve távirányítón történő megnyomásával jelenítheti meg
a forrás listát.
- A fel/le irányító gombokkal tudja kiválasztani a kívánt forrást. Választását az OK gombbal
tudja megerősíteni.

MULTI-AUDIO BEÁLLÍTÁS
- Nyomja meg a távirányítón az AUDIO gombot a menübe
való belépéshez!
- A jobb/ bal irányító gombokkal választhatja ki a filmzenét.
- A fel/ le irányító gombokkal választhatja ki a nyelvet.
MEGJEGYZÉS: A funkció engedélyezéséhez, bizonyosodjon
meg afelől, hogy a nézett adás támogatja-e ezt az opciót.

ALAP MŰVELETEK
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INFORMÁCIÓ MEGJELENÍTÉS
- Nyomja meg a DISPLAY gombot a távirányítón az aktuális programmal kapcsolatos
információ megjelenítéséhez!

TV MŰSOR (KIZÁRÓLAG DTV MÓDBAN)
- Nyomja meg a távirányítón az EPG gombot a menübe való belépéshez!

- A fel/ le gombokkal választhatja ki a csatornát.
- A bal/jobb gombokkal válthatunk az oszlopok között.
- A piros gombbal tud váltani a napi, illetve a heti mód között.
- A sárga gombbal jelenítheti meg az azelőtti nap műsorait.
- A kék gomb megnyomásával nézheti meg a következő nap műsorait.

KEDVENC CSATORNÁK LISTÁJA
Egy csatorna nézése közben nyomja meg a FAV gombot a
kedvencek menüjébe való felvételhez!
- A fel/ le gombokkal választhatja ki a kívánt csatornát.
- A bal/ jobb gombbal választhatja ki a kívánt csoportot.
- Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez!

MEGJEGYZÉS:
- A kedvencek listájába való felvételhez, illetve onnan történő
törléshez olvassa el a 3.2 fejezetet, a “Kedvencek kezelése”.
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GYORSKERESÉS
Egy csatorna nézése közben nyomja meg az OK gombot a
távirányítón a csatornák listájába való belépéshez!
- A fel/ le gombokkal tudja kiválasztani a kívánt csatornát.
-Nyomja meg az OK gombot a választás megerősítéséhez!

TELETEXT
- Nyomja meg a TEXT gombot a távirányítón a teletext
információ megjelenítéséhez! Az ismételt megnyomással
leállíthatja a teletext lejátszását.

TV/RÁDIO (CSAK DTV MÓDBAN)
- Nyomja meg a TV/RADIO gombot a távirányítón a TV és Rádió mód közti váltáshoz!

SUBTITLE (feliratozás)
- Nyomja meg a SUBTITLE gombot a távirányítón a menübe való
belépéshez!
- A jobb/ bal gombbal tud irányítani a választott opciók között.
- A fel/ le irányító gombokkal tudja kiválasztani a lehetséges
feliratozást.
- Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez!
MEGJEGYZÉS: Az opció használatához bizonyosodjon meg
arról, hogy a csatorna támogatja- e ezt az opciót!
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PROGRAM FELVÉTEL (KIZÁRÓLAG DTV MÓDBAN)
- Először helyezze be az USB memória eszközt a helyére!

Digitális program nézése közben:
- Nyomja meg a ● gombot a távirányítón a felvétel elindításához! Az ismételt
megnyomásával tudja előhívni a menüt.

- A jobb/ bal gombokkal tudja mozgatni a kurzort. A számozott gombokkal tudja beírni a
kívánt értékeket. Az OK gombbal tudja megerősíteni a választását.
- Nyomja meg a gombot a távirányítón a dialógus doboz irányításához, és nyomja meg
az OK gombot a felvétel leállításához! A Cancel gombbal tüntetheti el a párbeszéd dobozt.

Felvett program visszanézése:
- Nyomja meg az INDEX gombot a távirányítón a “Record list” menü (felvételi menü)
megjelenítéséhez!

- A fel/ le gombokkal lépkedhet a listán és az OK gombbal indíthatja el a lejátszást.

TIME SHIFT (idő ugrás) (CSAK DTV MÓDBAN)
- Először helyezze be az USB memória eszközt a helyére!

Digitális program nézése közben:
-Amennyiben nem akar lemaradni egy műsorról, nyomja meg a  gombot a távirányítón,
és nyomja meg az OK gombot a módba való belépéshez! A Cancel opció kiválasztásával
tudja bezárni a párbeszéd dobozt. Nyomja meg újra a  gombot a TIME SHIFT funkció
engedélyezéséhez.
- Nyomja meg a  gombot újra, amikor visszatért, és folytatni szeretné a program
megtekintését a TIME SHIFT módban.
- A TIME SHIFT mód leállításához, nyomja meg a  gombot a távirányítón a lejátszás
leállításához! Nyomja meg újra a gombot a párbeszéd doboz megnyitásához! Nyomja meg
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az OK gombot a módból való kilépéshez, majd a Cancel gombbal lépjen ki a párbeszéd
dobozból!

MÉDIA LEJÁTSZÁS
- Nyomja meg a SOURCE gombot a készüléken, illetve a távirányítón a MEDIA (média)
módba való belépéshez!
- Helyezze be az USB memória eszközt a helyére a következő lépések elött!
- A kurzort a Fel/ le/ jobb/ bal irányító gombokkal tudja irányítani.
- Az EXIT gomb megnyomásával tud az előző menübe visszalépni.

1. Photo (fotók)
- A jobb/ bal irányító gombokkal tudja meg keresni a fotó opciót a menüben. Nyomja meg az
OK gombot a belépéshez.

MEGJEGYZÉS: A fotók kiválasztásánál nyomja meg az EXIT gombot a fényképek nevére
való ugráshoz, majd használja a jobb irányító gombot a fotó kicsinyített másának a
megtekintéséhez!
- Használja az irányító gombokat a kívánt fájl kiválasztásához!
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- Nyomja meg a piros gombot a párbeszéd doboz megnyitásához, majd válassza a YES
(igen) opciót  kijelölt fájl törléséhez! A NO (nem) opció választásával törölheti a folyamatot.
- Nyomja meg a zöld gombot a fájlok lejátszási listához való hozzáadásához, illetve az
onnan történő törléséhez!
- Nyomja meg az OK gombot a kijelölt fájlok lejátszási listához való hozzáadásához, illetve
onnan történő törléséhez!
- Nyomja meg a gombot a lejátszás megkezdéséhez!
A fotók általános lejátszása közben:
- Nyomja meg az OK gombot a távirányítón az eszköztár megjelenítéséhez! Az EXIT gomb
megnyomásával tudja eltüntetni ezt.

- A jobb/ bal irányító gombokkal tudja kiválasztani a kívánt opciót, és az OK gombbal tudja
megerősíteni azt, illetve belépni az almenübe.

- Nyomja meg a  gombot a távirányítón a lejátszáshoz, illetve szüneteltetéshez!
- Nyomja meg a gombot a lejátszás megállításához!
- Nyomja meg a gombot az előző fájl lejátszásához!
- Nyomja meg a gombot a következő fájl lejátszásához!

2. Music (zene)
- A főmenüben a jobb/ bal navigációs gombokkal tudja kiválasztani a menüpontot és az OK
gomb megnyomásával tud belépni.

- A navigációs gombokkal tudja kiválasztani a kívánt fájlokat.
- A piros gombbal tud belépni a párbeszéd dobozba. A YES (igen) opcióval tudja törölni a
kijelölt fájlokat. A NO opcióval tudja törölni a folyamatot.
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- A zöld gombbal tudja az összes fájlt hozzáadni, illetve eltávolítani a lejátszási listához.
- Nyomja meg az OK gombot a folyamat megerősítéséhez!
- Nyomja meg a  gombot a lejátszáshoz!

Általános zene lejátszás közben:

- Használja a jobb/ bal navigációs gombokat az eszköztárban való opciók kiválasztásához,
majd nyomja meg az OK gombot a választás megerősítéséhez, illetve az almenübe való
belépéshez!

- Használja a kék gombot a távirányítón a párbeszéd doboz bezárásához! A távirányító
bármelyik gombjának a megnyomásával újra megnyithatja azt.
- Nyomja meg a gombot a távirányítón a lejátszáshoz, illetve a lejátszás
szüneteltetéséhez!
- Nyomja meg a gombot a lejátszás leállításához!
- Nyomja meg a gombot a gyors visszatekeréshez!
- Nyomja meg a gombot a gyors előre pörgetéshez!
- Nyomja meg a gombot az előző fájl lejátszásához!
- Nyomja meg a gombot a következő fájl lejátszásához!

3. Movie (filmek)
- A jobb/ bal irányító gombokkal tudja kiválasztani a filmet és az OK gombbal tud belépni a
fájlba.
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- Használja az irányító gombokat a fájl kiválasztásához!
- A piros gomb megnyomásával tud belépni a párbeszéd dobozba. A YES (igen) opció
kiválasztásával tudja a kijelölt fájlt törölni. A NO (nem) opció kiválasztásával tudja törölni a
folyamatot
-A zöld gomb megnyomásával adhatja hozzá az összes fájlt a lejátszási listához. A gomb
ismételt megnyomásával törölheti az összes fájlt a listából.
- Nyomja meg az OK gombot a kijelölt fájl lejátszási listához való hozzáadásához, illetve a
listáról való levételhez!
- Nyomja meg a gombot a lejátszás megkezdéséhez!

Általános film lejátszás közben:
- Nyomja meg az OK gombot a távirányítón az eszköztár megjelenítéséhez! Az EXIT
gombba tudja elrejteni ezt.

- A jobb/ bal navigációs gombokkal tudja kiválasztani a kívánt opciót az eszköztárban. Az
OK gomb megnyomásával tudja megerősíteni a választását, illetve belépni egy almenübe.

- Nyomja meg a gombot a távirányítón a lejátszás megkezdéséhez, illetve
szüneteltetéséhez!
- Nyomja meg a gombot a lejátszás leállításához!
- Nyomja meg a gombot a távirányítón a gyors visszatekeréshez!
- Nyomja meg a  gombot a gyors előre pörgetéshez!
- Nyomja meg a  gombot az előző fájl lejátszásához!
- Nyomja meg a  gombot a következő fájl lejátszásához!

4. e-Book (e- könyv)
- A jobb/ bal irányító gombokkal tudja kiválasztani az e- könyvet és az OK gombbal tud
belépni fájlba.
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- Használja az irányító gombokat a fájl kiválasztásához!
- A piros gomb megnyomásával tud belépni a párbeszéd dobozba. A YES (igen) opció
kiválasztásával tudja a kijelölt fájlt törölni. A NO (nem) opció kiválasztásával tudja törölni a
folyamatot
-A zöld gomb megnyomásával adhatja hozzá az összes fájlt a lejátszási listához. A gomb
ismételt megnyomásával törölheti az összes fájlt a listából.
- Nyomja meg az OK gombot a kijelölt fájl lejátszási listához való hozzáadásához, illetve a
listáról való levételhez!
- Nyomja meg a  gombot a lejátszás megkezdéséhez!

Általános e- könyv lejátszása közben:

- Nyomja meg a piros gombot a távirányítón a könyvjelző lista, oldalhoz való
hozzáadásához, illetve levételéhez!
- Nyomja meg a zöld gombot a távirányítón a GOTO (kívánt oldalra ugrás) módba való
belépéshez! Üsse be a kívánt oldal számát és az OK gombbal erősítse meg választását!
- A távirányító sárga gombjának megnyomásával tudja megnyitni a könyvjelző listát.
- A távirányító kék gombjával tudja a listát irányítani.
- Nyomja meg a gombot a távirányítón az előző oldalra való lépéshez!
- Nyomja meg a gombot a távirányítón a következő oldalra való lépéshez!

MEGJEGYZÉS: A multimédia fájl lejátszása esetén, bizonyosodjon meg arról, hogy a
megfelelő fájlt választotta ki a MEDIA PLAYBACK (média lejátszás) fő menüben! Fotó
fájlokat kizárólag a fotó opcióval tudja megtekinteni, A zenéket kizárólag a zene lejátszás
módban tudja lejátszani, stb.
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● A készülék különböző beállítási menüket tartalmaz. Az első beállítás után a készülék
emlékezni fog az értékekre. A készülék ezután azonos beállítás alatt üzemel.
● A beállítások megmaradnak mindaddig, amíg meg nem változtatja azokat. A beállítások
megmaradnak a készenléti állapotban is.

Az általános beállítás megszokott lépései:
- Nyomja meg a MENU gombot a távirányítón a főmenü megnyitásához!
- A fel/ le irányító gombokkal választhatja ki az almenüket.
- Nyomja meg az OK vagy jobb gombot az almenübe való belépéshez!
- Használja a fel/ le gombot a kívánt opció kiválasztásához!
- A jobb/ bal gombbal állíthatja be az értékeket.
- Nyomja meg az OK gombot a kiválasztott értékek megerősítéséhez!
- Nyomja meg a MENU gombot az előző oldalra menübe való ugráshoz!
- Nyomja meg az EXIT gombot a menüből való kilépéshez!

Az első beállítások

- Helyezze áram alá a készüléket és kapcsolja be! Az első alkalommal az installációs menü
fog megjelenni a képernyőn.

Setup 1 (beállítás 1)
- A fel/ le gombokkal választhatja ki a kívánt képmódot.
- Nyomja meg az OK gombot a párbeszéd doboz megnyitásához! Nyomja meg az OK
gombot a választása megerősítéséhez és a következő oldalra való lépéshez! A CANCEL
opció kiválasztásával tud kilépni a párbeszéd dobozból.

Setup 2 (beállítás 2)
- Használja a fel/ le gombokat a használat országának kiválasztásához!
- Nyomja meg az OK gombot a választás megerősítéséhez és a következő oldalra való
ugráshoz!

Főmenü
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Setup 3 (beállítás 3)
- A fel/ le gombokkal választhatja ki a menü kívánt nyelvezetét.
- Nyomja meg az OK gombot a választás megerősítéséhez és a következő oldalra való
lépéshez!

Setup 4 (beállítás 4)
- A fel/ le gombokkal választhatja a ki kívánt automata kikapcsolás idejét.
- Nyomja meg az OK gombot a választás megerősítéséhez és a következő oldalra való
lépéshez!

Setup 5 (beállítás 5)
- Használja a fel/ le gombokat a kívánt csatlakozás típus kiválasztásához!
- Nyomja meg az OK gombot a választás megerősítéséhez és a következő oldalra való
lépéshez!

Setup 6 (beállítás 6)
- A fel/ le gombokkal választhatja ki a kívánt keresés típusát.
- Nyomja meg az OK gombot, majd várjon amíg el nem indul az automatikus keresés
funkció!

MEGJEGYZÉS:
- Az ATV vagy DTV keresés kihagyása érdekében, nyomja meg a MENU gombot a
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távirányítón a párbeszéd ablak megnyitásához, majd nyomja meg az OK gombot az
átugráshoz, e után nyomja meg a CANCEL gombot az ablak eltüntetéséhez!
- A keresésből való kilépésért nyomja meg az EXIT gombot a távirányítón a párbeszéd
ablak megnyitásához! Nyomja meg az OK gombot a keresésből való kilépéshez! A
CANCEL gomb megnyomásával zárja be az ablakot!

DTV MÓD
- Nyomja meg a SOURCE gombot a készüléken, vagy a távirányítón a DTV forrás
kiválasztásához!

1. Picture (kép)

1.1 Picture Mode (kép mód)
Lehetséges opciók: Standard (általános), Mild (közepes), User (felhasználó), Dynamic
(dinamikus).

1.2 Brightness (fényerő)
A képernyő fényessége 0-100- ig állítható.

1.3 Contrast (kontraszt)
A kontraszt érték 0-100- ig állítható.

1.4 Sharpness (élesség)
Az élesség értéke 0-100- ig állítható.

1.5 Colour (szín)
A szín 0-100- ig állítható.

MEGJEGYZÉS: A fényérték, kontraszt, szín és élesség, csak a felhasználó módban
állítható.
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1.6 Tint (színárnyalat)
A színárnyalatot az NTSC rendszerben 0- 100- ig állíthatja be.

1.7 Colour Temperature (színhőmérséklet)
Itt állíthatja be a megtekintéshez optimális színárnyalatot.
Lehetséges opciók: Standard (általános, hideg, meleg)

1.8 Aspect Ratio (képarány)
- Nyomja meg az OK vagy jobb navigációs gombot az almenübe való belépéshez! Válassza
ki a kívánt opciót a fel/ le gombokkal!
Lehetséges opciók: Auto (automata), 4:3, 16:9, Zoom1 (nagyitás 1), Zoom2 (nagyitás 2).
MEGJEGYZÉS: Amennyiben nincs véteI, az ASPECT gomb nem fog működni. A
lehetséges video méret változhat a különböző forrásokkal.

1.9 Noise Reduction (zajcsökkentés)
Ez az opció arra használható, hogy eltávolítsa a kép zajosságát, és élvezhetőbbé tegy azt.
Lehetséges opciók: Off (kikapcsolva), Low (alacsony), Middle (közepes), High (magas).

2. SOUND (hang)

2.1 Sound Mode (hang mód)
Lehetséges opciók: Standard (általános), Movie (mozi), Music (zene), Speech (beszéd),
User (felhasználó).

2.2 Bass (basszus)
A mélyebb hangok értékének a beállítása 0-100- ig.

2.3 Treble (magas hangok)
A magas hangok értékének a beállítása 0-100- ig.
MEGJEGYZÉS: A mély és a magas hangokat csak afelhasználó módban lehet átállítani.
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2.4 Balance (egyensúly)
A hang, két hangszóró közti egyensúlyának a beállítása -50 – 50 között.

2.5 Surround (térhangzás)
Térhangzás be/ kikapcsolása.

2.6 AVL (Auto Volume Level) (automatikus hangerő)
AVL funkció ki/ bekapcsolása.

2.7 SPDIF
SPDIF audio kimenet típus kiválasztása.
Lehetséges opciók: Off (kikapcsolva), PCM, Auto (automata).

2.8 Audio Description (narráció látáskárosultaknak)
A funkció be/ kikapcsolása. Látássérült felhasználóknak narrációval segíthet bizonyos
jeleneteknél.
MEGJEGYZÉS: Az opció csak akkor működik, amennyiben a program tartalmaz ilyen
információt!

3. Channel (csatorna)

3.1 Csatorna rendezés
- Használja a fel/ le navigációs gombokat a kiválasztáshoz, majd nyomja meg az OK, vagy
jobb gombot az almenübe való belépéshez!
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- A fel/ le navigációs gombokkal válassza ki a kívánt csatornát!
a) Nyomja meg a távirányító piros gombját, majd írja be a számozott gombokkal a jelszót!
Nyomja meg a piros gombot újra a kiemelt program megjelöléséhez, illetve a megjelölés
törléséhez! Nyomja meg az OK gombot a párbeszéd ablak megnyitásához! Nyomja meg az
OK gombot a törléshez, majd a CANCEL gombot a folyamat befejezéséhez!
b) Nyomja meg a Zöld gombot a távirányítón és a numerikus gombokkal táplálja be a jelszót.
Nyomja meg a zöld gombot a program feloldásához/ lezárásához!
c) Nyomja meg a sárga gombot a távirányítón az átugrandó csatornák megjelöléséhez,
illetve a megjelölés levételéhez!
d) Nyomja meg a kék gombot a MOVE (mozi) módba való belépéshez! Használja a fel/ le
navigációs gombokat a kívánt érték kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot!

3.2 Favorite Management (kedvenc csatornák rendezése)

- A fel/ le gombokkal válassza ki a kívánt programot!
a) Nyomja meg a távirányítón a piros gombot a csatorna 1. listába való helyezéséhez!
b) Nyomja meg a távirányítón a zöld gombot a csatorna 2. listába való helyezéséhez!
c) Nyomja meg a távirányítón a sárga gombot a csatorna 3. listába való helyezéséhez!
d) Nyomja meg a távirányítón a kék gombot a csatorna 4. listába való helyezéséhez!
3.3 Country (ország)
Válassza ki az országát!

3.4 TV Connection (TV csatlakozás)
Itt állíthatja be TV- jének csatlakozás típusát.
Lehetséges opciók: Air (műhold), Cable (kábel).

3.5 Auto Search (automata keresés)
-Használja a fel/ le irányító gombokat a
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 értékek kiválasztásához, majd nyomja meg az OK vagy jobb gombot az almenübe való
belépéshez!
- Használja a fel/ le gombokat az All (összes), DTV vagy ATV opció kiválasztásához, majd
nyomja meg az OK vagy jobb gombot a párbeszéd ablakba való belépéshez! Nyomja meg
az OK gombot az automata keresés elindításához. A CANCEL gomb megnyomásával
leállíthatja a folyamatot.

A keresésből való kilépésért nyomja meg a MENU gombot vagy az EXIT gombot és
erősítse meg választását az OK gombbal!

3.6 Digital Manual Search (digitális manuális keresés)

Műholdas kapcsolat esetén:

3.61 Channel (csatorna)
- Nyomja meg az OK vagy jobb navigációs gombot az almenübe való belépéshez!
Használja a fel/ le gombokat a program kiválasztásához!

3.62 Frequency (KHz) (frekvencia)
- Nyomja meg az OK vagy jobb navigációs gombot az almenübe való belépéshez!
- Használja a jobb/ bal navigációs gombokat a kurzor irányításához! Használja a numerikus
gombokat a kívánt értékek betáplálásához!
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3.63 Bandwidth (MHz) (sávszélesség)
- Nyomja meg az OK vagy jobb navigációs gombot az almenübe való belépéshez! Állítsa be
a sávszélességet a fel/ le navigációs gombokkal!

Kábel csatlakozás esetén:

3.61 Frequency (kHz) (frekvencia)
Felhasználó által nem állítható be.

3.62 SymbolRate (KS/s)
- Nyomja meg az OK vagy jobb navigációs gombot az almenübe való belépéshez!
- A jobb/ bal számozott gombokkal mozgathatja a kurzort. Használja a számozott gombokat
a kívánt értékek betáplálásához!

3.63 Modulation (QAM) (moduláció)
- Nyomja meg az OK vagy jobb navigációs gombot az almenübe való belépéshez!
A fel/le irányító gombokkal választhatja ki a kívánt modulációs értéket.

Amennyiben a 3.61- 3.63 beállítások befejeződtek, válassza a start opciót a menüben, majd
nyomja meg az OK gombot a keresés megkezdéséhez!

3.7 ATV Manual Search (for ATV input source only)
(ATV manuális keresés, kizárólag ATV forráshoz)



33

3.71 Current Channel (jelenlegi csatorna)
- Nyomja meg az OK vagy jobb irányító gombot az almenübe való belépéshez! A fel/ le
irányító gombokkal válassza ki a kívánt programot!

3.72 Frequency (frekvencia)
Felhasználó által nem átállítható.

3.73 Search (keresés)
A keresés megkezdése.

3.74 Fine Tune (finomhangolás)
- Nyomja meg az OK vagy jobb irányító gombot az almenübe való belépéshez!
A finomhangoláshoz használja a jobb/ bal irányító gombokat!

3.75 Color System (szín rendszer)
- Nyomja meg az OK vagy jobb irányító gombot az almenübe való belépéshez! Használja a
fel/ le irányító gombokat a kívánt rendszer kiválasztásához!
Lehetséges opciók: Auto (automata), PAL, SECAM.

3.76 Sound System (hangrendszer)
- Nyomja meg az OK vagy jobb navigációs gombot az almenübe való belépéshez!
Használja a fel/ le navigációs gombokat a kívánt rendszer kiválasztását.
Lehetséges opciók: BG, DK, I, L, L’.
MEGJEGYZÉS: A hangrendszer opciók változhatnak a színrendszer különböző
beállításaival.

3.8 LCN On/Off (LCN be/ kikapcsolás)
LCN ki és bekapcsolása (Logikus csatorna számozás).
4. Feature (tulajdonságok)
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4.1 Lock (Zár)
- Nyomja meg az OK vagy jobb irányító gombot az almenübe való belépéshez!
- Üsse be a gyárilag beállított jelszót a távirányító numerikus gombjaival! “0000”
MEGJEGYZÉS: Amennyiben elfelejtette a gyári jelszót, használhatja az univerzális jelszót
is “8899”
- Használja a le/ fel gombot a kívánt pont kiválasztásához!

4.11 Lock Channel (csatorna zár)
Lezárhatja és feloldhatja a csatornát.

4.12 Parental Guidance (szülői felügyelet)
- Nyomja meg az OK vagy jobb irányító gombot az almenübe való belépéshez! A le/ fel
irányító gombbal választhatja ki a kívánt opciót.
Lehetséges opciók: Off (kikapcsolva), 3- tól 18- ig.

4.13 Change Pin Code (pin kód megváltoztatás)
- Nyomja meg az OK vagy jobb irányító gombot az almenübe való belépéshez!

-  Adja meg a régi jelszót, az új jelszót és erősítse meg az új jelszót! A készülék
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automatikusan el fogja menteni az új jelszót.

4.14 Hotel Mode (hotel mód)
- Nyomja meg az OK vagy jobb irányító gombot az almenübe való belépéshez!

- Használja a fel/ le irányító gombokat a kívánt tétel
kiválasztáshoz!
- Az értékeket a jobb/ bal irányító gombokkal tudja
megváltoztatni.
- Nyomja meg az OK vagy jobb irányító gombot az
almenübe való belépéshez!
- Nyomja meg a menü gombot az előző oldalra való
visszatéréshez.

Tipp: Ajánljuk, hogy a hotel módot hotelekben és az
otthoni módot otthoni használat esetén vegyék igénybe!

Hotel Lock (hotel zár): be/ kikapcsolás.
Channel Lock (csatorna zár): Csatorna menü lezárása, feloldása.
Picture Lock (képernyő zár): Képernyő menü lezárása/ feloldása.
Sound Lock (hang menü zár): Hang menü lezárása, feloldása.
Feature Lock (tulajdonságok menü zár): Tulajdonság menü lezárása/ feloldása.
Setup Lock (beállítás menü zár): Beállítás menü lezárása/ feloldása.
Key Lock (billentyű zár): Kapcsolja be/ ki a billentyű zárat.
Source Lock (Forrás menü zár): Zárja le, vagy oldja fel a menüt!
Set Source (forrás beállítás): Válassza ki a kívánt forrást!
Channel Number (csatorna számozás): Válassza ki a kívánt csatornát!
Max Volume (maximum hangerő): Állítsa be a maximum hangerőt!
Default Volume (hanger alapértékének a beállítása): Állítsa be a hangerő alapértékét!
Clear Lock (zár feloldása): A korábbi beállítások feloldása.
DataBase Export (adatbázis exportálása): Adatbázis más eszközre való exportálása.
DataBase Import (adatbázis importálása): Adatbázis más eszközről való importálása.

4.2 Language (nyelv)
- Nyomja meg az OK vagy jobb irányító gombot az almenübe való belépéshez! Válassza ki
az irányító gombokkal a kívánt OSD menü nyelvét, felirat nyelvét, audio nyelvet és az
DTV/ATV TELETEXT nyelvet.

4.3 Clock (óra)
- Nyomja meg az OK vagy jobb irányító gombot az almenübe való belépéshez!
- A fel/ le irányító gombokkal választhatja ki a kívánt tételt.
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4.31 Date (dátum)
Amennyiben az automata keresés befejeződött, a készülék az adás segítségével fogja
beállítani a dátumot és menteni fogja azt.

4.32 Time (idő)
Amennyiben az automata keresés befejeződött, a készülék az adás segítségével fogja
beállítani az időt és menteni fogja azt.

4.33 Time Zone (időzóna)
-- Nyomja meg az OK vagy jobb irányító gombot az almenübe való belépéshez!
- A fel/ le irányító gombokkal választhatja ki a kívánt opciót.

4.34 DST (Nappali energiatakarékos mód)
Be/ ki tudja kapcsolni a DST funkciót.

4.4 Sleep Timer (kikapcsolás időzítés)
Automatikus kikapcsolás időzítése.
Lehetséges opciók: Off (kikapcsolva), 10 perc, 20 perc, 30 perc, 60 perc, 90 perc, 120 perc, 180
perc, 240 perc.

4.5 Auto Power Off (automatikus kikapcsolás)
Automata kikapcsolás beállítása.
Lehetséges opciók: Off (kikapcsolva, 1 óra, 2 óra, 4 óra.

4.6 Hearing Impaired (hallássérült funkció)
Be, illetve kikapcsolhatja a funkciót. A funkció bizonyos jelenetek esetén extra információt
nyújt az eseményekről.
MEGJEGYZÉS: A funkció csak abban az esetben működik, ha a program rendelkezik a
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szükséges feliratozási információkkal.

4.7 CI Info (CI információ)
Az opció megjeleníti a CI információt.

4.8 PVR/Timeshift (idő ugrás)
- Nyomja meg az OK vagy jobb irányító gombot az almenübe való belépéshez!
- A fel/ le irányító gombokkal választhatja ki a kívánt tételt.

4.81 Partition Select (partíció kiválasztása)
-- Nyomja meg az OK vagy jobb irányító gombot az almenübe való belépéshez!

- Nyomja meg a piros gombot a párbeszéd ablak megnyitásához,
majd nyomja meg az OK gombot az USB memória eszköz
formattálásához!
- Nyomja meg a zöld gombot a gyári partíció beállításához!

4.82 Auto Timeshift (automatikus időugrás)
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Bekapcsolhatja az automatikus időugrás funkciót.

4.83 Timeshift Buffer (idő ugrás- időbeállítás)
Itt tudja beállítani az funkció idejét.
Lehetséges opciók: Auto (automatikus, 30 perc, 1 óra, 2 óra).

4.84 Timer (időzítés)
- Nyomja meg az OK vagy jobb irányító gombot az almenübe való belépéshez!

- Nyomja meg a piros gombot a távirányítón a kijelölt opció törléséhez!
- Nyomja meg a zöld gombot a távirányítón az össze tétel törléséhez!
- Nyomja meg a kék gombot a távirányítón az oldal megváltoztatásához!
- Nyomja meg a sárga gombot a távirányítón az oldal hozzáadásához!

Recorder (rögzítő): Rögzítő be/ kikapcsolása.
Type (típus): Válassza ki a felvétel típust: DTV, Rádió.
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Channel (csatorna): Válassza ki a csatornát!
Start Time (kezdő idő): Állítsa be a kezdőidőt!
Duration (hossz): Állítsa be a felvétel hosszát!
Date (dátum): Állítsa be a felvétel dátumát!
Mode (mód): Állítsa be a felvétel módját!

MEGJEGYZÉS: A numerikus adatok megváltoztatásához, nyomja meg az OK gombot,
majd használja a jobb/ bal gombot a kurzor mozgatásához! Használja a számozott
gombokat az értékek bevitelre, majd nyomja meg az OK gombot!

4.85 Record List (felvételek listája)
- Nyomja meg az OK vagy jobb navigációs gombot az almenübe való belépéshez!

- Használja a fel/ le irányító gombokat a rögzített
fájlok kiválasztásához, majd nyomja meg az OK
gombot a tétel lejátszásához!

4.86 Recorder Start (rögzítés megkezdése)
Digitális program nézése közben elindíthatja a
felvételt.
MEGJEGYZÉS: Felvétel előtt, elsőnek csatlakoztassa az USB memória eszközt!

4.9 HDMI Link (HDMI csatlakozás)
- Nyomja meg az OK vagy jobb irányító gombot az almenübe való belépéshez!
- A fel/ le irányító gombokkal választhatja ki a kívánt tételt.

To use “HDMI Link” funkció:
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a HDMI eszköz (eszköz, stb.) megfelelően csatlakoztatva
van és támogatja a HDMI CEC (Consumer Electronics Control) rendszert!
- Nyomja meg a SOURCE gombot a távirányítón a HDMI forrás kiválasztásához!
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Enable HDMI Link (HDMI csatlakozás engedélyezése): Kapcsolja be/ ki a HDMI
csatlakozást!
Auto Power on (automatikus bekapcsolás): Kapcsolja be/ ki az automatikus
bekapcsolás funkciót!
Auto Standby (automata készenléti állapot): Kapcsolja be/ ki a funkciót!
Speaker Preference (hangszóró kiválasztás): Válassza ki a TV hangszóróját, vagy az
erősítőt!
Amplifier Support ARC (ARC erősítő támogatás): Kapcsolja be/ ki a funkciót!

5. Setup (beállítás)

5.1 OSD Timer (OSD időzítő)
- - Nyomja meg az OK vagy jobb irányító gombot az almenübe való belépéshez!
- A fel/ le irányító gombokkal választhatja ki a kívánt tételt.
Lehetséges opciók: 5/10/15/20/25/30 másodperc és NEVER (soha).

5.2 Auto SCART (automatikus scart)
Kapcsolja be/ ki a funkciót! Amennyiben be van kapcsolva a funkció a programokat
automatikusan a scart csatlakozáson keresztül tudja megtekinteni.

5.3 PC Setup (PC beállítás- csak PC forráshoz)
Ez a funkció kizárólag PC csatlakozással működik.

5.4 Blue Screen (kék képernyő)
Be és kikapcsolhatja a kék háttérképernyő funkciót. A háttér kékre fog váltani, amennyiben
a jel nagyon gyenge, vagy nincs jel. (kizárólag akkor, ha ez az opció be van kapcsolva)
MEGJEGYZÉS: Ez az opció nem állítható át a DTV módban.

5.5 Home Mode (otthoni mód)
Beállíthatja a kívánt képernyőmódot.
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Lehetséges opciók: Home (otthoni), Dynamic (dinamikus), Standard (általános), Mild
(enyhe).

5.6 Reset TV Setting (TV beállítások visszaállítása)
A beállítások visszaállíthatók a gyári értékekre.

5.7 Software Upgrade (szoftver frissítés)
Frissítheti a szoftvert az USB memória eszközön keresztül.

ATV ÉS MÁS MÓDOK
- Nyomja meg a SOURCE (forrás) gombot a készüléken vagy a távirányítón a kívánt
bemeneti forrás kiválasztásához!
- A módokkal kapcsolatban, forduljon a menü működés részhez DTV módban!

PC MÓD
- Csatlakoztassa a készülékét a számítógéphez!
- Nyomja meg a Press SOURCE gombot a távirányítón, illetve a készüléken a PC forrás
kiválasztásához!
- Nyomja meg a MENU gombot a főmenü megjelenítéséhez! Válassza ki a Setup (beállítás)
opciót a fel/le irányító gombokkal! - Nyomja meg az OK vagy jobb irányító gombot az
almenübe való belépéshez!
- A fel/ le irányító gombokkal választhatja ki a kívánt tételt.

- Válassza ki a PC Setup (PC beállítás) opciót és lépjen be!

- Nyomja meg az OK vagy jobb irányító gombot az almenübe való belépéshez!
- A jobb/ bal irányító gombokkal állítsa be az értékeket!
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1. Auto Adjust (automatikus igazodás)
A PC képernyő automatikus alkalmazkodása.

2. H Position (H pozíció)
Horizontális pozíció beállítása.

3. V Position (V pozíció)
Vertikális pozíció beállítása.

4. Phase (fázis)
A képernyő TV-hez való beállítása.

5. Clock (óra)
Beállíthatja az átvitel sebességét.

MEGJEGYZÉS: Más menüknél hagyatkozzon DTV módban történő menü használatra!
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●A karbantartási folyamatok elött, nyomja meg a POWER (bekapcsolás) gombot a készülék
készenléti módba való helyezéséhez, majd húzza ki a TV-t a fali aljzatból!
● Amennyiben nagyon szennyeződött a készülék felülete, törölje le egy enyhén szappanos
vízbe mártott, majd alaposan kicsavart ronggyal! Ezután törölje le a készüléket egy száraz
ronggyal is!
● Soha ne használjon alkoholt, benzint, hígítót, tisztítószert, illetve más vegyszereket a
tisztításhoz! Ne használjon sűrített levegőt a por eltávolításához!
● A készüléket száraz puha kendővel tisztítsa meg. A képernyőn található karcolásokra a
jótállás nem érvényes.

● Vegy fel a kapcsolatot egy szakemberrel, amennyiben falra kívánja szerelni a készüléket!
Amennyiben saját maga szereli fel a készüléket, cégünk nem vállal felelősséget az
esetleges személyi sérülésekért, illetve anyagi károkért.
● Ne szerelje a készüléket a falra, amennyiben az be van kapcsolva! Fizikai sérülést, illetve
elektromos áramütést okozhat.
● Használjon átlagos M4*8mm csavarokat (4 db) a készülék felszereléséhez!

KARBANTARTÁS

FALRA SZERELÉS

TV hátsó oldala
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Előfordulhat, hogy a készülék külön csomagolásban található az állványoktól. A készülék
használata előtt, kérjük, végezze el a következő lépéseket!

1. Lépés
Helyezze a készüléket képernyővel lefelé egy
puha rongyra, illetve párnára! Kerülje el a
képernyő sérülését!

2. Lépés
Állítsa be a két lábat a megfelelő távolságba,
és helyezze rájuk a készüléket! Addig fejtsen
ki nyomást a készülékre, amíg az teljesen fel
nem ül a lábakra!

3. Lépés
Húzza meg a mellékelt csavarokat egy
csavarhúzóval!

MEGJEGYZÉSEK:
- Húzza ki a készüléket a fali aljzatból,
amennyiben beszereli, illetve eltávolítja a
lábakat!
- Az esetleges károk elkerülése érdekében,
hívjon segítséget a lábak beszereléséhez,
illetve eltávolításához!

SPECIFIKÁCIÓK
KÁCIÓK

Állványra szerelés
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Kijelző 20 inch LED TV

Felbontás 1600×900

Kijelző színei 16.7M

Kontraszt arány 600:1

Képarány 16:9

Élettartartam 30,000 Óra

Filmek: AVI, MPEG 1/2

Zene: MP3

Fotó: JPG/JPEG
USB eszköz lejátszás
formátuma

Text: TXT

Áramforrás AC 100-240V, 50/60Hz

Fogyasztás <36W
Működési közeg
(hőfok) -5℃ to 45℃
Méretek 467(Szélesség)×165  (Átmérő)×313(Magasság)mm

Súly Körülbelül 2.5 Kg

A paraméterek előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

ÁLTALÁNOS HIBAELHÁRÍTÁS
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Olvassa el figyelmesen a következő pontokat, mielőtt meghibásodásra gyanakodna:

Tünetek Megoldás
Nem kap áramot a
készülék. Helyezze stabilan a villásdugót az aljzatba!

Nincs kép. Győződjön meg arról, hogy rendesen van csatlakoztatva a
készülék!

● Nincs hang.
● Torzít a hang.

● Győződjön meg arról, hogy rendesen van csatlakoztatva a
készülék!
● Vizsgálja meg, hogy a bekötések beállításai megfelelnek a
TV-nek és a sztereó rendszernek!
● Állítsa be a fő hangszabályzót a VOL+/VOL- gombokkal!

Nem működik a távirányító.

● Nézze meg a behelyezett elemek polaritását!
● Lemerültek az elemek, cserélje ki őket újakra!
●Irányítsa a távirányítót a készülék érzékelőjére, és próbálja
meg újra a folyamatot!
● A készüléktől 6 méteren belül használja a távirányítót!
● Távolítsa el a TV és a távirányító között lévő tárgyakat!

A készülék, illetve
távirányító gombjai nem
működnek.

Húzza ki a készüléket, majd dugja vissza a falialjzatba! (A
működési hiba származhat villámlástól, statikus
elektromosságtól, illetve más folyamatokból.)

Tünetek (TV) Megoldás

Nincs, vagy gyenge a
képminőség.

● Állítsa át, vagy használjon külső antennát.
● Helyezze át az ablak közeléből a készüléket, amennyiben az
egy épületben van!
● Távolítsa el a készüléket olyan eszközök közeléből, amelyek
interferenciát okozhatnak!
● Indítsa el újra az automatikus behangolást!
● Próbáljon ki egy másik csatornát!

Nincs hang, vagy rossz a
hangminőség.

● Nézze meg az audio beállításokat!
● Nyomja meg a MUTE (némítás) gombot a távirányítón a
némítás megszüntetéséhez!
● Húzza ki a fülhallgatót!

Zaj, vagy más interferencia. A készülék közelében lévő eszköz interferenciát okozhat.
Helyezze át a készüléket, vagy a TV- t!


