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Ustawienia obrazu

Zarządzanie kanałami
Tryb obrazu
(Picture Mode):

Można wybrać jeden z dostępnych trybów obrazu:
dynamiczny, standardowy, łagodny i własny.

Jasność (Brightness):

Regulacja poziomu czerni obrazu (jasności).

Kontrast:

Zamiana kontrastu obrazu.

Ostrość (Sharpness):

Zmiana ostrości obrazu (tylko w trybie DTV, ATV,
YPbPr, AV i SCART).

Kolor:

Zmiana kolorów obrazu.

Odcień (Tint):

Zmiana odcienia obrazu (tylko w trybie obrazu NTSC).

Temp. barwowa
(Colour Temp.):

Wybierz odpowiednią dla swojego wzroku i oświetlenia pokoju temperaturę barwową obrazu. Można
wybrać barwy: Standardowe, Chłodne i Ciepłe.

Format (Aspect):

Zmiana formatu ekranu: Automatyczny (Auto), 4:3,
16:9, Pełnoekranowy (Full) i Zbliżenie (Zoom1).

Redukcja zakłóceń
(Noise Reduction):

Redukcja zakłóceń i poprawa jakości obrazu. Można
wybrać spośród opcji redukcji: Mała > Średnia > Duża
(Low > Middle>High); redukcja zakłóceń daje lepszy
obraz, ale powoduje jego rozmycie.

Ustawienia dźwięku

Można edytować kanały (usuwać, zmieniać nazwę, zamieniać
miejscami, blokować i pomijać).
Uwaga: Aby można było edytować kanały, wymagane jest
wpisanie hasła dostępu (opcja Hasło blokady w menu Funkcje).

Przycisk CZERWONY:

Naciśnięcie CZERWONEGO przycisku zaznacza kanał
przeznaczony do usunięcia.

Przycisk ZIELONY:

Blokowanie lub odblokowanie kanału.
Po zablokowaniu kanału w menu Funkcje opcją
blokady (Lock), aby można było oglądać dany kanał
wymagane będzie podanie hasła dostępu.

Przycisk ŻÓŁTY:

Pomija kanał lub pomija skasowanie ustawienia. Po
włączeniu opcji pomijania, przy naciskaniu przycisku
CH+/CH-, dany kanał zostanie pominięty. Jednak do
wybranego kanału można zawsze wejść bezpośrednio
naciskając klawisze numeryczne.

Przycisk NIEBIESKI:

Zamienia kanały miejscami. Zaznacz kanał, naciskając przycisk NIEBIESKI, przenieś zaznaczony kanał,
używając przycisków i zatwierdź zmianę pozycji,
naciskając OK.

Naciśnij przycisk OK na zaznaczonym kanale, aby wejść do menu
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Tryb dźwięku
(SoundMode):

Pozwala na wybór odpowiedniego dla siebie trybu
dźwięku: Standardowy, Kinowy, Muzyka, Mowa oraz
własny.

Basy (Bass):

Zmiana poziomu basów.

Wysokie tony (Treble):

Dopasowanie wysokich tonów.

Balans (Balance):

Zmiana rozdziału dźwięku między głośnik lewy i
prawy.

Przestrzeń (Surround):

Włączanie/wyłączanie efektu przestrzennego
dźwięku.

Głośność automatyczna
(AVL)

Głośność sygnału dźwiękowego źródła lub kanału
telewizyjnego będzie automatyczne regulowana na
w przybliżeniu taki sam poziom.

SPDIF:

Wybór trybu SPDIF (dźwięk cyfrowy). Można wybrać: wyłączenie (Off), PCM lub tryb automatyczny
(Auto).

Zmiany nazwy i zmienić nazwę kanału analogowego. Nie jest
możliwa zmiana nazwy kanału cyfrowego.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ręczne wyszukiwanie kanałów analogowych (ATV)
Przejdź do menu ręcznego wyszukiwania kanałów analogowych.

Aktualny kanał:

Wybierz kanał do ręcznego wyszukiwania.

Wyszukiwanie:

Wejdź do menu wyszukiwania naciskając OK i ręcznie
wyszukaj częstotliwość przyciskiem.

Dostrajanie
(Fine Tune):

Naciśnij OK, aby wejść do menu strojenia precyzyjnego i
dostrój się do częstotliwości, naciskając przyciski.

System barwny /
dźwiękowy:

Wybierz odpowiedni system barwny i dźwiękowy dla
programu.
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Blokada
To menu pozwala na zablokowanie pewnych funkcji odbiornika
TV, w taki sposób, że nie można ich używać, ani oglądać. Na
przykład, gdy nie chcemy, aby dzieci oglądały pewne kanały lub
gdy telewizor będzie używany w hotelu i chcemy zablokować
dostęp do pewnych kanałów lub menu. Po przejściu do opcji
blokowania, system zażąda podania hasła dostępu. Hasłem
domyślnym jest „0 0 0 0”.

Blokuj kanał:

Włącza i wyłącza funkcję blokady.
Uwaga: Gdy ta opcja jest włączona, funkcja nadzoru
rodzicielskiego i zmiany kodu PIN zostanie zablokowana.
Zablokowana będzie też blokada funkcji (w zarządzaniu
kanałami), wyszukiwania automatycznego oraz ręcznego
wyszukiwania kanałów cyfrowych i analogowych w
menu kanałów. Dostęp do tych pozycji Menu będzie
zabezpieczony hasłem.

Blokada rodzicielska:

Wybór poziomu nadzoru rodzicielskiego lub wyłączanie
tej funkcji.

Zmień PIN:

Wejdź naciskając OK, najpierw wpisz aktualny kod, a
następnie wpisz nowy kod, po czym potwierdź go przez
ponowne wpisanie.

Tryb Hotelowy:

Funkcja tryb hotelowy pozwala między innymi na na
zablokowanie dostępu do niektórych funkcji menu oraz
na blokadę przełączenia na niektóre wyjścia Video.
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Konfiguracja PC (PC Setup)
To menu pozwala na zmiany ustawień dla komputera w trybie
PC.
Dostrajanie automatyczne
(Auto Adjust):

Dokonuje automatycznej regulacji ustawień
ekranu.

Pozycja pionowa / pozioma
(H/V Position):

Dopasowuje pionowe/poziome położenie obrazu
na ekranie.

Faza:

Dopasowuje fazę próbkowania zegara ADC
odpowiednio do sygnału synchronizacji, aż do
uzyskania stabilnego obrazu.

Czas:

Dopasowuje częstotliwość taktowania zegara
obrazu, aż do uzyskania na ekranie obrazu maksymalnej wielkości.

Niebieskie tło (Blue Screen)
Zmienia tło, gdy nie ma sygnału wejściowego między tłem jasnym a niebieskim (dostępne tylko dla niektórych źródeł sygnału).
Tryb domowy (Home Mode)
Dostępne są trzy opcje: Dom, Standardowy i Łagodna. Domyślne
ustawienie: Standardowy.

11

INSTRUKCJA OBSŁUGI

12

INSTRUKCJA OBSŁUGI

13

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przypomnienie / Nagrywanie programu

Zegar (Timer):

Wstawianie menu programatora czasowego
do ustawiania timera rejestratora.
Zobacz szczegółowy opis poniżej.

Lista nagrań:

Wyświetla listę nagranych programów i
rozpoczęcie odtwarzania nagranego programu.
Dostęp do listy nagrań jest możliwy również
bezpośrednio z pilota za pomocą klawisza
REC LIST

Start nagrywania:

Wejdź do tego menu, aby rozpocząć nagrywanie ostatnio oglądanego kanału telewizji
cyfrowej. Możesz również wcisnąć klawisz
RECORD na pilocie.

Zegar (Timer)

Z menu EPG dostępne są funkcje rezerwacji czasu dla przełączenia kanału lub nagrywania kanału za pomocą ZIELONEGO klawisza na pilocie. Nakieruj kursor na wybranej pozycji dla której
dostępne są informacje , następnie wciśnij klawisz ZIELONY.
Jednorazowe wciśnięcie klawisza powoduje ustawienie przypomnienia – telewizor przełączy się przed rozpoczęciem programu,
obok nazwy programu pojawi się czerwony symbol zegara.
Dwukrotne wciśnięcie zielonego klawisza powoduje ustawienie
rezerwacji nagrywania, obok nazwy programu pojawi się czerwony symbol nagrywania. O wybranej porze telewizor przełączy
się na dany kanał celem rozpoczęcia nagrywania.
PVR (Osobisty rejestrator wideo)
Menu PVR/Przesunięcie czasowe zarządza prawie wszystkimi
informacjami związanymi z PVR.
Sposób dostępu: Menu główne -> Funkcje -> PVR/Przesunięcie
czasowe -> menu PVR/Przesunięcie czasowe
W menu PVR/Przesunięcie czasowe można zmieniać:

Menu umożliwia ręczne ustawienie Nagrywania / przełączenia
na dany kanał o wyznaczonej porze na wyznaczonym kanale.
Numer kanału: wyświetla nr. Kanału który będzie nagrany /
przełączony. Obok numeru kanału zostanie wyświetlona stosowna ikona, symbol zegara informujący o przełączeniu na dany
kanał lub symbol R informujący o nagraniu danego kanału
Nazwa kanału: wyświetla nazwę kanału który zostanie nagrany
/ przełączony
Start: Czas rozpoczęcia nagrywania
Czas: Całkowity czas trwania nagrywania
Data: Data rozpoczęcia nagrywania
Tryb: Tryb zapisu: Jednorazowy, Codzienny, Cotygodniowy, Comiesięczny
Aby dodać nowy Timer, naciśnij ŻOŁTY przycisk - Dodaj.
Usuwanie wszystkich programatorów: naciśnij przycisk ZIELONY.
Edycja już zapisanego Timera czasowego: naciśnij NIEBIESKI przycisk -Edytuj.
Usuwanie programatora czasowego: naciśnij przycisk CZERWONY.

Edytowanie Timera
Wciśnik klawisz ŻÓŁTY – Dodaj aby dodać nowy Timer lub
Wciśnij klawisz NIEBIESKI – Edytuj istniejący Timer
Wybór partycji:

Wejdź do menu partycji. Możesz wyświetlać
informacje o partycji, dokonywać formatu
partycji i ustawiać partycję domyślną.
UWAGA! Formatowanie usunie wszystkie
dane z partycji!

Automatyczne przesunięcie
czasowe
(Auto TimeShift):

Wył.: Zatrzymane
Auto - TimeShift będzie rozpoczynał się automatycznie, po przełączeniu na dany kanał.

Bufor Przesunięcia czasowego:

Ustawianie czasu buforowania programu dla
funkcji TimeShift: Automatyczny–30min. – 1
godz. – 2 godz.
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Nagrywanie:

Wył: w tym trybie telewizor przełączy się o
wybranej porze na wybrany kanał
Wł.: w tym trybie zostanie rozpoczęte nagranie
na wybranym kanale o wybranej porze.

Rodzaj

Rodzaj programu: DTV lub Radio cyfrowe.

Kanał:

Wybór programu który ma zostać nagrany.

Czas
rozpoczęcia
(Start Time):

Ustaw czas rozpoczęcia nagrywania lub
przełączenia.

Czas:

Całkowity czas nagrywania.
Dostępne dla trybu nagrywania

Data:

Data włączenia nagrywania/ Przypomnienia.

Tryb:

Tryb nagrywania: Jednorazowo, Codziennie, Co
tydzień, Co miesiąc.
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Pauza/Odtwarzanie

Podczas odtwarzania pliku wideo można
zatrzymać odtwarzanie naciskając przycisk,
a następnie uruchomić ponownie przez
ponowne naciśnięcie

Szybkie przewijanie do przodu

Szybkie przewijanie pliku wideo do przodu
lub wstecz z prędkością: x2, x4, x8, x16 lub
odtwarzanie z normalną prędkością.

Szybkie przewijanie wstecz
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Poprzedni
Następny

Podczas odtwarzania filmu można przejść do
następnego lub poprzedniego nagrania z listy
nagrań, naciskając jeden z tych przycisków.

Stop

Podczas odtwarzania pliku wideo użytkownik
może je zatrzymać, naciskając przycisk STOP.
Odtwarzacz powróci w tryb Listy nagrań.
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Po zauważeniu usterki w obrazie lub działaniu urządzenia, można
spróbować naprawić problem postępując zgodnie z instrukcjami
zamieszczonymi w poniższej tabeli. W celu ustalenia przyczyny nieprawidłowego działania należy sprawdzić podłączone
urządzenia zewnętrzne. Jeśli problem pozostaje, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
Telewizor nie uruchamia się

Sprawdź czy telewizor podłączony jest do
gniazdka sieciowego.
Sprawdź czy świeci się czerwona dioda trybu
Standby, jeżeli tak, spróbuj włączyć telewizor
pilotem lub z klawiszy na telewizorze.

Brak dźwięku lub obrazu.

Sprawdź, czy przewód sieciowy jest prawidłowo podłączony go gniazdka.
Sprawdź, czy wcisnąłeś przycisk zasilania.
Sprawdź ustawienia kontrastu i jasności
obrazu.
Sprawdź głośność oraz przycisk MUTE.

Obraz normalny, ale brak
dźwięku.

Sprawdź głośność.
Sprawdź, czy nie został wciśnięty przycisk
wyciszania dźwięku (MUTE) na pilocie zdalnego sterowania.

Brak obrazu lub obraz czarnobiały.

Zmień ustawienia kolorów.
Sprawdź, czy sygnał stacji telewizyjnej jest
prawidłowy.

Zakłócenia obrazu i dźwięku.

Spróbuj znaleźć urządzenie elektryczne
wywołujące zakłócenia i odsuń je dalej.
Podłącz odbiornik do innego gniazdka
sieciowego.

Obraz nieostry lub „zaśnieżony”,
pogorszenie
dźwięku.

Sprawdź kierunek, położenie i podłączenie
anteny.
Takie zakłócenia często występują gdy stosowana jest antena pokojowa.

Zakłócenia pilota zdalnego
sterowania.

Sprawdź baterie w pilocie. Mogą wymagać
wymiany.
Obsługuj pilota zdalnego sterowania w
odległości nie większej niż 7 m od telewizora.
Oczyść górną krawędź pilota (okienko
nadajnika).
Wyjmij baterie i wciśnij jeden lub kilka przycisków na kilka minut, aby oczyścić pamięć
wewnętrzną pilota i zresetować go. Włóż
baterie z powrotem i ponownie spróbuj
uruchomić telewizor pilotem.

W trybie komputera pojawia się
komunikat
„brak sygnału”.

Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do komputera.
Sprawdź, czy komputer jest włączony.

W trybie komputera pojawia
się komunikat „Tryb nieobsługiwany”.

Sprawdź max. rozdzielczość i częstotliwość
karty wideo.
Porównaj te wartości z danymi w trybach
ekranu.

Brak sygnału HDMI.

Sprawdź, czy ustawione jest odpowiednie
wyjście HDMI 1, 2, lub 3.
Sprawdź połączenie między odbiornikiem TV,
a gniazdem HDMI wejścia wideo.
Sprawdź kabel HDMI.
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