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INFORMACJE O
URZĄDZENIU
Informacje o znaku towarowym
• Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories.
Dolby i symbol z podwójnym D są znakami
towarowymi firmy Dolby Laboratories.
• The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
• DVB jest zarejestrowanym znakiem towarowym DVB
Project.
• Logo „HD TV” jest znakiem towarowym
DIGITALEUROPE.

Serwisowanie
• JeĪeli urządzenie przestanie dziaáaü nie próbuj
naprawiaü go na wáasną rĊkĊ. Wewnątrz nie ma
Īadnych elementów, które mógábyĞ naprawiü
samodzielnie. Urządzenie musi byü serwisowane w
punkcie serwisowym.

Czyszczenie obudowy
• Delikatnie przetrzyj panel przedni i inne zewnĊtrzne
powierzchnie urządzenia miĊkką Ğciereczką.
• Nigdy nie uĪywaj rozpuszczalników lub alkoholu. Nie
rozpylaj Ğrodków owadobójczych w pobliĪu
urządzenia. Tego typu chemikalia mogą
spowodowaü uszkodzenie bądĨ odbarwienie
powierzchni naraĪonych na ich dziaáanie.

Czyszczenie panelu
• JeĞli panel LCD bĊdzie wymagaá czyszczenia,
delikatnie przetrzyj go baweánianą lub inną miĊkką
Ğciereczką. Przed przystąpieniem do czyszczenia
odáącz przewód zasilający.

Pilot zdalnego sterowania
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(Zasilanie)
Wáącza i wyáącza urządzenie oraz przeáącza je w
tryb gotowoĞci.
SLEEP
Patrz “Wyáącznik czasowy” (str. 8).
Przyciski numeryczne
Wybierają wymagany kanaá w trybie TV i
wprowadzają hasáo w polu wpisywania kodu PIN.
EXIT
Powoduje powrót do poprzedniego ekranu.
Ÿ / ź / Ż / Ź (Kursor)
OK
MENU
WyĞwietlenie menu.
AUDIO
Wybierz jĊzyk/tryb dĨwiĊku.
Patrz “Wybór dĨwiĊku” (str. 8).
/
Aby wyregulowaü gáoĞnoĞü.
Patrz “Aby wyregulowaü gáoĞnoĞü” (str. 7).

(Wyciszenie)
Wyáącz dĨwiĊk.
Patrz “Aby wyregulowaü gáoĞnoĞü” (str. 7).
RED / GREEN / YELLOW / BLUE
Wykorzystywany do “EPG (elektroniczny
przewodnik programowy)” (str. 7) / “[Edycja listy
kanaáów]” (str. 16).
DISPLAY
WyĞwietlenie numeru kanaáu lub Ĩródáa wejĞcia.
SOURCE
Wáącz tryb Ĩródáa sygnaáu.
Patrz “Wybór ħródáa sygnaáu” (str. 9).
PICTURE MODE
ZmieĔ tryb obrazu.
Patrz “[Tryb obrazu]” (str. 18).
SOUND MODE
ZmieĔ tryb dĨwiĊku.
Patrz “[Tryb dĨwiĊku]” (str. 19).
FAV
/ FAV
Wykorzystywany do “Ulubione” (str. 7).
FAV
Wykorzystywany do “Ulubione” (str. 7).
EPG
Wykorzystywany do “EPG (elektroniczny
przewodnik programowy)” (str. 7).

23.

Aby wybraü kanaá.
Patrz “Aby wybraü kanaá” (str. 7).
(Odtwarzanie/ Pauza) /
(PrzejĞcie do
tyáu) /
(PrzejĞcie do przodu) /
(Stop) /
(Przewijanie do tyáu) /
(Przewijanie do
przodu)
Wykorzystywany do “Nagrywanie” (str. 10) /
“Odtwarzanie zdjĊü/muzyki/wideo” (str. 11).
REC (Nagraj)
Wykorzystywany do “Nagrywanie” (str. 10).
(Napisy)
WyĞwietl listĊ napisów.
Patrz “Ustawienia napisów” (str. 8).
(RozwiĔ) /
(Podstrona) /
(Zatrzymaj)
/
(Tekst) /
(WyĞwietl) /
(Indeks)
Wykorzystywany do “Ustawienia teletekstu”
(str. 8).

3
PL

Panel sterowania

To okno nie ma Īadnej funkcji.

39FL753P/32FL553P/32FL553/
29FL553P/29FL553/24FL553P/24FL553
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46FD753P
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Przyciski z tyáu.
Przyciski sterowania znajdują siĊ z tyáu
telewizora.
Tryb gotowoĞci / wskaĨnik zasilania
(Zasilanie wáączone: brak Ğwiatáa, Tryb
gotowoĞci: Ğwiatáo czerwone)
Okienko czujnika podczerwieni
Odbiera sygnaáy podczerwieni nadawane z pilota
zdalnego sterowania.
VOL Ż / Ź
• Oglądanie telewizji, VOL Ż / Ź na panelu
przednim peáni taką samą funkcjĊ, co
/
.
Patrz “9.
/
” (str. 3).
• W menu VOL Ż / Ź na panelu przednim dziaáa
tak samo, jak Ż / Ź (kursor).
CH Ÿ / ź (46FD753P)
PROG Ÿ / ź (39FL753P/32FL553P/32FL553/
29FL553P/29FL553/24FL553P/24FL553)
• Oglądanie telewizji, PROG Ÿ / ź i CH Ÿ / ź
na panelu przednim peáni taką samą funkcjĊ, co
.
Patrz “19.
” (str. 3).
• W menu PROG Ÿ / ź i CH Ÿ / ź na panelu
przednim dziaáa tak samo, jak Ÿ / ź (kursor).
MENU
Patrz “7. MENU” (str. 3).
SOURCE
Patrz “13. SOURCE
” (str. 3).
• W menu SOURCE na panelu przednim dziaáa
tak samo, jak OK.

7.
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(Zasilanie)
Patrz “1.

4
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(Zasilanie)” (str. 3).

Záącza

1.

39FL753P/32FL553P/32FL553/
29FL553P/29FL553/24FL553P/24FL553

2.
3.
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5.
6.
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9.

1

WejĞcie przewodu zasilania prądem
przemiennym
Gniazdo wejĞciowe HDMI (HDMI 1 / HDMI 2)
Koncentryczne záącze wyjĞcia cyfrowego
audio
(Antena) gniazdo wejĞciowe
Gniazdo wyjĞciowe audio sáuchawek
Gniazdo SCART
Gniazda wejĞciowe wizyjne komponentowe,
wizyjne kompozytowe i audio (L/P)
Gniazdo CI
Gniazdo USB (str. 10, 11)

• Przekazywanie danych wyáącznie z pamiĊci flash USB.
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• Nie podáączaj do gniazda USB Īadnych urządzeĔ - kamer
cyfrowych, klawiatury, myszy itp. (poniewaĪ nie bĊdą
dziaáaü.)
• W wiĊkszoĞci przypadków aktualizacja oprogramowania
jest wykonywana przez upowaĪnioną osobĊ z punktu
serwisowego lub czasami uĪytkownicy mogą byü proszeni
o samodzielne wykonanie aktualizacji.

10. Gniazdo wejĞciowe PC (VGA)
11. Gniazdo wejĞciowe audio do podáączania PC
Gniazdo funkcji MHL HDMI (HDMI 3)
Tylko seria P - (46FD753P/39FL753P/32FL553P/
29FL553P/24FL553P)
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USTAWIENIA POCZĄTKOWE
W tej czĊĞci skupimy siĊ na podstawowych
ustawieniach, konfiguracji jĊzyka menu ekranowego
oraz automatycznym wyszukiwaniu i zapamiĊtywaniu
kanaáów.
1
Po wykonaniu wszystkich koniecznych poáączeĔ
wáącz urządzenie, naciskając

.

First Time Installation
Home Mode
OSD Language

English
Germany

Country
Auto Tuning

2

NaciĞnij Ż / Ź, aby wybraü lokalizacjĊ.

• JeĞli wybierzesz [Tryb Sklep], pojawi siĊ komunikat
potwierdzenia.

3

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [JĊzyk OSD],
nastĊpnie wybierz Īądany jĊzyk za pomocą Ż /
Ź.

4

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Kraj], a nastĊpnie
wybierz Īądany kraj za pomocą Ż / Ź.

5

NaciĞnij OK, aby otworzyü [Automatyczne
strojenie].
Automatyczne strojenie
Tryb wyszukiwania
Digital Type
Rodzaj skanowania

ATV + DTV
DVB-T
Skrócona instrukcja

ID sieciowe

Auto.

Częstotliwość

Auto.

Symbol Rate

Auto.

Wstecz

Start

6

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Tryb
wyszukiwania], a nastĊpnie wybierz [DTV],
[ATV] lub oba kanaáy za pomocą Ż / Ź.

7

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Digital Type],
nastĊpnie wybierz [DVB-T] lub [DVB-C]
przyciskiem Ż / Ź.

8

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Rodzaj
skanowania], nastĊpnie wybierz [Peána
instrukcja] lub [Skrócona instrukcja]
przyciskiem Ż / Ź.

9

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü Īądany element, a
nastĊpnie dostrój to ustawienie przyciskiem Ż /
Ź.

10

NaciĞnij OK, aby rozpocząü wyszukiwanie.
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• Po rozpoczĊciu strojenia wyĞwietli siĊ menu potwierdzenia.
• Aby powróciü do poprzedniej strony, naciĞnij przycisk
MENU w menu [Automatyczne strojenie].
• W przypadku jeĞli nie wszystkie dostĊpne kanaáy kablowe
zostaną odnalezione w trybie skanowania [Peána
instrukcja], programy te mogą zostaü zeskanowanie w
trybie [Skrócona instrukcja]. NaleĪy pamiĊtaü, Īe
skanowanie w trybie [Skrócona instrukcja] moĪe trwaü
nieco dáuĪej.
• Prawidáowe przypisanie sygnaáów telewizji kablowej nie jest
gwarantowane ze wzglĊdu na róĪnych dostawców.
• Po zakoĔczeniu wyszukiwania, zostanie wyĞwietlony kanaá
cyfrowy lub analogowy o najniĪszym numerze.
• JeĞli podczas wyszukiwania kanaáów naciĞniesz MENU,
operacja zostanie zatrzymana. Wówczas ponownie naciĞnij
MENU, aby wyjĞü z ustawieĔ początkowych.
• MoĪna ponownie przeprowadziü regulacjĊ. Patrz
“[Pierwsze uruchomienie]” (str. 25)

STEROWANIE URZĄDZENIEM

EPG (elektroniczny przewodnik
programowy)

Najpierw przeczytaj

Obsáuga cyfrowych odbiorników telewizyjnych
MoĪesz áatwo znaleĨü kanaá lub zobaczyü
szczegóáowe informacje o kanale. EPG podaje
informacje o programach telewizyjnych.
1
NaciĞnij EPG, aby wyĞwietliü menu
[PROGR,TELEWIZ.] i uĪyj Ÿ / ź w celu
wybrania kanaáu.

Te operacje moĪna wykonaü uĪywając pilota.
Niektóre moĪna równieĪ wykonaü przyciskami na
przednim panelu telewizora.

Oglądanie programów TV
Aby wybraü kanaá

PROGR,TELEWIZ.
06:45 - 08:25 20 Sty 2013

NaciĞnij kilkakrotnie
, aby wybraü Īądany
kanaá, lub naciĞnij przyciski numeryczne, aby
wprowadziü numer kanaáu, po czym naciĞnij OK, aby
przyspieszyü dostĊp do programu.
Na przykáad, jeĞli chcesz wybraü kanaá 24 bez
naciskania OK, najpierw naciĞnij 2, a nastĊpnie 4 w
ciągu 3 sekund.

The Wing in the sky/ The cherry tree/ The Road of flower

20 Sty 2013 08:17:51

20 Sty 2013

1 TF1 HD

06:45-07:00

Weather

2 France 2 HD

07:00-09:00

NNN News

3 European Sport

09:00-10:00

Sports News

4 LCI 4

10:00-10:55

Japanese Cartoon

5 Filtr AFC

10:55-11:15

Traffic and Weather

Nagrywaj

Przypomnij

Przes,wid.

Poprzedni dzień
Szczegóły

Następny dzień
Zakończ

Aby wyregulowaü gáoĞnoĞü
Naciskaj
NaciĞnij

/
, aby wyregulowaü gáoĞnoĞü.
, aby wáączyü lub wyáączyü dĨwiĊk.

• NaciĞnij ponownie
lub
oryginalnej gáoĞnoĞci.

/

, aby powróciü do

[Nagrywaj] : RED
Wybierz Īądany program, a nastĊpnie naciĞnij RED, aby
zarezerwowaü nagrywanie.
[Przypomnij] : GREEN
Wybierz Īądany program, a nastĊpnie naciĞnij GREEN,
aby przywoáaü rezerwacjĊ.

Ulubione

[Poprzedni dzieĔ] : YELLOW

MoĪesz áatwo znaleĨü ulubiony kanaá.

NaciĞnij YELLOW, aby przejĞü do strony dla poprzedniego
dnia.

• Ulubiony kanaá moĪesz ustawiü w “[Edycja listy kanaáów]”
(str. 16).

1

NaciĞnij FAV podczas oglądania programu, aby
wyĞwietliü listĊ ulubionych kanaáów.

2

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü Īądany kanaá,
nastĊpnie naciĞnij OK.

[Przes,wid.] : Ÿ / ź / Ż / Ź
MoĪna uĪywaü Ÿ / ź / Ż / Ź (kursor).
[Szczegóáy] : DISPLAY
NaciĞnij DISPLAY, aby wyĞwietliü szczegóáy.

Ulubione
1 TF1 HD

DTV

2 France 2 HD

DTV

3 European sport

DTV

4 LCI4

DTV

Pop/nast. str.

[NastĊpny dzieĔ] : BLUE
NaciĞnij BLUE, aby przejĞü do strony dla nastĊpnego dnia.

[ZakoĔcz] : EXIT
NaciĞnij, aby zamknąü menu.

Wybierz

• NaciĞnij FAV
/
, aby wybraü ulubiony kanaá podczas
oglądania programu.
• NaciĞnij Ż / Ź, aby przejĞü do poprzedniej lub nastĊpnej
strony.

3

NaciĞnij EXIT, aby opuĞciü menu.
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Wyáącznik czasowy

Ustawienia napisów

MoĪna nastawiü wyáącznik czasowy, aby urządzenie
przeszáo w stan gotowoĞci po upáywie zadanego
czasu.
1
NaciĞnij kilka razy SLEEP, aby zmieniü
ustawienie wyáącznika czasowego.

MoĪesz zmieniü ustawienia napisów uĪywanych w
programach telewizyjnych.
1

NaciĞnij
(Napisy), aby wyĞwietliü listĊ wersji
jĊzykowych napisów.

2

UĪyj Ÿ / ź w celu wybrania Īądanej wersji
jĊzykowej napisów, a nastĊpnie naciĞnij OK.

• DostĊpne opcje to; Wyá. / 10 min / 20 min / 30 min / 60 min
/ 90 min / 120 min / 180 min / 240 min.
• NaciĞnij kilka razy SLEEP, aĪ pojawi siĊ [Wyá], aby
anulowaü ustawienia wyáącznika czasowego.
• Wyáącznik czasowy zostanie skasowany po przejĞciu
urządzenia w tryb gotowoĞci.

Ustawienia teletekstu
MoĪesz zmieniü ustawienia teletekstu uĪywanego w
programach telewizyjnych.
1

NaciĞnij
(Tekst), aby wáączyü dekoder
teletekstu.

2

NaciĞnij kilka razy
(Tekst), aby wyĞwietliü
teletekst w trybie przezroczystym.

Wybór dĨwiĊku
Obsáuga cyfrowych odbiorników telewizyjnych
NaciĞnij AUDIO, aby wyĞwietliü wybrany jĊzyk dĨwiĊku
i liczbĊ dostĊpnych jĊzyków; kilkakrotne naciskanie
tego przycisku spowoduje przewijanie dostĊpnych
jĊzyków.
Dolby D
Dolby D+
AAC
MPEG

.

: DĨwiĊk Dolby Digital Plus
: DĨwiĊk HE-AAC

• Aby przywoáaü ukryte informacje naciĞnij

: DĨwiĊk MPEG

• Aby zatrzymaü siĊ na bieĪącej stronie, naciĞnij

: DĨwiĊk Dolby Digital

NICAM STEREO
NICAM DUAL I

Mono
NICAM DUAL II

NICAM MONO
Stereo

Mono

DUAL I

DUAL II
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.

• Aby wybraü podstrony teletekstu, naciĞnij

• Aby dokonaü bezpoĞredniego wyboru stron oznaczonych
kolorami u doáu ekranu telewizora uĪyj przycisków
oznaczonych kolorami RED / GREEN / YELLOW / BLUE.

Obsáuga analogowych odbiorników telewizyjnych
NaciĞnij AUDIO, aby wyĞwietliü wybrany tryb dĨwiĊku;
kilkukrotne naciskanie tego przycisku spowoduje
przewijanie dostĊpnych trybów dĨwiĊku.
(np.)

Mono

• Aby powiĊkszyü czcionkĊ, naciĞnij

Mono

Mono

• Aby powróciü do strony startowej, naciĞnij

3

.
.

.

NaciĞnij EXIT, aby wyáączyü dekoder teletekstu.

Wybór ħródáa sygnaáu

1

MoĪna przeáączaü siĊ pomiĊdzy Ĩródáo sygnaáu
telewizora lub urządzenia zewnĊtrznego.

NaciĞnij SOURCE
, aby wyĞwietliü tryb
wyboru Ĩródáa sygnaáu.

2

Przy pomocy Ÿ / ź wybierz [HDMI3/MHL] z listy,
a nastĊpnie naciĞnij OK, aby wyĞwietliü ekran
podáączonego urządzenia.

3

Zwolnij blokadĊ podáączonego urządzenia i
uĪywaj pilota do jego obsáugi.

1

NaciĞnij SOURCE

.

2

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü Ĩródáo sygnaáu, a
nastĊpnie naciĞnij OK.

46FD753P/39FL753P/32FL553P/29FL553P/
24FL553P
Źródło sygnału
DTV
ATV

Uwaga dotycząca funkcji SmartConnect
• Aby wyáączyü ten tryb, wybierz tryb innego Ĩródáa. Patrz
“Wybór ħródáa sygnaáu” (str. 9)
• Gniazda HDMI1 i HDMI 2 nie obsáugują tej funkcji.

AV

• DostĊpne funkcje są ograniczone w zaleĪnoĞci od pilota.

PC
SCART

• UĪyj kabla HDMI i kabla micro USB. W przypadku uĪycia
innego kabla nie gwarantuje siĊ poprawnego dziaáania.

YPbPr
HDMI1
HDMI2

• Kabel áączący to urządzenie z drugim urządzeniem nie jest
doáączony do tego urządzenia.

HDMI3/MHL
Media
Przesuń

Wybierz

32FL553/29FL553/24FL553
Źródło sygnału

• Producent nie gwarantuje, Īe wszystkie funkcje MHL
urządzenia mogą byü obsáugiwane przez ten produkt.
• Funai nie ponosi odpowiedzialnoĞci, jeĞli urządzenie nie
jest obsáugiwane, ani nie ponosi odpowiedzialnoĞci za
szkody lub utratĊ zapisanych danych.
• PamiĊtaj, aby stworzyü kopiĊ zapasową plików zapisanych
na urządzeniu przed ich odtworzeniem w tym produkcie.
Producent nie ponosi odpowiedzialnoĞci za szkody ani
utratĊ zapisanych danych.

DTV
ATV
AV
PC
SCART

• Aby uniknąü uszkodzenia podáączonego urządzenia,
zawsze wyáączaj je przed odáączeniem kabla.

YPbPr
HDMI1
HDMI2

• JeĞli ten produkt nie rozpoznaje podáączonego urządzenia,
spróbuj podáączyü je ponownie.

Media

Przesuń

Wybierz

• Szczegóáowe informacje znajdują siĊ na stronie
internetowej http://www.mhlconsortium.org/

SmartConnect
To urządzenie moĪe wyĞwietlaü zawartoĞü ekranu
innego urządzenia obsáugującego funkcje MHL.
MoĪna takĪe uĪywaü pilota tego urządzenia do jego
obsáugi.
Podczas poáączenia urządzenie áaduje siĊ.

Konfiguracja funkcji SmartConnect
NaleĪy podáączyü kabel HDMI do gniazda HDMI3/MHL
tego urządzenia i kabel micro USB do urządzenia
obsáugującego funkcjĊ MHL (patrz poniĪej).

9
PL

Nagrywanie

Odtwarzanie

Urządzenie moĪe nagrywaü programy telewizyjne. Do
zapisu danych naleĪy uĪyü pamiĊci flash USB.

2

NaciĞnij
(Indeks), aby wyĞwietliü listĊ
nagrywania.

3

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü Īądany plik, a
nastĊpnie naciĞnij OK, aby rozpocząü
odtwarzanie.

Konfiguracja ustawieĔ nagrywania/
odtwarzania
Podáącz pamiĊü USB do gniazda USB tego produktu
(pokazane poniĪej).

Lista nagrań
[6% W użyciu]

1/1

01:05:01 Sty

Tytuł programu

Data

01:08:31 (00:01:20)

1

Kino: The player

30/01/2013

Kino: The player

2

Today’s news

30/01/2013

01:08:31 (00:01:20)
A player starts his carrer in new
school. He founds great competitions
and face off against them. He gets
better rapidly and his team will make
the legend...

Przesuń

• NoĞnik pamiĊci flash USB nie jest dostarczany z tym
urządzeniem.
• Zalecamy uĪycie pamiĊci USB 2.0 High Speed.
• Urządzenie rozpoznaje wyáącznie pamiĊü flash USB.
Nie uĪywaj koncentratora USB i przedáuĪacza miĊdzy
noĞnikiem pamiĊci flash USB a urządzeniem.
Zawsze podáączaj noĞnik pamiĊci flash USB bezpoĞrednio
do tego urządzenia.
• Nie gwarantujemy, Īe wszystkie noĞniki pamiĊci flash USB
bĊdą obsáugiwane przez to urządzenie.

1

NaciĞnij SOURCE
, aby wyĞwietliü Ĩródáo
sygnaáu i uĪyj Ÿ / ź, aby wybraü [DTV], a
nastĊpnie naciĞnij OK.

• Aby wyáączyü ten tryb, wybierz tryb innego Ĩródáa. Patrz
“Wybór ħródáa sygnaáu” (str. 9)

Nagrywanie
2

Wybierz Īądany kanaá, a nastĊpnie naciĞnij REC,
aby rozpocząü nagrywanie aktualnego programu.

Skasuj

Odtwarzaj

Zakończ

Obsáuga podczas odtwarzania
NaciĞnij OK, aby wyĞwietliü menu.
:
NaciĞnij, aby odtworzyü lub wstrzymaü odtwarzanie.
/
:
NaciĞnij, aby przewijaü nagranie do tyáu lub szybko do
przodu.
KaĪde naciĞniĊcie przycisku
/
spowoduje
przewijanie do tyáu lub do przodu do piĊciu stopni
szybciej.
/
:
NaciĞnij, aby przejĞü do tyáu lub do przodu o jeden
plik.
:
NaciĞnij, aby zakoĔczyü odtwarzanie.
EXIT:
NaciĞnij, aby wyáączyü wyĞwietlane menu.

[00:00:40]

(0002:50:19)
Odtwarzaj

FB

2 France 2 HD

3

NaciĞnij

FF

Poprzedni

Następny

Pauza

Stop
08:31

, aby zakoĔczyü nagrywanie.

• Po zakoĔczeniu nagrywania, nastąpi powrót do wczeĞniej
oglądanego kanaáu.
• Gdy miejsce na dysku zaczyna siĊ koĔczyü, pojawi siĊ
komunikat ostrzegawczy. Nastąpi automatyczne
zatrzymanie nagrywania i powrót do wczeĞniej oglądanego
kanaáu.
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Odtwarzanie zdjĊü/muzyki/wideo

Uwaga dotycząca odtwarzania

To urządzenie moĪe odtwarzaü pliki zdjĊciowe, pliki
muzyczne i pliki wideo. UĪyj pamiĊci USB zawierającej
pliki.

• MoĪna sprawdziü dane techniczne multimediów Patrz
“Format multimediów” (str. 32).

Konfiguracja ustawieĔ odtwarzania
Podáącz pamiĊü USB do gniazda USB tego produktu
(pokazane poniĪej).

• NoĞnik pamiĊci flash USB nie jest dostarczany z tym
urządzeniem.
• Urządzenie rozpoznaje wyáącznie pamiĊü flash USB.
Nie uĪywaj koncentratora USB i przedáuĪacza miĊdzy
noĞnikiem pamiĊci flash USB a urządzeniem.
Zawsze podáączaj noĞnik pamiĊci flash USB bezpoĞrednio
do tego urządzenia.
• Nie gwarantujemy, Īe wszystkie noĞniki pamiĊci flash USB
bĊdą obsáugiwane przez to urządzenie.
• Firma Funai nie ponosi odpowiedzialnoĞci, jeĞli urządzenie
nie bĊdzie obsáugiwaü przenoĞnej pamiĊci USB oraz nie
ponosi odpowiedzialnoĞci za uszkodzenie ani utratĊ
danych z przenoĞnej pamiĊci USB.

1

NaciĞnij SOURCE
, aby wyĞwietliü Ĩródáo
sygnaáu i uĪyj Ÿ / ź, aby wybraü [Media], a
nastĊpnie naciĞnij OK.

• Aby wyáączyü ten tryb, wybierz tryb innego Ĩródáa. Patrz
“Wybór ħródáa sygnaáu” (str. 9)

• Urządzenie nie obsáuguje pamiĊci flash USB, wymagającej
wáasnego sterownika lub urządzenia ze specjalnym
systemem, takim jak rozpoznawania odcisków palców.
• Przed odtworzeniem plików w tym urządzeniu utwórz ich
kopie zapasowe w swoim urządzeniu. Firma nie odpowiada
za szkody ani straty przechowywanych danych.
• Aby uniknąü uszkodzenia pamiĊci flash USB oraz
urządzenia, przed kaĪdym wyjĊciem noĞnika pamiĊci flash
USB naleĪy wyáączyü to urządzenie.
• W urządzeniu nie wolno uĪywaü pamiĊci flash USB, która
wymaga zewnĊtrznego zasilacza (500 mA lub wiĊcej).
• Urządzenie to moĪe rozpoznawaü do 60 000 plików na
noĞniku pamiĊci flash USB.
• Urządzenie to moĪe nie rozpoznawaü plików, jeĞli ich
nazwy są zbyt dáugie. Urządzenie moĪe rozpoznawaü tylko
znaki jĊzyka angielskiego.
• To urządzenie nie obsáuguje NTFS i plików innych niĪ
zapisane w systemie FAT16 i FAT32. JeĞli plik nie jest
obsáugiwany, wyĞwietla siĊ komunikat o báĊdzie.
• Gdy urządzenie nie rozpoznaje pamiĊci flash USB, wykonaj
jego ponowne podáączenie.
• Urządzenie nie odtwarza pliku, który przekracza
ograniczenia dotyczące plików.
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[Foto]
2

NaciĞnij Ż / Ź, aby wybraü [Foto], a nastĊpnie
naciĞnij OK.

Obsáuga podczas pokazu slajdów
OK / DISPLAY :
NaciĞnij, aby wyĞwietliü menu.
[Powtórz]:
UĪyj Ż / Ź, aby wybraü [Powtórz], a nastĊpnie
naciĞnij OK, aby przeáączyü tryb powtarzania: po
kolei [Nie po.], [Powtarzaj 1] i [Powt. W.].

USB 2.0

[Muzyka]:
Foto

Muzyka

UĪyj Ż / Ź, aby wybraü [Muzyka], a nastĊpnie
naciĞnij OK, aby odtworzyü muzykĊ zapisaną w
tym folderze.

Film

[Obróü](obracanie w prawo lub w lewo):
3

UĪyj Ż / Ź, aby wybraü [C], a nastĊpnie naciĞnij
OK, aby otworzyü plik.

UĪyj Ż / Ź, aby wybraü [Obróü], a nastĊpnie
naciĞnij OK, aby obróciü zdjĊcie zgodnie ze
wskazówkami zegara o 90 stopni.
[PowiĊkszenie]:
UĪyj Ż / Ź, aby wybraü [PowiĊkszenie], a
nastĊpnie naciĞnij OK, aby przybliĪyü ekran.

Foto

Wspóáczynnik przybliĪenia: 2x, 4x i 8x
[Pomniejs,]:
UĪyj Ż / Ź, aby wybraü [Pomniejs,], a nastĊpnie
naciĞnij OK, aby oddaliü ekran.

Powrót

Wspóáczynnik przybliĪenia: 1x, 2x i 4x
4

NaciĞnij Ÿ / ź / Ż / Ź, aby wybraü Īądany plik,
a nastĊpnie naciĞnij OK.
Foto

[Lista]:
UĪyj Ż / Ź, aby wybraü [Lista], a nastĊpnie
naciĞnij OK, aby wyĞwietliü listĊ odtwarzania.
[Info]:

Powrót

Memory 20...

Live 2011. 1..

Kyoto 2010...

Marriage cel..

Aniversary ...

UĪyj Ż / Ź, aby wybraü [Info], a nastĊpnie naciĞnij
OK, aby wyĞwietliü informacje o bieĪącym pliku.
[Przes,wid.]:

Skasuj

Zakończ

• Po naciĞniĊciu OK na dole po prawej stronie wyĞwietli siĊ
pole zaznaczenia. Pliki oznaczone symbolem zaznaczenia
moĪna odtworzyü, naciskając
. JeĞli nie wybierze siĊ
Īadnych plików, odtworzone zostaną wszystkie pliki z
folderu.
• JeĞli pliki muzyczne zostaną umieszczone w tym samym
folderze co zdjĊcia, moĪna odtwarzaü muzykĊ podczas
pokazu slajdów.

UĪyj Ż / Ź, aby wybraü [Przes,wid.], a nastĊpnie
naciĞnij OK, aby wáączyü tryb odtwarzania filmów,
po czym uĪyj Ÿ / ź / Ż / Ź, aby przesuwaü pole
widoczne na ekranie, jeĞli obraz nie mieĞci siĊ na
nim w caáoĞci.
:
NaciĞnij, aby odtworzyü lub wstrzymaü pokaz slajdów.
/
:
NaciĞnij, aby przejĞü do tyáu lub do przodu o jeden
plik.
:
NaciĞnij, aby zakoĔczyü pokaz slajdów.
EXIT:
NaciĞnij, aby powróciü do poprzedniej strony.
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[Muzyka]
2

NaciĞnij Ż / Ź, aby wybraü [Muzyka], a
nastĊpnie naciĞnij OK.

Obsáuga podczas odtwarzania
OK / DISPLAY :
NaciĞnij, aby wyĞwietliü menu.
[Powtórz]:
UĪyj Ż / Ź, aby wybraü [Powtórz], a nastĊpnie
naciĞnij OK, aby przeáączyü tryb powtarzania: po
kolei [Nie po.], [Powtarzaj 1] i [Powt. W.].

USB 2.0

[WYCISZ]:
Foto

Muzyka

NaciĞnij Ż / Ź, aby wybraü [WYCISZ], a nastĊpnie
naciĞnij OK.

Film

[Lista]:
3

UĪyj Ż / Ź, aby wybraü [C], a nastĊpnie naciĞnij
OK, aby otworzyü plik.

UĪyj Ż / Ź, aby wybraü [Lista], a nastĊpnie
naciĞnij OK, aby wyĞwietliü listĊ odtwarzania.
[Info]:
UĪyj Ż / Ź, aby wybraü [Info], a nastĊpnie naciĞnij
OK, aby wyĞwietliü informacje o bieĪącym pliku.
[IdĨ do (czas)]:

Muzyka

UĪyj Ż / Ź, aby wybraü [IdĨ do (czas)], a
nastĊpnie naciĞnij OK, aby przejĞü do wybranego
czasu odtwarzania.
Powrót

4

:
NaciĞnij, aby odtworzyü lub wstrzymaü odtwarzanie.

NaciĞnij Ÿ / ź / Ż / Ź, aby wybraü Īądany plik,
a nastĊpnie naciĞnij OK.

/
:
NaciĞnij, aby przewijaü nagranie do tyáu lub szybko do
przodu.
/
:
NaciĞnij, aby przejĞü do tyáu lub do przodu o jeden
plik.

Muzyka

Powrót

Reeeed

Ferdinand F..

New songs ...

Mercury feat...

:
NaciĞnij, aby zakoĔczyü odtwarzanie.
EXIT:
NaciĞnij, aby powróciü do poprzedniej strony.

Skasuj

Zakończ

• Po naciĞniĊciu OK na dole po prawej stronie wyĞwietli siĊ
pole zaznaczenia. Pliki oznaczone symbolem zaznaczenia
moĪna odtworzyü, naciskając
. JeĞli nie wybierze siĊ
Īadnych plików, odtworzone zostaną wszystkie pliki z
folderu.
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[Film]
2

NaciĞnij Ż / Ź, aby wybraü [Film], a nastĊpnie
naciĞnij OK.

Obsáuga podczas odtwarzania
OK / DISPLAY :
NaciĞnij, aby wyĞwietliü menu.
[Powtórz]:
UĪyj Ż / Ź, aby wybraü [Powtórz], a nastĊpnie
naciĞnij OK, aby przeáączyü tryb powtarzania: po
kolei [Nie po.], [Powtarzaj 1] i [Powt. W.].

USB 2.0

Powtórzenie A-B
Foto

3

Muzyka

UĪyj Ż / Ź, aby wybraü Powtórzenie A-B, a
nastĊpnie naciĞnij OK, aby przeáączaü tryb
odtwarzania fragmentu: po kolei [Punkt A], [Punkt
B] i [Brak].

Film

UĪyj Ż / Ź, aby wybraü [C], a nastĊpnie naciĞnij
OK, aby otworzyü plik.

[Lista]:
UĪyj Ż / Ź, aby wybraü [Lista], a nastĊpnie
naciĞnij OK, aby wyĞwietliü listĊ odtwarzania.
[Info]:
UĪyj Ż / Ź, aby wybraü [Info], a nastĊpnie naciĞnij
OK, aby wyĞwietliü informacje o bieĪącym pliku.

Film

[Wolne odtwarzanie do przodu]:
UĪyj Ż / Ź, aby wybraü [Wolne odtwarzanie do
przodu], a nastĊpnie naciĞnij OK, aby odtwarzaü
w zwolnionym tempie.

Powrót

[Krok do przodu]:
4

NaciĞnij Ÿ / ź / Ż / Ź, aby wybraü Īądany plik,
a nastĊpnie naciĞnij OK.

[IdĨ do (czas)]:

Film

Powrót

Osaka footba...

Une Nouv...

El coche...

La camis...

La vida de...

How to use fu...
Skasuj

UĪyj Ż / Ź, aby wybraü [Krok do przodu], a
nastĊpnie naciĞnij OK, aby odtwarzaü klatka po
klatce.

Zakończ

• Po naciĞniĊciu OK na dole po prawej stronie wyĞwietli siĊ
pole zaznaczenia. Pliki oznaczone symbolem zaznaczenia
moĪna odtworzyü, naciskając
. JeĞli nie wybierze siĊ
Īadnych plików, odtworzone zostaną wszystkie pliki z
folderu.

UĪyj Ż / Ź, aby wybraü [IdĨ do (czas)], a
nastĊpnie naciĞnij OK, aby przejĞü do wybranego
czasu odtwarzania.
:
NaciĞnij, aby odtworzyü lub wstrzymaü odtwarzanie.
/
:
NaciĞnij, aby przewijaü nagranie do tyáu lub szybko do
przodu.
/
:
NaciĞnij, aby przejĞü do tyáu lub do przodu o jeden
plik.
:
NaciĞnij, aby zakoĔczyü odtwarzanie.
EXIT:
NaciĞnij, aby powróciü do poprzedniej strony.
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INNE USTAWIENIA
Najpierw przeczytaj
Przed regulacją kaĪdego ustawienia naciĞnij MENU,
aby wyĞwietliü menu.
Aby wyjĞü z menu, naciĞnij MENU.
W przypadku ustawieĔ wymagających wprowadzenia
kodu PIN odnieĞ siĊ do “Ustawienia blokady
rodzicielskiej” (str. 21).

6

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü Īądany element, a
nastĊpnie dostrój to ustawienie przyciskiem Ż /
Ź.

7

NaciĞnij OK, aby rozpocząü wyszukiwanie.

• Po rozpoczĊciu strojenia wyĞwietli siĊ menu potwierdzenia.
• Aby powróciü do poprzedniej strony, naciĞnij przycisk
MENU w menu [Automatyczne strojenie].

Ustawienia kanaáów

• W przypadku jeĞli nie wszystkie dostĊpne kanaáy kablowe
zostaną odnalezione w trybie skanowania [Peána
instrukcja], programy te mogą zostaü zeskanowanie w
trybie [Skrócona instrukcja]. NaleĪy pamiĊtaü, Īe
skanowanie w trybie [Skrócona instrukcja] moĪe trwaü
nieco dáuĪej.

Ustawienia kanaáów moĪna edytowaü.
1
NaciĞnij Ż / Ź, aby wybraü [Kanaá].

• Prawidáowe przypisanie sygnaáów telewizji kablowej nie jest
gwarantowane ze wzglĊdu na róĪnych dostawców.
• Po zakoĔczeniu wyszukiwania, zostanie wyĞwietlony kanaá
cyfrowy lub analogowy o najniĪszym numerze.
• JeĞli podczas wyszukiwania kanaáów naciĞniesz MENU,
operacja zostanie zatrzymana. Wówczas ponownie naciĞnij
MENU, aby wyjĞü z ustawieĔ początkowych.

Automatyczne strojenie
Ręczne wyszukiwanie ATV
Ręczne wyszukiwanie DTV
Edycja listy kanałów

Kanał

Lista
Informacje o sygnale

<Do skanowania DVB-T>

Informacja o CI

[RĊczne wyszukiwanie ATV]
Przesuń

Powrót

Wybierz

Zakończ

Obsáuga analogowych odbiorników telewizyjnych
MoĪna rĊcznie wyszukiwaü kanaáy ATV na swoim
obszarze.

[Automatyczne strojenie]
MoĪna automatycznie wyszukiwaü kanaáy DTV, ATV
lub oba kanaáy na swoim obszarze.
2

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Automatyczne
strojenie], a nastĊpnie naciĞnij OK.

• Po ustawieniu [Blokada systemu] na [Wá], musisz wpisaü
ustawiony wczeĞniej 6-cyfrowy kod PIN przy pomocy
przycisków numerycznych.

2

• Po ustawieniu [Blokada systemu] na [Wá], musisz wpisaü
ustawiony wczeĞniej 6-cyfrowy kod PIN przy pomocy
przycisków numerycznych.

3

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Kanaá], a nastĊpnie
Ż / Ź, aby wybraü kanaá, który chcesz.

4

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [System koloru], a
nastĊpnie Ż / Ź, aby wybraü system, który
chcesz.

5

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [System dĨwiĊku], a
nastĊpnie Ż / Ź, aby wybraü system, który
chcesz.

6

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Dostrajanie], a
nastĊpnie Ż / Ź, aby wprowadziü ustawienie.

7

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Filtr AFC], a
nastĊpnie naciĞnij Ż / Ź, aby wybraü [Wá] lub
[Wyá].

Automatyczne strojenie
Tryb wyszukiwania
Digital Type
Rodzaj skanowania

ATV + DTV
DVB-T
Skrócona instrukcja

ID sieciowe

Auto.

Częstotliwość

Auto.

Symbol Rate

Auto.

Wstecz

Start

3

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Tryb
wyszukiwania], a nastĊpnie wybierz [DTV],
[ATV] lub oba kanaáy za pomocą Ż / Ź.

4

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Digital Type],
nastĊpnie wybierz [DVB-T] lub [DVB-C]
przyciskiem Ż / Ź.

5

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Rodzaj
skanowania], nastĊpnie wybierz [Peána
instrukcja] lub [Skrócona instrukcja]
przyciskiem Ż / Ź.

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [RĊczne
wyszukiwanie ATV], a nastĊpnie naciĞnij OK.

• JeĞli wybierzesz [Wá], urządzenie automatycznie dostosuje
wyszukiwanie do najbliĪszego kanaáu.

8

UĪyj Ÿ / ź, aby wybraü [Szukanie], a nastĊpnie
uĪyj Ż lub Ź, aby rozpocząü przeszukiwanie.
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[RĊczne wyszukiwanie DTV]

[Edycja listy kanaáów]

Obsáuga cyfrowych odbiorników telewizyjnych
MoĪna rĊcznie wyszukiwaü kanaáy DTV na swoim
obszarze.

Obsáuga cyfrowych odbiorników telewizyjnych
Ustawienia programów moĪna edytowaü.

2

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [RĊczne
wyszukiwanie DTV], a nastĊpnie naciĞnij OK.

• MoĪesz sprawdziü listĊ ulubionych kanaáów w “Ulubione”
(str. 7).

2

• Po ustawieniu [Blokada systemu] na [Wá], musisz wpisaü
ustawiony wczeĞniej 6-cyfrowy kod PIN przy pomocy
przycisków numerycznych.

3

NaciĞnij Ż / Ź, aby wybraü Īądany kanaá,
nastĊpnie naciĞnij OK, aby rozpocząü
wyszukiwanie.

<Do skanowania DVB-C>
[RĊczne strojenie CADTV]
Obsáuga cyfrowych odbiorników telewizyjnych
MoĪna rĊcznie wyszukiwaü kanaáy DTV na swoim
obszarze.
2

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [RĊczne strojenie
CADTV], a nastĊpnie naciĞnij OK.

Kasowanie kanaáów: [Skasuj]
3

3

474.000 MHz
6900

QAM Type

QAM 16

3

3

4

Normalna

Dobra

UĪyj Ÿ / ź, aby wybraü [CzĊstotliwoĞü], a
nastĊpnie naciĞnij OK, po czym uĪyj Ÿ / ź do
regulacji.
UĪyj Ÿ / ź, aby wybraü [Symbol(ks/s)], a
nastĊpnie naciĞnij OK, po czym uĪyj Ÿ / ź do
regulacji.

5

UĪyj Ÿ / ź, aby wybraü [QAM Type], a
nastĊpnie naciĞnij OK, po czym uĪyj Ÿ / ź, aby
wybraü typ.

6

Po zakoĔczeniu regulacji ustawieĔ naciĞnij OK,
aby rozpocząü strojenie.
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NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü Īądany kanaá,
nastĊpnie naciĞnij FAV, aby ustawiü wybrany
kanaá jako ulubiony.

Zmiana numeru kanaáu: [PrzesuĔ]
Aktualny program moĪna zmieniü na inny numer
kanaáu.

BRAK SYGNAŁU
Zła

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü Īądany kanaá,
nastĊpnie naciĞnij BLUE, aby ustawiü wybrany
kanaá jako niewyĞwietlany.

Ustawianie ulubionych kanaáów: [Ulubione]
Korzystanie z funkcji ulubione, patrz “Ulubione” (str. 7).
3

Symbol(ks/s)

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü Īądany kanaá,
nastĊpnie naciĞnij RED, aby skasowaü wybrany
kanaá.

Ustawianie niewyĞwietlanych kanaáów:
[Przeskocz]

Ręczne strojenie CADTV
Częstotliwość

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Edycja listy
kanaáów], a nastĊpnie OK, aby wyĞwietliü listĊ
edytowania programów.

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü Īądany kanaá,
nastĊpnie naciĞnij YELLOW i uĪyj Przycisków
numerycznych, aby wprowadziü inny numer
kanaáu, a nastĊpnie naciĞnij OK.

Nowy numer kanaáu: [PrzesuĔ]
Aktualny program moĪna ustawiü pod innym numerem
kanaáu.
3

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü Īądany kanaá,
nastĊpnie naciĞnij YELLOW i uĪyj Przycisków
numerycznych, aby wprowadziü nieuĪywany
numer kanaáu, a nastĊpnie naciĞnij OK.

[Lista]

UsuĔ rezerwacjĊ

Obsáuga cyfrowych odbiorników telewizyjnych
MoĪna wyĞwietliü szczegóáowe informacje o kanaáach
i rezerwowaü programy.

3

2

UĪyj Ÿ / ź, aby wybraü [Lista], a nastĊpnie
naciĞnij OK, aby wyĞwietliü listĊ.

ZmieĔ rezerwacjĊ
3

Lista
[6% W użyciu]

1/1

01:05:01 Sty

Tytuł programu

Data

01:08:31 (00:01:20)

1

Kino: The player

30/01/2013

Kino: The player

2

Today’s news

30/01/2013

01:08:31 (00:01:20)
A player starts his carrer in new
school. He founds great competitions
and face off against them. He gets
better rapidly and his team will make
the legend...

Przesuń

Edycja

Dodaj

Skasuj

Zakończ

3

UĪyj Ÿ / ź, aby wybraü Īądaną pozycjĊ w
[Lista], a nastĊpnie naciĞnij BLUE, aby
zmieniü rezerwacjĊ.

• Aby zmieniü rezerwacjĊ, patrz "Dodaj nową rezerwacjĊ".

[Informacje o sygnale]
Obsáuga cyfrowych odbiorników telewizyjnych
MoĪesz wyĞwietliü szczegóáowe informacje o sygnale.
2

Dodaj nową rezerwacjĊ

UĪyj Ÿ / ź, aby wybraü Īądaną pozycjĊ w
[Lista], a nastĊpnie naciĞnij RED, aby usunąü
rezerwacjĊ.

NaciĞnij YELLOW, aby wyĞwietliü menu
rezerwacji.

UĪyj Ÿ / ź, aby wybraü [Informacje o sygnale],
a nastĊpnie naciĞnij OK, aby wyĞwietliü
informacje.
Informacje o sygnale

Ustawienie programowania

Kanał: 21 (474.00MHz)

40 B_LCN40d
Typ

Przypomnienia

Tryb

Codziennie

Czas rozpoczęcia

01:06 01 Sty

Czas zakończenia

01:06 01 Sty

Modulation: QAM
64
Wybierz

Siła: 100
Sieć: NEOTION NETWORK
Modulacja: QAM 64

Wstecz

4

UĪyj Ÿ / ź, aby wybraü funkcjĊ wybierania
programów, a nastĊpnie naciĞnij Ż / Ź, aby
wybraü Īądany program.

5

UĪyj Ÿ / ź, aby wybraü [Typ], a nastĊpnie uĪyj
Ż / Ź, aby wybraü [Przypomnienia] lub
[Nagrywarka].

6

UĪyj Ÿ / ź, aby wybraü [Tryb], a nastĊpnie uĪyj
Ż / Ź, aby wybraü [Jeden raz], [Codziennie]
lub [Co tydzieĔ].

[Jeden raz]

Jakość: 100

[Informacja o CI]
Obsáuga cyfrowych odbiorników telewizyjnych
Szczegóáowe informacje na temat Interfejsu CI moĪna
przeglądaü, jeĞli wáoĪona zostaáa karta CI.
2

UĪyj Ÿ / ź, aby wybraü [Informacja o CI], a
nastĊpnie naciĞnij OK, aby wyĞwietliü informacje.

• Producent nie gwarantuje, Īe wszystkie karty mogą byü
obsáugiwane przez ten produkt.

: dowolny wybrany dzieĔ, oddalony o
maksymalnie 12 miesiĊcy.

[Codziennie] : o tej samej godzinie na tym samym kanale
kaĪdego dnia
[Co tydzieĔ]

: o tej samej godzinie na tym samym kanale
co tydzieĔ, np. co poniedziaáek

7

UĪyj Ÿ / ź, aby wybraü [Czas rozpoczĊcia], a
nastĊpnie uĪyj Ż / Ź, aby wybraü datĊ/godzinĊ,
a na koniec naciĞnij Ÿ / ź, aby dokonaü
regulacji.

8

UĪyj Ÿ / ź, aby wybraü [Czas zakoĔczenia], a
nastĊpnie uĪyj Ż / Ź, aby wybraü datĊ/godzinĊ,
a na koniec naciĞnij Ÿ / ź, aby dokonaü
regulacji.

9

Po zakoĔczeniu regulacji ustawieĔ naciĞnij OK,
aby zapisaü ustawienia.
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Ustawienia komputera

Ustawienia obrazu

MoĪna wyregulowaü pozycjĊ ekranu komputera,
rozmiar i fazĊ.

Ustawienia obrazu mogą byü dokonane zgodnie z
indywidualnymi preferencjami.
Ustawienia te są zapamiĊtywane po opuszczeniu
menu ustawieĔ obrazu.
1
NaciĞnij Ż / Ź, aby wybraü [Obraz].

Zanim zaczniesz
Musisz podáączyü komputer do urządzenia i w opcji
[ħródáo sygnaáu] wybraü [PC]. Patrz “Wybór ħródáa
sygnaáu” (str. 9).
1

NaciĞnij Ż / Ź, aby wybraü [Obraz].

Tryb obrazu

Standardowy

Kontrast

Obraz

50

Jasność

50

Kolor

50

Odcień

50

Ostrość

30

Podświetlenie

40

Temperatura barw

Neutralne

Redukcja zakłóceń

Średnia

Auto.Pozycja

Obraz

Pozycja pozioma

50

Pozycja pionowa

50

Rozmiar

50

Faza

69

Przesuń

Powrót

Wybierz

Zakończ

Zerowanie pozycji

[Tryb obrazu]
Przesuń

Powrót

Wybierz

Zakończ

Wszystkie ustawienia moĪna regulowaü rĊcznie.
[Dynamiczny] : zwiĊkszenie kontrastu

[Auto.Pozycja]

[Standardowy] : standard

KaĪde ustawienie zostanie wyregulowane
automatycznie.

[UĪytkownika] : ustawienia rĊczne

2

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Auto.Pozycja], a
nastĊpnie naciĞnij OK.

[Pozycja pozioma] / [Pozycja pionowa] /
[Rozmiar] / [Faza]
Wszystkie ustawienia moĪna regulowaü rĊcznie.
[Pozycja pozioma] : regulacja obrazu w poziomie
[Pozycja pionowa] : regulacja obrazu w pionie
[Rozmiar]
[Faza]

2

: regulacja zegara
: regulacja fazy

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü Īądany element, a
nastĊpnie dostrój ustawienie zgodnie z wáasnymi
preferencjami.

• Po naciĞniĊciu OK pojawi siĊ ekran ustawieĔ, które moĪna
zmieniü.

[Zerowanie pozycji]
2

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Zerowanie
pozycji], a nastĊpnie naciĞnij OK.
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[àagodny]

: zmniejszenie kontrastu

2

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Tryb obrazu], a
nastĊpnie naciĞnij OK.

3

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Dynamiczny],
[Standardowy], [àagodny] lub [UĪytkownika],
a nastĊpnie naciĞnij OK.

• Tryb obrazu moĪna z áatwoĞcią zmieniü naciskając
PICTURE MODE.
• NaciĞnij kilka razy PICTURE MODE, aby wybraü Īądany
tryb obrazu. Korzystając z tej funkcji, moĪesz równieĪ
przypisaü tryb obrazu indywidualnie do kaĪdego Ĩródáa
sygnaáu.

[Kontrast] / [JasnoĞü] / [Kolor] / [OdcieĔ] /
[OstroĞü]
Wszystkie ustawienia moĪna regulowaü rĊcznie.
[Kontrast]

: regulacja kontrastu

[JasnoĞü]

: regulacja jasnoĞci

[Kolor]

: regulacja kolorów

[OdcieĔ]

: regulacja natĊĪenia czerwieni/zieleni

[OstroĞü]

: regulacja ostroĞci

Regulacja dĨwiĊku
Ustawienia dĨwiĊku mogą byü dokonane zgodnie
z indywidualnymi preferencjami.
1
NaciĞnij Ż / Ź, aby wybraü [DĨwiĊk].

Tony wysokie

50
50

Tony niskie
Balans

Dźwięk

2

Standardowy

Tryb dźwięku

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü Īądany element,
nastĊpnie naciĞnij OK, aby wyĞwietliü ekran
ustawieĔ i wykonaj to ustawienie przyciskiem Ż /
Ź.

Przesuń

Powrót

0

Tryb SPDIF

PCM

Przełącznik AD

Wył

Wybierz

Zakończ

• Ustawienia moĪna zmieniaü jeĞli wybraáeĞ [UĪytkownika]
w [Tryb obrazu].

[Tryb dĨwiĊku]

[PodĞwietlenie]

Wszystkie ustawienia moĪna regulowaü rĊcznie.

MoĪesz ustawiü poziom podĞwietlenia.
2

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [PodĞwietlenie],
nastĊpnie naciĞnij OK, aby wyĞwietliü ekran
ustawieĔ i wykonaj to ustawienie przyciskiem Ż /
Ź.

[Standardowy] : standard
[Muzyka]

: odpowiednie do sáuchania muzyki

[Kino]

: odpowiednie do oglądania filmów

[Sport]

: odpowiednie do oglądania programów
sportowych
[UĪytkownika] : ustawienia rĊczne

[Temperatura barw]

2

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Tryb dĨwiĊku], a
nastĊpnie naciĞnij OK.

MoĪesz zmieniü odcieĔ koloru obrazu.

3

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Standardowy],
[Muzyka], [Kino], [Sport] lub [UĪytkownika], a
nastĊpnie naciĞnij OK.

[Cháodne]

: niebieska tonacja

[Neutralne] : przeciĊtna tonacja
[Ciepáe]

: czerwona tonacja

2

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Temperatura
barw], a nastĊpnie naciĞnij OK.

3

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Cháodne],
[Neutralne] lub [Ciepáe], a nastĊpnie naciĞnij
OK.

• Tryb dĨwiĊku moĪna z áatwoĞcią zmieniü naciskając
SOUND MODE.
• NaciĞnij kilka razy SOUND MODE, aby wybraü Īądany tryb
dĨwiĊku.

[Redukcja zakáóceĔ]
MoĪesz ustawiü zmniejszenie pojawiania siĊ báĊdu
przeksztaácania cyfrowego bĊdącego wynikiem
kompresji.
2

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Redukcja
zakáóceĔ], a nastĊpnie naciĞnij OK.

3

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Wyá], [Niska],
[ĝrednia] lub [Wysoka], a nastĊpnie naciĞnij
OK.

19
PL

[Tony wysokie] / [Tony niskie] / [Balans]

Ustawienia czasu

MoĪesz zmieniaü ustawienia lewego/prawego
gáoĞnika.

MoĪna zmieniü ustawienia czasu.
1
NaciĞnij Ż / Ź, aby wybraü [Czas].

[Tony wysokie] : regulacja tonów wysokich
[Tony niskie]
[Balans]

2

: regulacja tonów niskich
: regulacja balansu pomiĊdzy lewym a
prawym gáoĞnikiem

Zegar

20 / Sty 13:12

Strefa czasowa

Berlin GMT+1

Czas uśpienia

Czas

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü Īądany element,
nastĊpnie naciĞnij OK, aby wyĞwietliü ekran
ustawieĔ i wykonaj to ustawienie przyciskiem
Ż / Ź.

Przesuń

Powrót

Wył

Automatyczne uśpienie

4H

Czas wyświetlania OSD

15 S

Wybierz

Zakończ

• Ustawienia [Tony wysokie] i [Tony niskie] moĪna
zmieniaü jeĞli wybraáeĞ [UĪytkownika] w [Tryb dĨwiĊku].

[Tryb SPDIF]
JeĞli to urządzenie jest podáączone przy pomocy
koncentrycznego wyjĞcia audio do innego urządzenia,
moĪna ustawiü ten tryb.
[PCM]

[Auto.]
[Wyá]

2

: Sygnaá SPDIF jest wysyáany zawsze w
formacie PCM, niezaleĪnie od wejĞciowego
formatu dĨwiĊku.
: Sygnaá SPDIF jest taki sam, jak wejĞciowy
format dĨwiĊku.
: Wyáącz przesyáanie sygnaáu wyjĞciowego
SPDIF.

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Tryb SPDIF],
nastĊpnie wybierz [PCM], [Auto.] lub [Wyá]
przyciskiem Ż / Ź.

[Przeáącznik AD]
Obsáuga cyfrowych odbiorników telewizyjnych
MoĪna dostosowaü wyjĞcie sygnaáów dĨwiĊkowych
lub gáoĞnoĞü dĨwiĊku dla niedowidzący.
2

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Przeáącznik AD],
nastĊpnie wybierz [Wá] lub [Wyá] przyciskiem Ż /
Ź.

• W tej funkcji dostĊpny jest tylko dĨwiĊk w formacie MPEG.
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[Zegar]
Obsáuga cyfrowych odbiorników telewizyjnych
[Zegar] bĊdzie siĊ zmieniaü zgodnie z obszarem
wybranym dla Strefy czasowej.
• Regulacja godziny jest niemoĪliwa.

[Strefa czasowa]
MoĪna ustawiü strefĊ czasową zgodnie z obszarem
zamieszkania uĪytkownika.
2

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Strefa czasowa], a
nastĊpnie naciĞnij OK.

3

NaciĞnij Ÿ / ź / Ż / Ź, aby wybraü Īądany czas,
nastĊpnie naciĞnij OK.

[Czas uĞpienia]

Ustawienia blokady rodzicielskiej

MoĪna nastawiü wyáącznik czasowy, aby urządzenie
przeszáo w stan gotowoĞci po upáywie zadanego
czasu.

MoĪesz wprowadziü nastĊpujące ustawienia blokad.

2

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Czas uĞpienia], a
nastĊpnie naciĞnij OK.

Musisz pamiĊtaü wáasny kod PIN.
KaĪda blokada wymaga kodu PIN.

3

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü Īądany czas,
nastĊpnie naciĞnij OK.

1

Przed zmianą ustawieĔ blokad

NaciĞnij Ż / Ź, aby wybraü [Blokada].

• MoĪna równieĪ dostosowaü ustawienia przycisków na
pilocie zdalnego sterowania; patrz sekcja “Wyáącznik
czasowy” (str. 8).

Blokada systemu

Wył

Ustaw hasło
Blokuj kanał
Kontrola rodzicielska

[Automatyczne uĞpienie]
MoĪna ustawiü czas automatycznego przejĞcia w tryb
gotowoĞci, jeĞli po zaáączeniu nie zostanie wykonana
Īadna czynnoĞü.
Zamiast tego ustawienia, urządzenie automatycznie
przechodzi w tryb gotowoĞci, jeĞli brak jest sygnaáu
wejĞciowego ze záącza antenowego i jeĞli przez 15
minut uĪytkownik nie wykona Īadnej operacji.
2

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Automatyczne
uĞpienie], a nastĊpnie naciĞnij OK.

3

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü Īądany czas,
nastĊpnie naciĞnij OK.

[Czas wyĞwietlania OSD]

Blokada

Wył

Blokada klawiszy
Tryb hotelowy

Przesuń

Powrót

Wybierz

Zakończ

[Blokada systemu]
MoĪesz wprowadziü wszystkie ustawienia blokad.
JeĞli wybierzesz ustawienie [Wá], wáączone zostaną
wszystkie blokady.
2

UĪyj Ÿ / ź, aby wybraü [Blokada systemu], a
nastĊpnie naciĞnij OK, aby ustawiü [Wá].

3

Za pomocą przycisków numerycznych podaj
ustawiony przez siebie 6-cyfrowy kod PIN.

MoĪna ustawiü czas wyĞwietlania OSD na ekranie po
którym menu zniknie, jeĞli po naciĞniĊciu MENU nie
zostanie wykonana Īadna czynnoĞü.

• JeĞli nie wprowadzono kodu PIN, wpisz 111111.

2

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Czas wyĞwietlania
OSD], a nastĊpnie naciĞnij OK.

3

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü Īądany czas,
nastĊpnie naciĞnij OK.

• Po przejĞciu do innych ustawieĔ, wymagane bĊdzie
ponowne wprowadzenie kodu PIN, aby wprowadziü
ustawienia blokady rodzicielskiej.

• Po wprowadzeniu prawidáowego kodu PIN moĪesz
zmieniaü nastĊpujące ustawienia.

• JeĞli wybierzesz ustawienie [Wá], dla poniĪszych ustawieĔ
wymagane bĊdzie wprowadzenie kodu PIN w celu ich
zmiany.
: [Automatyczne strojenie], [RĊczne wyszukiwanie
ATV], [RĊczne wyszukiwanie DTV], [Edycja listy
kanaáów], [Pierwsze uruchomienie] i [Ustawienia
fabryczne].
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[Ustaw hasáo]

[Kontrola rodzicielska]

MoĪesz ustawiü wáasny kod PIN.

Kanaá moĪna zablokowaü lub ustawiü na nim blokadĊ
rodzicielską, aby uniknąü oglądania niewáaĞciwych
programów przez dzieci.

2

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Ustaw hasáo], a
nastĊpnie naciĞnij OK.
Wpisz stare hasło

2

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Kontrola
rodzicielska], a nastĊpnie naciĞnij OK.

3

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü ograniczenie
wiekowe, a nastĊpnie naciĞnij OK.

Wpisz nowe hasło

[Blokada klawiszy]
Potwierdź nowe hasło

Wyczyść

Anuluj

3

Za pomocą przycisków numerycznych podaj
ustawiony przez siebie 6-cyfrowy kod PIN.

4

Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadĨ nowy 6-cyfrowy numer.

5

Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadĨ ponownie ten sam 6-cyfrowy numer.

[Blokuj kanaá]
2

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Blokuj kanaá], a
nastĊpnie naciĞnij OK.

3

NaciĞnij GREEN, aby zablokowaü wybrany
kanaá.

• Aby odblokowaü kanaá, wprowadĨ ponownie kod PIN.
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MoĪesz wybraü ustawienie [Blokada klawiszy], które
wymaga kodu PIN do odblokowania.
2

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Blokada klawiszy],
nastĊpnie wybierz [Wá] lub [Wyá] przyciskiem Ż /
Ź.

• JeĞli wybierzesz [Wá], przyciski na urządzeniu nie bĊdą
aktywne.

[Tryb hotelowy]
2

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Tryb hotelowy], a
nastĊpnie naciĞnij OK, aby przejĞü do menu
[Tryb hotelowy].

• Patrz “Ustawienia trybu hotelowego” (str. 26).

Regulacja ustawieĔ

[JĊzyki Audio]

MoĪna zmieniü inne ustawienia.
1
NaciĞnij Ż / Ź, aby wybraü [Opcje].

MoĪesz wybraü preferowaną wersjĊ jĊzykową
dĨwiĊku.

Język OSD

2

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [JĊzyki Audio], a
nastĊpnie naciĞnij OK.

3

NaciĞnij Ÿ / ź / Ż / Ź, aby wybraü Īądany
jĊzyk, nastĊpnie naciĞnij OK.

Język telegazety
Języki Audio
Język napisów

Opcje

Wył

Niedosłyszący
System plików PVR
Proporcje obrazu

16:9

Pierwsze uruchomienie
Ustawienia fabryczne
Aktual.oprogram. (USB)

[JĊzyk napisów]

HDMI CEC

Przesuń

Powrót

Wybierz

Zakończ

[JĊzyk OSD]
MoĪesz wybraü jĊzyk komunikatów ekranowych.
2

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [JĊzyk OSD], a
nastĊpnie naciĞnij OK.

3

NaciĞnij Ÿ / ź / Ż / Ź, aby wybraü Īądany
jĊzyk, nastĊpnie naciĞnij OK.

[JĊzyk telegazety]

MoĪesz wybraü preferowaną wersjĊ jĊzykową
napisów.
2

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [JĊzyk napisów], a
nastĊpnie naciĞnij OK.

3

NaciĞnij Ÿ / ź / Ż / Ź, aby wybraü Īądany
jĊzyk, nastĊpnie naciĞnij OK.

[Niedosáyszący]
MoĪesz wybraü tryb dla osób z uszkodzeniami sáuchu.
2

MoĪesz wybraü jĊzyk teletekstu.
2

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [JĊzyk telegazety],
a nastĊpnie naciĞnij OK.

3

NaciĞnij Ÿ / ź / Ż / Ź, aby wybraü Īądany
jĊzyk, nastĊpnie naciĞnij OK.

• MoĪna równieĪ dostosowaü ustawienia przycisków na
pilocie zdalnego sterowania; patrz sekcja “Ustawienia
teletekstu” (str. 8).

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Niedosáyszący],
nastĊpnie wybierz [Wá] lub [Wyá] przyciskiem Ż /
Ź.

[Niedosáyszący]:
Zapewnia usáugi wyĞwietlania napisów dla osób z
uszkodzeniami sáuchu.

[System plików PVR]
MoĪesz sprawdziü prĊdkoĞü USB.
2

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [System plików
PVR], a nastĊpnie naciĞnij OK.
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[Proporcje obrazu]

W przypadku sygnaáu wizyjnego w formacie 4:3

Tryby wyĞwietlania moĪna wybieraü, kiedy telewizor
odbiera sygnaá wideo w formacie 16:9 lub 4:3. Dla
sygnaáu wejĞciowego PC moĪna wybieraü spoĞród
trzech trybów wyĞwietlania.
2

UĪyj Ÿ / ź, aby wybraü [Proporcje obrazu], a
nastĊpnie naciĞnij OK.

3

UĪyj Ÿ / ź w celu wybrania Īądanego trybu
wyĞwietlania obrazu telewizyjnego, a nastĊpnie
naciĞnij OK.

• Nie moĪna ustawiaü trybu wyĞwietlania obrazu w trybie
odtwarzania.

W przypadku sygnaáu wizyjnego w formacie 16:9

[Auto.]*

[Peány ekran]*
[Auto.]

[4:3]

[16:9]

[Zoom2]

[Zoom1]

: WyĞwietl automatycznie obraz rozciągniĊty
proporcjonalnie.
*tylko DTV, ATV, AV, SCART
: WyĞwietl obraz 16:9 w formacie 4:3.
[4:3]
Obraz zostanie skrócony w poziomie. Na obu
krawĊdziach ekranu telewizora pojawią siĊ
paski boczne.
: WyĞwietl obraz 16:9 w jego oryginalnej
[16:9]
wielkoĞci.
[Zoom1] : WyĞwietl obraz powiĊkszony do maksymalnego
rozmiaru bez zmiany proporcji jego rozmiarów w
poziomie i w pionie. Takie ustawienie przycina
wszystkie boki obrazu.
[Zoom2] : WyĞwietl obraz powiĊkszony do maksymalnego
rozmiaru bez zmiany proporcji jego rozmiarów w
poziomie i w pionie. Takie ustawienie przycina
wszystkie boki obrazu.
[Peány ekran] : WyĞwietli to obraz oryginalnej wielkoĞci.
*tylko DTV, HDMI

[Auto.]*

[4:3]

[16:9]

[Peány ekran]*

[Zoom2]

[Zoom1]

[Auto.]

: WyĞwietl automatycznie obraz rozciągniĊty
proporcjonalnie.
*tylko DTV, ATV, AV, SCART
: WyĞwietl obraz 4:3 w jego oryginalnej wielkoĞci.
[4:3]
Na obydwóch krawĊdziach ekranu telewizora
pojawią siĊ paski boczne.
: WyĞwietl obraz 4:3 w formacie 16:9; obraz
[16:9]
bĊdzie rozciągniĊty w poziomie.
[Zoom1] : WyĞwietl obraz 4:3 w formacie 16:9
powiĊkszony do maksymalnego rozmiaru bez
zmiany proporcji jego rozmiarów w poziomie i w
pionie. Takie ustawienie przycina wszystkie boki
obrazu.
[Zoom2] : WyĞwietl obraz 4:3 w formacie 16:9. Obraz
powiĊkszony bardziej niĪ [Zoom1] bez zmiany
proporcji jego rozmiarów w poziomie i w pionie.
Takie ustawienie przycina wszystkie boki
obrazu.
[Peány ekran] : WyĞwietli to obraz oryginalnej wielkoĞci.
*tylko DTV, HDMI

W przypadku sygnaáu wejĞcia komputera

[4:3]
[4:3]
[16:9]

[16:9]

: WyĞwietl obraz w formacie 4:3. Na obu
krawĊdziach ekranu telewizora pojawią siĊ
paski boczne.
: WyĞwietl obraz w formacie 16:9; obraz bĊdzie
rozciągniĊty w poziomie.

• To urządzenie moĪna takĪe podáączyü do komputera
wyposaĪonego w záącze DVI. UĪyj przejĞciówki HDMI na
DVI, aby skorzystaü z tego poáączenia. Aby móc przesyáaü
takĪe dĨwiĊk analogowy, naleĪy uĪyü przejĞciówki stereo
mini.
• Patrz sygnaá wideo 16:9 na tej stronie, jeĞli komputer ma
wyjĞcie HDMI.
• Standardy rozdzielczoĞci komputera:
Seria 753P - 1920 x 1080
Seria 553/553P - 1360 x 768
Aby uzyskaü szczegóáowe informacje, patrz “RozdzielczoĞü
wejĞciowa” (str. 32)
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[Pierwsze uruchomienie]

[HDMI CEC]

MoĪna ponownie przeprowadziü regulacjĊ. Patrz
“USTAWIENIA POCZĄTKOWE” (str. 6).

Ta funkcja pozwala na sterowanie obsáugiwanymi
funkcjami urządzeĔ obsáugujących HDMI CEC
poáączonych z tym urządzeniem kablem HDMI.

2

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Pierwsze
uruchomienie], a nastĊpnie naciĞnij OK.

3

Wykonaj kroki 2 do 10 w “USTAWIENIA
POCZĄTKOWE” (str. 6).

[Ustawienia fabryczne]
MoĪna przywróciü wszystkie ustawienia fabrycznej
wyjątkiem ustawienia kanaáów i blokady rodzicielskiej.
2

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Ustawienia
fabryczne], a nastĊpnie naciĞnij OK.

3

NaciĞnij Ż, aby wybraü [Tak] w celu
przywrócenia ustawieĔ fabrycznych.

• Po wybraniu [Tak], urządzenie przejdzie w stan gotowoĞci
i wáączy siĊ automatycznie.

[Aktual.oprogram. (USB)]

• Twoje urządzenie musi byü kompatybilne z HDMI CEC, aby
moĪliwe byáo korzystanie z tej funkcji.
• Producent nie gwarantuje, Īe wszystkie urządzenia mogą
byü obsáugiwane przez ten produkt.

[HDMI CEC]
JeĞli wybierzesz [Wá], funkcja HDMI CEC pozwoli
Twojemu urządzeniu na wspóápracĊ z innym
urządzeniem poáączonym kablem HDMI.
2

[Automatyczne wyáączanie]
Po ustawieniu [Wá], kiedy urządzenie wáączy siĊ, ten
produkt równieĪ wáączy siĊ automatycznie.
2

AktualizacjĊ oprogramowania moĪna wykonaü za
pomocą záącza USB.
2

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Aktual.oprogram.
(USB)], a nastĊpnie naciĞnij OK.

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [HDMI CEC],
nastĊpnie wybierz [Wá] lub [Wyá] przyciskiem Ż /
Ź.

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Automatyczne
wyáączanie], nastĊpnie wybierz [Wá] lub [Wyá]
przyciskiem Ż / Ź.

[Menu urządzenia]
MoĪna wyĞwietliü menu gáówne podáączonego
urządzenia.
2

UĪyj Ÿ / ź, aby wybraü [Menu urządzenia], a
nastĊpnie naciĞnij OK, aby wyĞwietliü informacje.
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Ustawienia trybu hotelowego

[Blokada Ĩródáa sygnaáu]

Musisz przejĞü do menu [Blokada systemu], aby
przejĞü do ustawieĔ Trybu hotelowego. Szczegóáy
patrz “Ustawienia blokady rodzicielskiej” (str. 21).
1
NaciĞnij Ż / Ź, aby wybraü [Blokada].

ħródáa sygnaáu moĪna blokowaü jedno po drugim. JeĞli
wybierzesz ustawienie [Wá], Ĩródáo nie bĊdzie
wyĞwietlane na ekranie.

2

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Blokada systemu],
a nastĊpnie naciĞnij OK.

Blokada systemu

5

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Blokada Ĩródáa
sygnaáu], a nastĊpnie naciĞnij OK.

6

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü Īądane Ĩródáo,
nastĊpnie naciĞnij OK, aby wybraü ustawienie
[Wá].

Wył

Ustaw hasło
Blokuj kanał
Kontrola rodzicielska

Blokada

Wył

Blokada klawiszy
Tryb hotelowy

Blokada źródła

Przesuń

3

Powrót

Wybierz

Zakończ

Za pomocą przycisków numerycznych podaj
ustawiony przez siebie 6-cyfrowy kod PIN.

Przesuń

Powrót

DTV

Wył

ATV

Wył

AV

Wył

PC

Wył

SCART

Wył

YPbPr

Wył

HDMI1

Wył

HDMI2
HDMI

Wył

HDMI3 / MHL

Wył

Media

Wył

Wybierz

Zakończ

[Tryb hotelowy]

[DomyĞlne Ĩródáo sygnaáu]

4

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Tryb hotelowy], a
nastĊpnie naciĞnij OK, aby przejĞü do menu
[Tryb hotelowy].

MoĪna równieĪ ustawiü pierwsze Ĩródáo sygnaáu
wyĞwietlane po wáączeniu urządzenia.

5

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Tryb hotelowy], a
nastĊpnie naciĞnij Ż / Ź, aby wybraü [Wá] w celu
dostosowania poniĪszych ustawieĔ.

5

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [DomyĞlne Ĩródáo
sygnaáu], a nastĊpnie naciĞnij OK.

6

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü Īądane Ĩródáo,
nastĊpnie naciĞnij OK, aby wybraü je jako
domyĞlne.

[DomyĞlny kanaá]
Tryb hotelowy

Wł

Blokada źródła sygnału
Domyślne źródło sygnału
Domyślny kanał

HOTEL

Wył
1

Głośność domyślna

Wył

Maks. głośność

100

Import bazy danych
Eksport bazy danych
Odblokuj

Przesuń

Powrót

Wybierz

Zakończ

JeĞli wybierzesz opcjĊ [ATV] w menu [DomyĞlne
Ĩródáo sygnaáu], moĪesz ustawiü numer pierwszego
wyĞwietlanego programu ATV po wáączeniu
urządzenia.
5

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [DomyĞlny kanaá], a
nastĊpnie naciĞnij OK.

6

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü Īądany program,
nastĊpnie naciĞnij OK, aby wybraü go jako
domyĞlny.

[GáoĞnoĞü domyĞlna]
MoĪna ustawiü domyĞlny poziom gáoĞnoĞci po
wáączeniu urządzenia.
5
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UĪyj Ÿ / ź, aby wybraü [GáoĞnoĞü domyĞlna],
a nastĊpnie naciĞnij Ż / Ź, aby ustawiü poziom
gáoĞnoĞci.

[Maks. gáoĞnoĞü]
MoĪna wprowadziü maksymalną gáoĞnoĞü dĨwiĊku.
5

UĪyj Ÿ / ź, aby wybraü [Maks. gáoĞnoĞü], a
nastĊpnie naciĞnij Ż / Ź, aby ustawiü poziom
gáoĞnoĞci.

• Ustawienie [Wá] w [Blokada systemu] spowoduje, Īe
ustawienie gáoĞnoĞci powyĪej ustawionej gáoĞnoĞci bĊdzie
niemoĪliwe.

[Import bazy danych]
Ustawienia Trybu hotelowego moĪna zaimportowaü z
przenoĞnej pamiĊci USB.
5

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Import bazy
danych], a nastĊpnie naciĞnij OK.

• Po zakoĔczeniu importu urządzenie automatycznie
przejdzie w tryb gotowoĞci.
• JeĞli przenoĞna pamiĊü USB nie jest prawidáowo
podáączona, wyĞwietlony zostanie komunikat o báĊdzie.

[Eksport bazy danych]
Aktualne ustawienia menu moĪna wyeksportowaü do
przenoĞnej pamiĊci USB.
5

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Eksport bazy
danych], a nastĊpnie naciĞnij OK.

• Podczas eksportu dioda LED na panelu przednim zmieni
kolor na czerwony. (Trwa to od 5 do 10 sekund.)
• Po zakoĔczeniu eksportu nie pojawia siĊ Īaden komunikat.
• Wykonanie eksportu danych trwa okoáo 10 sekund.
• JeĞli przenoĞna pamiĊü USB nie jest prawidáowo
podáączona, wyĞwietlony zostanie komunikat o báĊdzie.

[Odblokuj]
Ustawienia Trybu hotelowego moĪna przywróciü.
5

NaciĞnij Ÿ / ź, aby wybraü [Odblokuj], a
nastĊpnie naciĞnij OK.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Czasami problemy związane z urządzeniem mogą byü áatwo rozwiązane poprzez sprawdzenie pozornie
oczywistych ale pominiĊtych moĪliwoĞci.
Zanim zwrócisz siĊ do serwisu sprawdĨ je. MoĪesz dziĊki temu zaoszczĊdziü czas i pieniądze.
Problem

MoĪliwe rozwiązanie

Pilot zdalnego sterowania nie
dziaáa
Pasy na ekranie telewizora

• Czy urządzenie jest wáączone?
• Czy jest prąd w gniazdku?
• SprawdĨ baterie w pilocie zdalnego sterowania.
• JeĞli uĪywasz zewnĊtrznej anteny sprawdĨ, czy nie są uszkodzone
przewody.
• SprawdĨ lokalne zakáócenia.

Obraz zakáócony

• Przeáącz na inny kanaá. JeĞli jest OK, moĪliwe problemy z sygnaáem po
stronie stacji nadawczej.
• JeĞli uĪywasz zewnĊtrznej anteny sprawdĨ, czy nie są uszkodzone
przewody.
• Temperatura otoczenia jest za niska.

Obraz przesuwa siĊ w pionie

• Przeáącz na inny kanaá. JeĞli jest OK, moĪliwe problemy z sygnaáem po
stronie stacji nadawczej.
• JeĞli uĪywasz zewnĊtrznej anteny sprawdĨ, czy nie są uszkodzone
przewody.
• SprawdĨ lokalne zakáócenia.

Brak kolorów

• Przeáącz na inny kanaá. JeĞli jest OK, moĪliwe problemy z sygnaáem po
stronie stacji nadawczej.
• Czy antena jest podáączona do gniazda na tylnym panelu?
• JeĞli uĪywasz zewnĊtrznej anteny sprawdĨ, czy nie są uszkodzone
przewody.
• Popraw ustawienia [Kolor].
• Przeáącz na inny kanaá. JeĞli jest OK, moĪliwe problemy z sygnaáem po

Na ekranie widaü przebicia z innych
stronie stacji nadawczej.
kanaáów
• Czy antena jest podáączona do gniazda na tylnym panelu?

i
Sáaby odbiór niektórych kanaáów

• JeĞli uĪywasz zewnĊtrznej anteny sprawdĨ, czy nie są uszkodzone
przewody.
• SprawdĨ lokalne zakáócenia.

Blady obraz

• Przeáącz na inny kanaá. JeĞli jest OK, moĪliwe problemy z sygnaáem po
stronie stacji nadawczej.
• Czy antena jest podáączona do gniazda na tylnym panelu?
• JeĞli uĪywasz zewnĊtrznej anteny sprawdĨ, czy nie są uszkodzone
przewody.
• Popraw ustawienia [Kontrast] i [JasnoĞü].
• Temperatura otoczenia jest za niska.

Linie bądĨ smugi na obrazie

• Przeáącz na inny kanaá. JeĞli jest OK, moĪliwe problemy z sygnaáem po
stronie stacji nadawczej.
• JeĞli uĪywasz zewnĊtrznej anteny sprawdĨ, czy nie są uszkodzone
przewody.
• SprawdĨ lokalne zakáócenia.

Zamazany obraz

• Przeáącz na inny kanaá. JeĞli jest OK, moĪliwe problemy z sygnaáem po
stronie stacji nadawczej.
• JeĞli uĪywasz zewnĊtrznej anteny sprawdĨ, czy nie są uszkodzone
przewody.
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Problem

MoĪliwe rozwiązanie

DĨwiĊk OK, sáaby obraz

• Przeáącz na inny kanaá. JeĞli jest OK, moĪliwe problemy z sygnaáem po
stronie stacji nadawczej.
• Czy antena jest podáączona do gniazda na tylnym panelu?
• JeĞli uĪywasz zewnĊtrznej anteny sprawdĨ, czy nie są uszkodzone
przewody.
• SprawdĨ lokalne zakáócenia.
• Popraw ustawienia [Kontrast] i [JasnoĞü].

Obraz OK, sáaby dĨwiĊk

• Przeáącz na inny kanaá. JeĞli jest OK, moĪliwe problemy z sygnaáem po
stronie stacji nadawczej.
• SprawdĨ lokalne zakáócenia.

Brak obrazu i dĨwiĊku

• Przeáącz na inny kanaá. JeĞli jest OK, moĪliwe problemy z sygnaáem po
stronie stacji nadawczej.
• Czy urządzenie jest wáączone?
• Czy jest prąd w gniazdku?
• Czy urządzenie jest zasilane?
• Czy antena jest podáączona do gniazda na tylnym panelu?
• JeĞli uĪywasz zewnĊtrznej anteny sprawdĨ, czy nie są uszkodzone
przewody.
• Odáącz wtyczkĊ przewodu zasilania od gniazdka prądu przemiennego na
okoáo 1 minutĊ, nastĊpnie wetknij tĊ w tyczkĊ w gniazdko i ponownie
wáącz urządzenie.

Plamki w róĪnych kolorach na
ekranie telewizora

• Przeáącz na inny kanaá. JeĞli jest OK, moĪliwe problemy z sygnaáem po
stronie stacji nadawczej.

Czarne lub Ğwiecące punkty na
ekranie telewizora

• Wynika to z technologii paneli LCD.
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DANE TECHNICZNE
46,0 cala / 116,80cm (46FD753P)
38,6 cala / 98,04cm (39FL753P)
Rozmiar matrycy

31,5 cala / 80,01cm (32FL553P, 32FL553)
28,5 cala / 72,39cm (29FL553P, 29FL553)
23,6 cala / 59,94cm (24FL553P, 24FL553)

System telewizyjny

DVB-T/C(MPEG2/MPEG4-H.264), PAL-B/G, D/K, SECAM-B/G, D/K, L
10 W, 8 ȍ × 2 (46FD753P)
8 W, 8 ȍ × 2 (39FL753P)

WyjĞcie dĨwiĊku

8 W, 8 ȍ × 2 (32FL553P, 32FL553)
8 W, 8 ȍ × 2 (29FL553P, 29FL553)
5 W, 8 ȍ × 2 (24FL553P, 24FL553)

Pilot zdalnego sterowania

Kodowany cyfrowo, na podczerwieĔ

Operating temperature

0 °C do 40 °C

Wymagane zasilanie

Prąd przemienny 220-240 V ~ , 50 Hz
90 W / w stanie gotowoĞci: poniĪej 0,5 W (46FD753P)
62 W / w stanie gotowoĞci: poniĪej 0,5 W (39FL753P)
52 W / w stanie gotowoĞci: poniĪej 0,5 W (32FL553P)

Pobór mocy
- Klasa energetyczna A

44 W / w stanie gotowoĞci: poniĪej 0,5 W (32FL553)
50 W / w stanie gotowoĞci: poniĪej 0,5 W (29FL553P)
42 W / w stanie gotowoĞci: poniĪej 0,5 W (29FL553)
35 W / w stanie gotowoĞci: poniĪej 0,5 W (24FL553P)
30 W / w stanie gotowoĞci: poniĪej 0,5 W (24FL553)

Záącza
Antena

UHF/VHF 75 ȍ

WejĞcie audio

Gniazdo RCA × 2 (L/P)

WejĞcie wizyjne kompozytowe

Gniazdo RCA × 1

WejĞcie wizyjne komponentowe

Gniazdo RCA × 3 (Y/Pb/Pr)

WejĞcie HDMI (19-szpilkowe)

HDMI x 2

WejĞcie HDMI (z funkcją MHL)

HDMI x 1 (46FD753P, 39FL753P, 32FL553P, 29FL553P, 24FL553P)

WejĞcie PC

D-Sub 15-pinowe x 1 (RGB) / Minijack Ø3,5 mm x 1 (dĨwiĊk)

SCART

SCART x 1

WyjĞcie audio sáuchawek

Minijack Ø3,5 mm x 1
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Záącze wyjĞcia cyfrowego
koncentrycznego audio

wtyczka RCA x 1

Gniazdo USB

USB × 1

Interfejs CI

Gniazdo CI x 1
H: 657,5 mm / W: 1088,8 mm / D: 122,0 mm (46FD753P)

Wymiary
bez podstawy

H: 542,0 mm / W: 912,0 mm / D: 60,0 mm (39FL753P)
H: 451,5 mm / W: 754,6 mm / D: 57,0 mm (32FL553P, 32FL553)
H: 412,0 mm / W: 686,5 mm / D: 57,0 mm (29FL553P, 29FL553)
H: 350,8 mm / W: 576,9 mm / D: 53,7 mm (24FL553P, 24FL553)
H: 707,9 mm / W: 1088,8 mm / D: 270,3 mm (46FD753P)

Wymiary
z podstawą

H: 587,5 mm / W: 912,0 mm / D: 214,0 mm (39FL753P)
H: 494,7 mm / W: 754,6 mm / D: 180,0 mm (32FL553P, 32FL553)
H: 456,0 mm / W: 686,5 mm / D: 180,0 mm (29FL553P, 29FL553)
H: 389,4 mm / W: 576,9 mm / D: 139,8 mm (24FL553P, 24FL553)

• Bez czĊĞci wystających.
12,40 kg (46FD753P)
Waga
bez podstawy

8,68 kg (39FL753P)
5,61 kg (32FL553P, 32FL553)
4,80 kg (29FL553P, 29FL553)
3,35 kg (24FL553P, 24FL553)
14,40 kg (46FD753P)

Waga
z podstawą

10,00 kg (39FL753P)
5,85 kg (32FL553P, 32FL553)
5,04 kg (29FL553P, 29FL553)
3,53 kg (24FL553P, 24FL553)
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RozdzielczoĞü wejĞciowa
• Modele HD: 32FL553P/32FL553/29FL553P/29FL553/24FL553P/24FL553
• Modele Full HD: 46FL753P/39FL753P
WejĞcie YPbPr IN
(wideo komponentowe)

WejĞcie komputerowe PC(VGA) IN
Modele HD
PrĊdkoĞü
RozdzielczoĞü
odĞwieĪania

RozdzielczoĞü

WejĞcie komputerowe PC(VGA) IN
Modele Full HD
PrĊdkoĞü
RozdzielczoĞü
odĞwieĪania

480i/p
576i/p
720p

640 x 480
720 x 400
800 x 600

60Hz / 72Hz / 75Hz
70Hz
60Hz / 72Hz / 75Hz

640 x 480
720 x 400
800 x 600

60Hz / 72Hz / 75Hz
70Hz
60Hz / 72Hz / 75Hz

1080i

1024 x 768

60Hz / 70Hz / 75Hz

1024 x 768

60Hz / 70Hz / 75Hz

HDMI

1280 x 768

60Hz / 75Hz

1280 x 768

60Hz / 75Hz

PrĊdkoĞü
RozdzielczoĞü
odĞwieĪania

1280 x 800

60Hz

1280 x 800

60Hz

1360 x 768

60Hz

1280 x 960
1280 x 1024
1360 x 768
1680 x 1050
1920 x 1080

60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz

480i/p
576i/p
720p
1080i/p
1080p

60Hz
50Hz
50Hz / 60Hz
50Hz / 60Hz
24Hz

Format multimediów
[Foto]
Rozszerzenie pliku

Kodek

Uwaga

.jpg/.jpeg

Progressive (progresywny) JPEG
Baseline JPEG

Maks. rozdzielczoĞü: 1024 x 768
Maks. rozdzielczoĞü: 8192 x 8192

Rozszerzenie pliku

Kodek audio

Uwaga

MP3

CzĊstotliwoĞü próbkowania: 32 k - 48 kHz
PrzepáywnoĞü: 32k - 320 kb/s
Kanaáy: Mono / Stereo

[Muzyka]

.mp3

NoĞnik

Kodek WIDEO

.avi
.mkv
.mov

H.264

.mp4

H.264
MPEG 2

[Film]
Kodek AUDIO
MP3, Dolby Digital, AAC

1920 x 1080

MP3, Dolby Digital, AAC

720 x 576

System plików
Format plików
Format
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Maks. rozdzielczoĞü

FAT32 / FAT16

A39Q1EP/A33T1EP/A33F1EP/A33F0EP/A33M1EP/A33M0EP/A33L1EP/A33L0EP
★★★★★

