
DLP TV
SP50L7H
SP56L7H

Pokyny pro majitele
Dfiíve neÏ zaãnete se zafiízením pracovat, 

pfieãtûte si pozornû tento návod a uschovejte 
ho pro budoucí pouÏití.

Obraz v obraze (PIP)
ReÏim vylep‰ení nev˘razn˘ch barev

Nastavení barev
SRS TruSurroundXT

Digital Natural Image Engine

Toto zafiízení je digitální pfiístroj tfiídy B.
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Ovládací panel televizoru

➢ Skuteãná konfigurace va‰eho televizoru se mÛÏe li‰it podle modelu.

Automatick˘ ãasovaã je
nastaven.
(Indikátor ãasovaãe)

Stisknutím pfiepínáte mezi
sledováním televizních pofiadÛ a
signálÛ z pfiipojen˘ch komponent.

Stisknutím pfiepínáte kanály a
pohybujete se mezi poloÏkami
nabídky na obrazovce.

Stisknutím zapnete 
(nebo zmûníte) urãitou
poloÏku.

Dálkov˘ ovladaã smûrujte na
toto místo na televizoru.

Stisknûte pro zobrazení
nabídky.

Stisknutím zesilujete nebo
zeslabujete hlasitost a volíte

poloÏky, pokud pouÏíváte
nabídku z obrazovky.

Pohotovostní stav.
(Indikátor pohotovostního stavu -

ãerven˘)

Televizor zapnûte nebo
vypnûte stisknutím a

pfiidrÏením napájecího tlaãítka
po nûkolik sekund. 

➢ KdyÏ se prstem dotknete ovládacího panelu, rozsvítí se u v‰ech tlaãítek modré indikátory. 
V tomto okamÏiku vyhledejte poÏadované tlaãítko a aktivujte jej dotykem.
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Pfiipojovací panel televizoru

➢ Skuteãná konfigurace va‰eho televizoru se mÛÏe li‰it podle modelu.

➢ Televizor se zahfiívá 30 sekund, proto se normální jas nemusí zobrazit okamÏitû.

➢ Televizor je vybaven ventilátorem, kter˘ chrání vnitfiní lampu pfied pfiehfiátím. Obãas jej usly‰íte v
chodu.

Po zapnutí televizoru se objeví informaãní
okno dle v˘‰e uvedeného obrázku. 
(Viz podrobnosti o animacích zobrazovan˘ch
na televizoru).
Po úspû‰ném zapnutí televizoru se zobrazí
animovan˘ “úsmûv”, kter˘ pak pomalu mizí.

KdyÏ se zobrazují tyto indikace, je v
televizoru nûjaká závada.

MÛÏe b˘t vadná lampa nebo
jiná souãástka. Spojte se
prosím s autorizovan˘m
servisním technikem.

Zkontrolujte, jestli není zakryt˘
vûtrací otvor v zadní ãásti
televizoru, protoÏe pfii pfiíli‰
vysoké vnitfiní teplotû se
napájení vypíná.

Chladicí ventilátor uvnitfi
televizoru nefunguje správnû.

Zadní kryt televizoru není
správnû uzavfien.

Zobrazí se pfii vypínání
televizoru.

BP68-00389K-01Cze  2/15/05  2:38 PM  Page 6



âesky - 7

Ovládací panel televizoru (pokraãování)

➢ Skuteãná konfigurace va‰eho televizoru se mÛÏe li‰it podle modelu.

Œ ANT IN
Koaxiální konektor pro anténu nebo kabelovou
televizi.

´ Vstup S-Video
Propojte s v˘stupními konektory S-Video na
videorekordéru S-VHS nebo na pfiehrávaãi DVD.

ˇ Vstup Audio/Video 
Propojte s v˘stupními konektory audio/video
videorekordérÛ, pfiehrávaãÛ DVD a podobn˘ch
zafiízení.

¨ Vstup COMPONENT
Propojte s v˘stupními konektory audio a video
pfiehrávaãe DVD nebo terminálu DTV (Set-Top
Box). K dispozici jsou v˘stupy videosignálu
480i/480p/576i/576p/720p/1080i Y, PB a PR.

ˆ V˘stup Audio
Propojte s externím zvukov˘m zesilovaãem.

Ø Vstupní/v˘stupní konektor SCART 
Vstupy nebo v˘stupy pro externí zafiízení, napfi.
videorekordér, DVD pfiehrávaã, zafiízení na
videohry nebo videopfiehrávaãe.

∏ Vstup PC 
Propojte s v˘stupy audio/video poãítaãe.

” Vstup DVI Audio
Propojte s v˘stupními konektory audio u zafiízení
s v˘stupem DVI.

’ Vstup HDMI/DVI 
Pfiipojte k digitálnímu zafiízení s v˘stupem HDMI
nebo DVI.

˝ Konektor SERVICE
Je urãen na opravy a aktualizaci programového
vybavení.

Zapnutí a vypnutí televizoru
Televizor zapnete stisknutím vypínaãe
smûrem k “ I ” (ON).
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Pro správné zobrazování televizních kanálÛ je nutné, aby
pfiístroj pfiijímal signál jednoho z následujících zdrojÛ:

◆ Venkovní anténa

◆ SíÈ kabelové televize

◆ Satelitní síÈ

1 V prvních tfiech pfiípadech pfiipojte vstupní kabel antény nebo sítû
do koaxiální zásuvky ANT IN na zadní stranû televizoru.

2 Pokud pouÏíváte pokojovou anténu, budete pfii ladûní televizoru
pravdûpodobnû muset anténou otáãet, dokud nezískáte ostr˘ a
jasn˘ obraz.
Dal‰í podrobnosti naleznete v ãásti:
◆ “Automatické ukládání kanálÛ“ na stranû 15.
◆ “Ruãní ukládání kanálÛ“ na stranû 16.

Pfiipojení k anténû nebo k síti kabelové televize

Zadní strana
televizoru

SíÈ kabelové televize

nebo

Pfiipojení satelitního pfiijímaãe nebo dekodéru

Aby bylo moÏné sledovat televizní programy vysílané
prostfiednictvím sítû satelitu, je nutné k zadní stranû
televizoru pfiipojit satelitní pfiijímaã. RovnûÏ pokud je tfieba
dekódovat kódovan˘ pfienosov˘ signál, je nezbytné k zadní
stranû televizoru pfiipojit dekodér.

◆ PouÏívání kabelu RCA
Pfiipojte kabel RCA pfiijímaãe (nebo dekodéru) do jednoho z
konektorÛ RCA na zadní stranû televizoru.

◆ PouÏívání koaxiálního kabelu
Pfiipojte koaxiální kabel do:
- V˘stupní zásuvky pfiijímaãe (dekodéru).
- Vstupní anténní zásuvky televizoru.

➢ Chcete-li pfiipojit satelitní pfiijímaã (nebo dekodér) i
videorekordér, je tfieba pfiipojit:
◆ Pfiijímaã (nebo dekodér) k videorekordéru
◆ Videorekordér k televizoru

Jinak pfiipojte pfiijímaã (nebo dekodér) pfiímo k televizoru.

Zadní strana televizoru

Satelitní pfiijímaã nebo
dekodér
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Infraãerven˘ dálkov˘ ovladaã
➢ Jasné svûtlo mÛÏe ovlivnit v˘kon dálkového ovladaãe.

NAPÁJENÍ ZAP./VYP.

P¤ÍMÁ VOLBA KANÁLU

ZVY·OVÁNÍ HLASITOSTI

P¤ECHODNÉ ZTLUMENÍ ZVUKU

ZOBRAZENÍ NABÍDEK/
REJST¤ÍK TELETEXTU

POSUN NA POÎADOVANOU MOÎNOST
NABÍDKY/

NASTAVENÍ HODNOTY P¤ÍSLU·NÉ
MOÎNOSTI

ZNEHYBNùNÍ HLAVNÍHO OBRAZU

➢ V reÏimu PIP se znehybní zároveÀ
hlavní i vloÏen˘ obraz.

V¯BùR OBRAZOVÉHO EFEKTU

V¯BùR EXTERNÍHO VSTUPU/
P¤IDRÎENÍ TELETEXTU

OPAKOVANù P¤EPÍNÁ MEZI DVùMA
NAPOSLEDY ZOBRAZEN¯MI KANÁLY

FORMÁT OBRAZU

OPU·TùNÍ ZOBRAZENÉ VOLBY

P¤EDCHOZÍ KANÁL/
P¤EDCHOZÍ STRÁNKA TELETEXTU

PPOTVRZUJE VÁ· V¯BùR 
(ULOÎIT NEBO ZADAT)

ZOBRAZENÍ INFORMACÍ/
TELETEXTU

VOLBA REÎIMU SRS TruSurround XT

JEDNOâÍSELNÁ NEBO DVOUâÍSELNÁ
VOLBA KANÁLU

NASTAVENÍ TUNER/
KABELOVÁ TELEVIZE

V¯BùR ZVUKOVÉHO EFEKTU

UMOÎNÍ FUNGOVÁNÍ DÁLKOVÉHO
OVLADAâE S TELEVIZOREM,
VIDEOREKORDÉREM, TERMINÁLEM
KABELOVÉ TELEVIZE, P¤EHRÁVAâEM DVD
NEBO TERMINÁLEM STB (SET-TOP BOX)

V¯BùR ZVUKOVÉHO REÎIMU

SNIÎOVÁNÍ HLASITOSTI

DAL·Í KANÁL/
DAL·Í STRÁNKA TELETEXTU

ZOBRAZENÍ AKTUÁLNÍHO âASU/
PODSTRÁNKA TELETEXTUZOBRAZENÍ TELETEXTU/ 

OBSAH TELETEXTU SPOLEâNù S
NORMÁLNÍM VYSÍLÁNÍM

DNIe ZAP./DEMO/VYP./
V¯BùR FORMÁTU TELETEXTU

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ/ 
ZRU·ENÍ TELETEXTU

NASTAVENÍ KÓDU MBR DÁLKOVÉHO
OVLADAâE PRO ZA¤ÍZENÍ JIN¯CH

ZNAâEK NEè SAMSUNG (MOÎNOST)

POKUD DÁLKOV¯ OVLADAâ
NEPRACUJE SPRÁVNù, VYJMùTE

BATERIE A NA DOBU 2 AÎ 3 SEKUND
STISKNùTE TLAâÍTKO RESET.

VLOÎTE BATERIE ZPùT A POKUSTE
SE DÁLKOV¯ OVLADAâ POUÎÍT

ZNOVU.

V¯BùR TÉMATU FASTEXT

P¤I STISKU TLAâÍTKA SE ZOBRAZÍ NA
DISPLEJI “ ” A VYBRAN¯ REÎIM 
(TV, VIDEO, KABELOVÁ TV, DVD NEBO STB)
VâETNù ZB¯VAJÍCÍ ENERGIE BATERIÍ.

FUNKCE PIP;
- ZAPÍNÁ NEBO VYPÍNÁ FUNKCI PIP 

(PIP ON)
- P¤EPÍNÁ MEZI HLAVNÍMO A VLOÎEN¯M

OBRAZEM (SWAP)
- VOLBA KANÁLU VLOÎENÉHO OBRAZU

(P / )

FUNKCE VIDEOREKORDÉRU/
P¤EHRÁVAâE DVD;
- RYCHLE VZAD (REW)
- ZASTAVENÍ
- P¤EHRÁT/PAUZA (PLAY/PAUSE)
- RYCHLE VP¤ED (FF)
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VloÏit nebo vymûnit baterie v dálkovém ovladaãi je nezbytné
pfii:

◆ Zakoupení televizoru,

◆ Zji‰tûní, Ïe dálkov˘ ovladaã jiÏ nefunguje správnû.

1 Zatlaãte na místo oznaãené znaãkou ( ) a stáhnûte kryt ze
spodní ãásti dálkového ovladaãe.

2 VloÏte do ovladaãe dvû baterie typu RO3, UM4, „AAA“ 1,5 V nebo
rovnocenné ãlánky a dbejte pfiitom na dodrÏení polarity.
◆ – pól baterie proti – pólu na dálkovém ovladaãi
◆ + pól baterie proti + pólu dálkového ovladaãe

3 Nasaìte kryt, zarovnejte ho se spodní ãástí dálkového ovladaãe a
zatlaãte jej zpût na své místo. Nemíchejte rÛzné typy baterií, napfi.
alkalické ãlánky s manganov˘mi.

VloÏení baterií do dálkového ovladaãe
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Aby byla sníÏena spotfieba energie, lze televizor pfiepnout do
pohotovostního reÏimu.

Pohotovostní reÏim lze vyuÏít pfii doãasném pfieru‰ení
sledování (napfiíklad bûhem jídla).

1 Stisknûte tlaãítko POWER ( ) na dálkovém ovladaãi.

V˘sledek: Obrazovka se vypne a rozsvítí se kontrolka
pohotovostního reÏimu na pfiední stranû televizoru.

2 Dal‰ím stisknutím tlaãítka POWER ( ) obrazovku znovu zapnete.

➢ Televizor lze rovnûÏ zapnout stisknutím tlaãítka P / , TV
nebo ãíseln˘m tlaãítkem.

☛ Televizor nenechávejte v pohotovostním reÏimu dlouhodobû
(napfi. pokud odjedete na dovolenou). Televizor vypnûte
stisknutím hlavního vypínaãe na zadní stranû televizoru.
Doporuãuje se odpojit zafiízení ze sítû a od antény.

Pfiepnutí televizoru do pohotovostního reÏimu

Napájecí ‰ÀÛra je pfiipojená k zadní stranû televizoru.

1 Zapojte napájecí ‰ÀÛru do pfiíslu‰né zásuvky.

➢ SíÈové napûtí je vyznaãeno na zadní stranû televizoru a jeho
kmitoãet je 50 nebo 60 Hz.

2 Stisknûte napájecí tlaãítko na zadní stranû televizoru smûrem k
“ON” ( I ).

3 Zapnûte televizor stisknutím tlaãítka POWER ( ) na dálkovém
ovladaãi nebo na pfiední stranû televizoru.

V˘sledek: Automaticky se zvolí naposledy sledovan˘ program.

➢ Pokud jste dosud Ïádné kanály neuloÏili, neobjeví se Ïádn˘
zfieteln˘ obraz. Vyhledejte kapitolu „Automatické ukládání
kanálÛ“ na stranû 15 nebo “Ruãní ukládání kanálÛ” na stranû
16.

4 Televizor vypnete stisknutím hlavního vypínaãe smûrem k “OFF”
(O).

Zapnutí a vypnutí televizoru

TV

TV

Indikátor
pohotovostního stavu
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Popis funkcí dálkového ovladaãe

Dálkov˘ ovladaã se nejãastûji pouÏívá ke:

◆ Zmûnû kanálÛ a nastavení hlasitosti,

◆ Zobrazení systému nabídek na obrazovce.

Následující tabulka uvádí nejãastûji pouÏívaná tlaãítka a jejich
funkce.

Tlaãítko Funkce zobrazení Funkce nabídky

Zobrazení dal‰ího -
uloÏeného kanálu.

Zobrazení pfiedchozího -
uloÏeného kanálu.

aÏ SlouÏí ke zobrazení odpovídajících kanálÛ.

➢ U kanálu s dvouãíseln˘m oznaãením musí b˘t druhé
ãíslo stisknuto ihned po stisku prvního. Pokud to
nedodrÏíte, mÛÏe se zobrazit kanál oznaãen˘
jednomístnou ãíslicí.

SlouÏí k v˘bûru kanálu s ãíslem deset nebo vy‰‰ím.
Po stisknutí tohoto tlaãítka se zobrazí symbol “--”.
Zadejte dvouãíselné ãíslo kanálu.

Opakovanû pfiepíná mezi dvûma kanály zobrazen˘mi
naposledy.
Rychlé pfiepínání mezi dvûma od sebe vzdálen˘mi kanály se
lze provádût tak, Ïe nejprve zvolíte jeden kanál a pomocí
ãíselného tlaãítka pak vyberte druh˘ kanál. Potom k
rychlému pfiepínání mezi tûmito dvûma kanály pouÏijete
tlaãítko PRE-CH.

SlouÏí ke zv˘‰ení -
hlasitosti.

SlouÏí ke sníÏení -
hlasitosti.

SlouÏí k pfiechodnému ztlumení zvuku.

➢ Zvuk zapnete opûtovn˘m stisknutím tohoto tlaãítka
nebo tlaãítky ãi .

SlouÏí k zobrazení SlouÏí k návratu do 
systému nabídek na pfiedchozí nabídky nebo k
obrazovce. normálnímu zobrazení.

- Funkce:
◆ Zobrazení podnabídky

obsahující volby pro
aktuální moÏnost nabídky,

◆ Zv˘‰ení nebo sníÏení
hodnoty moÏnosti 
nabídky.

- SlouÏí k potvrzení volby.

- SlouÏí k ukonãení systému
nabídek a návratu do
normálního zobrazení.
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KdyÏ poprvé zapnete televizor, automaticky a postupnû
probûhne nûkolik základních zákaznick˘ch nastavení.
K dispozici jsou následující nastavení.

1 Pokud se televizor nachází v pohotovostním reÏimu, stisknûte
tlaãítko POWER ( ) na dálkovém ovladaãi.

2 Pro spu‰tûní funkce Plug & Play zvolte Start a pak stisknûte
tlaãítko ENTER.

V˘sledek: Objeví se seznam dostupn˘ch jazykÛ.

3 Pomocí tlaãítka … nebo † vyberte pfiíslu‰n˘ jazyk. Svou volbu
potvrìte stisknutím tlaãítka ENTER.

V˘sledek: Zobrazí se hlá‰ení Zkontrolujte antén. Vstup
4 Zkontrolujte pfiipojení antény a pak stisknûte tlaãítko ENTER.

V˘sledek: Objeví se seznam dostupn˘ch regionÛ.

5 Pomocí tlaãítka … nebo † vyberte pfiíslu‰ná region. Svou volbu
potvrìte stisknutím tlaãítka ENTER.

V˘sledek: Zobrazí se nabídka Automatické ukládání.

6 Stisknutím tlaãítka ENTER spusÈte vyhledávání

V˘sledek: Vyhledávání se automaticky ukonãí. Kanály se tfiídí a
ukládají v pofiadí, které odpovídá jejich pozici v
kmitoãtovém rozsahu (nejniÏ‰í jako první a nejvy‰‰í
jako poslední).

➢ Chcete-li ukonãit vyhledávání pfied dokonãením nebo se
vrátit do normálního zobrazení, stisknûte tlaãítko EXIT nebo
ENTER.

7 Po uloÏení v‰ech kanálÛ se zobrazí nabídka Nastavení hodin.
Stisknutím tlaãítka ENTER zadejte aktuální ãas. Stisknutím tlaãítka
œ nebo √ se pfiesuÀte k hodinám nebo minutám. Jejich hodnoty
nastavte tlaãítkem … nebo †. Svou volbu potvrìte stisknutím
tlaãítka ENTER.

8 Po dokonãení se zobrazí zpráva Dobrou zábavu a zapne se
uloÏen˘ kanál.

Funkce Plug & Play

Plug & Play

Start

Spustit Plug & Play

Jazyk

Plug & Play

Posunutí Zadat   Vynechat

▲ Dal‰í
·védsko

·v˘carsko
Turecko

Velká Británie
Jiné

V˘ch. Evropa

Plug & Play

Posunutí Zadat    Vynechat

Zadat Zpût

Plug & Play

OK

Zkontrolujte antén. Vstup

Zadat        Vynechat

Plug & Play

Start

Automatické ukládání

Zadat Vynechat

Plug & Play

Stop

Automatické ukládání
175 MHz

18%

Zadat Vynechat

Plug & Play

Nastavení hodin       :  - - : - -  

Zadat Vynechat

Dobrou zábavu

OK
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Nastavení

Posunutí Zadat Zpût

Plug & Play
Jazyk : âe‰tina
âas
Modré pozadí : Vyp.
Melodie : Zap.
Ztlumené barvy : Vyp.
PC
Nastavení AV v˘stupu

TV

Chcete-li tuto funkci resetovat…

1 Stisknûte tlaãítko MENU.

V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Nastavení.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
Nastavení.

3 Stisknûte tlaãítko ENTER.

V˘sledek: Zvolí se funkce Plug & Play.

4 Stisknûte opût tlaãítko ENTER.

5 Pro spu‰tûní funkce Plug & Play zvolte Start a pak stisknûte
tlaãítko ENTER.

6 Dal‰í podrobnosti o nastavení naleznete na pfiedcházející stránce.

KdyÏ zaãnete s televizorem poprvé pracovat, je nutné vybrat
jazyk pouÏívan˘ pfii zobrazování nabídek a oznámení.

1 Stisknûte tlaãítko MENU.

V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Nastavení.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
Nastavení.

3 Stisknûte tlaãítko ENTER.

4 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Jazyk. Stisknûte tlaãítko
ENTER.

V˘sledek: Objeví se seznam dostupn˘ch jazykÛ.

5 Pomocí tlaãítka … nebo † vyberte pfiíslu‰n˘ jazyk.

6 Svou volbu potvrìte stisknutím tlaãítka ENTER.

Funkce Plug & Play (pokraãování)

V˘bûr jazyka

Nastavení

Posunutí Zadat Zpût

Plug & Play √√

Jazyk : âe‰tina √√

âas √√

Modré pozadí : Vyp. √√  

Melodie : Zap. √√

Ztlumené barvy : Vyp. √√

PC √√

Nastavení AV v˘stupu √√

TV

Nastavení

Posunutí Zadat Zpût

Plug & Play √√

Jazyk : âe‰tina √√

âas √√

Modré pozadí : Vyp. √√  

Melodie : Zap. √√

Ztlumené barvy : Vyp. √√

PC √√

Nastavení AV v˘stupu √√

TV
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MÛÏete procházet dostupné kmitoãtové rozsahy (jejich
dostupnost závisí na va‰í zemi). Automaticky pfiifiazená ãísla
programÛ nemusí odpovídat skuteãn˘m nebo poÏadovan˘m
ãíslÛm programÛ. Je v‰ak moÏné ãísla ruãnû tfiídit a smazat
jakékoli kanály, které nechcete sledovat.

1 Stisknûte tlaãítko MENU.

V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Kanál.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
Kanál.

3 Stisknûte tlaãítko ENTER.

V˘sledek: Zvolí se Automatické ukládání.

4 Stisknûte opût tlaãítko ENTER.

V˘sledek: Je zvolena poloÏka Region.

5 Stisknûte opût tlaãítko ENTER.

V˘sledek: Objeví se seznam dostupn˘ch regionÛ.

6 Pomocí tlaãítka … nebo † vyberte pfiíslu‰n˘ region. Svou volbu
potvrìte stisknutím tlaãítka ENTER.

7 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Vyhledávání. Stisknûte tlaãítko
ENTER.

8 Vyhledávání spustíte volbou Start a stisknutím tlaãítka ENTER.

V˘sledek: Vyhledávání se ukonãí automaticky. Kanály se tfiídí a
ukládají v pofiadí, které odpovídá jejich pozici v
kmitoãtovém rozsahu (nejniÏ‰í jako první a nejvy‰‰í
jako poslední). Poté se zobrazí pÛvodnû zvolen˘
program.

➢ Chcete-li ukonãit vyhledávání pfied dokonãením nebo se
vrátit do normálního zobrazení, stisknûte tlaãítko EXIT nebo
ENTER.

9 Po uloÏení kanálÛ je moÏné:
◆ Uspofiádat je v poÏadovaném pofiadí (viz stranu 19)
◆ Vymazat kanál (viz str. 18)
◆ UloÏen˘m kanálÛm pfiifiadit název (viz str. 21)
◆ V pfiípadû potfieby jemnû vyladit pfiíjem kanálu (viz str. 22)
◆ Zapnout nebo vypnout funkci Zesilovaã signálu

(nízko‰umov˘ zesilovaã) (viz str. 23)
◆ Zapnout nebo vypnout funkci Digitální NR (sníÏení ‰umu)

(viz str. 28)

Automatické ukládání kanálÛ

Kanál

Automatické ukládání √√

Ruãní ukládání √√

Pfiidat/odstranit √√

Tfiídûní √√

Dûtsk˘ zámek √√

Jméno √√

Jemné ladûní √√  

††    Dal‰í

TV

Automatické ukládání

Region : V˘ch. Evropa
Vyhledávání √√

TV
▲

Velká Británie
Jiné

V˘ch. Evropa

Automatické ukládání

Region : V˘ch. Evropa √√

Vyhledávání √√  

TV

Posunutí Zadat Zpût

Posunutí Zadat Zpût

Posunutí Zadat Zpût

Vyhledávání

Start

Zaãnûte stisknutím tlaãítka ENTER.

Zadat Zpût

Vyhledávání

OK

Automatické ukládání není 
dokoníeno.

Îádn˘ kanál uloÏen

Zadat Zpût

Vyhledávání

Stop

Automatické ukládání pracuje.
175 MHz

18%

Zadat Zpût
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Lze ukládat aÏ 100 televizních kanálÛ, vãetnû kanálÛ
pfiijíman˘ch z kabelové sítû.

Pfii ruãním ukládání kanálÛ lze vybrat:

◆ Zda chcete nebo nechcete kaÏd˘ nalezen˘ kanál
uloÏit,

◆ âíslo programu kaÏdého uloÏeného kanálu, kter˘
chcete oznaãit.

1 Stisknûte tlaãítko MENU.

V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Kanál.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou dostupné ve skupinû
Kanál.

3 Stisknûte tlaãítko ENTER.

4 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Ruãní ukládání. 
Stisknûte tlaãítko ENTER.

V˘sledek: Zobrazí se dostupné moÏnosti ve skupinû Ruãní
ukládání a bude zvolena poloÏka Prog. 

5 Chcete-li pfiifiadit nûkterému kanálu ãíslo pfiedvolby, vyberte
správné ãíslo stisknutím tlaãítka … nebo †.

6 V pfiípadû potfieby vyberte poÏadovan˘ vysílací standard.
Stisknutím tlaãítka œ nebo √ vyberte Systém barev a potom
stisknûte tlaãítko … nebo †. Barevné standardy se zobrazují v
následujícím pofiadí. (podle modelu)

◆ AUTO - PAL - SECAM

7 Stisknutím tlaãítka œ nebo √ vyberte Zvuk a potom stisknûte
tlaãítko … nebo †. Zvukové standardy se zobrazují v následujícím
pofiadí. (podle modelu)

BG - DK - I - L

Ruãní ukládání kanálÛ

Ruãní ukládání

Prog. Systém barev Zvuk

1 AUTO BG

Kanál Vyhledávání UloÏit

C -- 887MHz ?

œœ  √√    Posunutí Nastavení Zpût

Ruãní ukládání

Prog. Systém barev Zvuk

1 AUTO BG

Kanál Vyhledávání UloÏit

C -- 887MHz ?

œœ  √√    Posunutí Nastavení Zpût

Ruãní ukládání

Prog. Systém barev Zvuk

1 AUTO BG

Kanál Vyhledávání UloÏit

C -- 887MHz ?

œœ  √√    Posunutí Nastavení Zpût

Kanál

Automatické ukládání √√

Ruãní ukládání √√

Pfiidat/odstranit √√

Tfiídûní √√

Dûtsk˘ zámek √√

Jméno √√

Jemné ladûní √√  

††    Dal‰í

TV

Posunutí Zadat Zpût
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8 Pokud znáte ãíslo kanálu, kter˘ chcete uloÏit, postupujte takto:

◆ Stisknutím tlaãítka œ nebo √ zvolte Kanál.

◆ Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte C (kanál TV vysílaãe)
nebo S (kabelov˘ kanál).

◆ Stisknûte tlaãítko √.

◆ Pro v˘bûr poÏadovaného ãísla stisknûte ãíselná tlaãítka (0~9),
popfi. tlaãítko … nebo †.

➢ Pokud není sly‰et Ïádn˘ zvuk nebo je sly‰et neobvykl˘
zvuk, znovu vyberte poÏadovan˘ zvukov˘ standard.

9 Pokud neznáte ãísla kanálÛ, zvolte stisknutím tlaãítek œ nebo √
poloÏku Vyhledávání. Stisknutím tlaãítka … nebo † spusÈte
vyhledávání.

V˘sledek: Tuner prochází kmitoãtov˘ rozsah, dokud se na
obrazovce neobjeví první nebo vámi zvolen˘ kanál.

10 Chcete-li kanál a jemu pfiifiazené ãíslo programu uloÏit, zvolte
pomocí tlaãítka œ nebo √ poloÏku UloÏit. Stisknûte tlaãítko
ENTER.

V˘sledek: Zobrazí se indikace OK.

11 Pro kaÏd˘ kanál, kter˘ se má uloÏit, opakujte kroky 8 aÏ 10.

☛ ReÏim Kanál

◆ P (ReÏim Program):Po dokonãení ladûní byla stanicím, které
vysílají ve va‰í oblasti, pfiifiazena ãísla pozic od P00 do max.
P99. V tomto reÏimu lze vybrat kanál zadáním ãísla pozice.

◆ C (ReÏim Skuteãn˘ kanál): V tomto reÏimu lze kanál zvolit
zadáním pfiifiazeného ãísla kaÏdé stanici vysílající vzduchem.

◆ S (ReÏim Kabelov˘ kanál): V tomto reÏimu lze kanál zvolit
zadáním pfiifiazeného ãísla kaÏdé stanici vysílající pfies kabel.

Ruãní ukládání kanálÛ (pokraãování)

Ruãní ukládání

Prog. Systém barev Zvuk

1 AUTO BG

Kanál Vyhledávání UloÏit

C -- 887MHz ?

œœ  √√    Posunutí Nastavení Zpût

Ruãní ukládání

Prog. Systém barev Zvuk

1 AUTO BG

Kanál Vyhledávání UloÏit

C 02 887MHz ?

œœ  √√    Posunutí Nastavení Zpût

Ruãní ukládání

Prog. Systém barev Zvuk

1 AUTO BG

Kanál Vyhledávání UloÏit

C 02 887MHz OK

œœ  √√    Posunutí Vybrat Zpût

Ruãní ukládání

Prog. Systém barev Zvuk

1 AUTO BG

Kanál Vyhledávání UloÏit

C -- 887MHz ?

œœ  √√    Posunutí Nastavení Zpût
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Bûhem procházení kanálÛ lze vámi vybrané kanály vyfiadit.
KdyÏ procházíte uloÏen˘mi kanály, nezobrazují se kanály
oznaãené pro pfieskakování. V‰echny kanály, které nebyly
oznaãeny pro pfieskakování, se bûhem procházení zobrazují.

1 Stisknûte tlaãítko MENU.

V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Kanál.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
Kanál.

3 Stisknûte tlaãítko ENTER.

4 Stisknutím tlaãítka … nebo † vyberte Pfiidat/odstranit. 
Stisknûte tlaãítko ENTER.

V˘sledek: Nabídka Pfiidat/odstranit se zobrazí automaticky se
zvolen˘m aktuálním kanálem.

5 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte kanál, kter˘ se má pfiidat nebo
odstranit. Stisknûte tlaãítko ENTER.

6 Chcete-li kanál pfiidat nebo odstranit, zvolte pomocí tlaãítek …
nebo † Pfiidáno nebo vymazán.

7 Potvrzení proveìte stiskem tlaãítka ENTER.

Pfieskakování nepoÏadovan˘ch kanálÛ

Pfiidat/odstranitTV

1 ----- * Vymazán
2 ----- * Vymazán
3 ----- * Vymazán
4 ----- * Vymazán
5 ----- * Vymazán

Prog.  Kanál

Posunutí Zadat Zpût

Kanál

Automatické ukládání √√

Ruãní ukládání √√

Pfiidat/odstranit √√

Tfiídûní √√

Dûtsk˘ zámek √√

Jméno √√

Jemné ladûní √√  

††    Dal‰í

TV

Posunutí Zadat Zpût

Pfiidat/odstranitTV

1 ----- * Vymazán
2 ----- * Vymazán
3 ----- * Pfiidáno
4 ----- * Vymazán
5 ----- * Vymazán

Nastavení Zadat Zpût

Prog.  Kanál
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Tato ãinnost umoÏÀuje zmûnit ãísla programÛ uloÏen˘ch
kanálÛ. Po automatickém ukládání bude tato ãinnost
pravdûpodobnû nezbytná. Kanály, které nechcete uchovat, je
moÏné odstranit.

1 Stisknûte tlaãítko MENU.

V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Kanál.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
Kanál.

3 Stisknûte tlaãítko ENTER.

4 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Tfiídûní. Stisknûte tlaãítko
ENTER.

V˘sledek: Zobrazí se nabídka Tfiídûní.

5 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte kanál, kter˘ chcete pfiesunout.
Stisknûte tlaãítko ENTER.

6 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte ãíslo programu, na kter˘ se
má kanál pfiesunout. Stisknûte tlaãítko ENTER.

V˘sledek: Kanál se pfiesune na novou pozici a v‰echny ostatní
kanály se patfiiãnû posunou.

7 Opakujte kroky 5 a 6, dokud nepfiesunete v‰echny kanály na
poÏadovaná ãísla programÛ.

Tfiídûní uloÏen˘ch kanálÛ

TfiídûníTV

1 - - - - - *
2 - - - - - *
3 - - - - - *
4 - - - - - *
5 - - - - - *

Prog.  Kanál

TfiídûníTV

1 - - - - - * - - - - - *
2 - - - - - *
3 - - - - - *
4 - - - - - *
5 - - - - - *

Prog.  Kanál

Posunutí Zadat Zpût

Posunutí Zadat Zpût

Kanál

Automatické ukládání √√

Ruãní ukládání √√

Pfiidat/odstranit √√

Tfiídûní √√

Dûtsk˘ zámek √√

Jméno √√

Jemné ladûní √√  

††    Dal‰í

TV

Posunutí Zadat Zpût
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Tato funkce umoÏÀuje zabránit neoprávnûn˘m uÏivatelÛm,
napfi. dûtem, sledování nevhodn˘ch pofiadÛ, zatlumením
audiovizuálního signálu. Dûtsk˘ zámek není moÏné uvolnit
prostfiednictvím tlaãítek pfiedního panelu. Dûtsk˘ zámek mÛÏe
b˘t uvolnûn pouze dálkov˘m ovladaãem, proto ho udrÏujte
mimo dosah dûtí.

1 Stisknûte tlaãítko MENU.

V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Kanál.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
Kanál.

3 Stisknûte tlaãítko ENTER.

4 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Dûtsk˘ zámek. 
Stisknûte tlaãítko ENTER.

V˘sledek: Nabídka Dûtsk˘ zámek se zobrazí automaticky se
zvolen˘m aktuálním kanálem. Jakmile bude Dûtsk˘
zámek aktivován, bude se zobrazovat modrá
obrazovka.

5 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte kanál, kter˘ se má zamknout.

6 Stisknûte tlaãítko ENTER. Chcete-li kanál zamknout, stisknutím
tlaãítka … nebo † zvolte Zablokováno (chcete-li kanál odemknout,
zvolte Odblokováno).

7 Potvrzení proveìte stiskem tlaãítka ENTER.

Aktivace dûtského zámku

Kanál

Automatické ukládání √√

Ruãní ukládání √√

Pfiidat/odstranit √√

Tfiídûní √√

Dûtsk˘ zámek √√

Jméno √√

Jemné ladûní √√  

††    Dal‰í

TV

Posunutí Zadat Zpût

Dûtsk˘ zámekTV

1 ----- * Odblokováno
2 ----- * Odblokováno
3 ----- * Odblokováno
4 ----- * Odblokováno
5 ----- * Odblokováno

Prog.  Kanál Zámek

Dûtsk˘ zámekTV

1 ----- * Odblokováno
2 ----- * Odblokováno
3 ----- * Zablokováno
4 ----- * Odblokováno
5 ----- * Odblokováno

Prog.  Kanál Zámek

Posunutí Zadat Zpût

Nastavení Zadat Zpût
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Jméno

œœ  √√ Posunutí Nastavení Zpût

TV

Prog.  Kanál  Jméno

JménoTV

2 ----- *
3 ----- *
4 ----- *
5 ----- *
6 ----- *

Prog.  Kanál Jméno

Posunutí Zadat Zpût

Kanál

Automatické ukládání √√

Ruãní ukládání √√

Pfiidat/odstranit √√

Tfiídûní √√

Dûtsk˘ zámek √√

Jméno √√

Jemné ladûní √√  

††    Dal‰í

TV

Posunutí Zadat Zpût

2 ----- *
3 ----- *
4 ----- A *
5 ----- *
6 ----- *

Pokud kanál vysílá takovou informaci, názvy kanálÛ se pfiifiadí
automaticky. Tyto názvy lze zmûnit a pfiifiadit nové názvy.

1 Stisknûte tlaãítko MENU.

V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Kanál.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
Kanál.

3 Stisknûte tlaãítko ENTER.

4 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Jméno. Stisknûte tlaãítko
ENTER.

V˘sledek: Nabídka Jméno se zobrazí automaticky s aktuálnû
zvolen˘m kanálem.

5 V pfiípadû potfieby zvolte tlaãítkem … nebo † kanál, kterému
chcete pfiifiadit nov˘ název. Stisknûte tlaãítko ENTER.

V˘sledek: Okolo políãka pro název se zobrazí ‰ipky.

6 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte písmeno (A~Z), ãíslo (0~9)
nebo symbol (mezera, ., -). Stisknutím tlaãítka œ nebo √ se
pfiesuÀte na pfiedchozí nebo dal‰í písmeno.

7 Pro pfiifiazení nového názvu pro kaÏd˘ kanál zopakujte postup v
bodech 5 aÏ 6.

8 Po dokonãení zápisu názvu stisknûte tlaãítko ENTER, kter˘m tento
název potvrdíte.

Pfiifiazování názvÛ ke kanálÛm
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Pokud je pfiíjem jasn˘, nemusíte pfiijíman˘ kanál dolaìovat,
protoÏe se automaticky doladí bûhem vyhledávání nebo
ukládání. Je-li signál slab˘ nebo zkreslen˘, mÛÏete si pfiijíman˘
kanál jemnû doladit ruãnû.

1 Stisknûte tlaãítko MENU.

V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Kanál.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
Kanál.

3 Stisknûte tlaãítko ENTER.

4 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Jemné ladûní. Stisknûte tlaãítko
ENTER.

V˘sledek: Zobrazí se vodorovná li‰ta.

5 Pro získání ostrého a ãistého obrazu a dobré kvality zvuku pouÏijte
tlaãítko œ nebo √, dokud nezískáte poÏadovanou kvalitu doladûní.

6 Pro uloÏení doladûného kanálu do pamûti televizního pfiijímaãe
stisknûte tlaãítko ENTER.

V˘sledek: Vedle ãísla programu se zobrazí symbol “✻”.

7 Pro vynulování jemného ladûní zvolte nejprve tlaãítkem … nebo †
Obnov a pak stisknûte tlaãítko ENTER.

Doladûní pfiijímaného TV kanálu 

Kanál

Automatické ukládání √√

Ruãní ukládání √√

Pfiidat/odstranit √√

Tfiídûní √√

Dûtsk˘ zámek √√

Jméno √√

Jemné ladûní √√  

††    Dal‰í

TV

Posunutí Zadat Zpût

P 1

0

Jemné ladûní

Obnov Zpût

Posunutí œœ  √√  Nastavení UloÏit

Jemné ladûní

P 1 ✻

3

Obnov Zpût

Posunutí Zadat

P 1 ✻

3

Jemné ladûní

Obnov Zpût

Posunutí œœ  √√  Nastavení UloÏit

Jemné ladûní

P 1

0

Obnov Zpût

Posunutí Zadat
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Tato funkce automaticky prohledá v‰echny kanály, které jsou
uloÏeny v pamûti.

1 Stisknûte tlaãítko MENU.

V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Kanál.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
Kanál.

3 Stisknûte tlaãítko ENTER.

4 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Prohledávání. Stisknûte
tlaãítko ENTER.

V˘sledek: MÛÏete zobrazit v‰echny uloÏené kanály v daném
pofiadí pomocí vloÏeného obrazu. KdyÏ prohlíÏení
skonãíte nebo pfieru‰íte, aktivuje se funkce PIP.

Kanál

……    Dal‰í
Zesilovaã signálu : Vyp. √√

Prohledávání √√

TV

Posunutí Zadat Zpût

Tato funkce je velmi uÏiteãná v situaci, kdy se televizor
pouÏívá v oblasti se slab˘m signálem. Funkce LNA zesiluje v
oblastech se slab˘m signálem televizní signál, aniÏ by
zesilovala ‰um. Tato funkce je úãinná pouze v pfiípadû slabého
signálu a jako dodatková informace se ukládá do pamûti
pfiíslu‰ného kanálu.

1 Stisknûte tlaãítko MENU.

V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Kanál.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
Kanál.

3 Stisknûte tlaãítko ENTER.

4 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Zesilovaã signálu. 
Stisknûte tlaãítko ENTER.

5 Pomocí tlaãítka … nebo † vyberte moÏnost Zap. nebo Vyp.

6 Potvrzení proveìte stiskem tlaãítka ENTER.

➢ ◆ Pokud nastavíte funkci Zesilovaã signálu na Zap. a v obraze
bude ‰um, zvolte Vyp.

◆ Nastavení funkce Zesilovaã signálu je tfieba provést pro kaÏd˘
kanál.

PouÏívání funkce LNA (zesilovaã s potlaãením ‰umu)

Zobrazení pfii procházení kanálÛ

Kanál

……    Dal‰í
Zesilovaã signálu : Vyp.
Prohledávání

TV

Vyp.
Zap.

Posunutí Zadat Zpût

Prohledávání
P  1     *

P  9     *
Zpût
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Zobrazení informací

KdyÏ stisknete tlaãítko “INFO” na dálkovém ovladaãi, mÛÏete
si prohlédnout informace o kanálu a charakteru jeho nastavení.
Zobrazované informace se budou li‰it podle zvoleného zdroje.

P1   ✽
Mono

Obraz Standardní
Zvuk Vlast. nastav.
SRS TSXT Vyp.
âasovaã Vyp.
Hodiny -- : --

TV

Pfii sledování televizního programu je moÏné znehybnit obraz
jednodu‰e stisknutím tlaãítka “STILL”. Jeho opûtovn˘m
stisknutím se vrátíte do normálního zobrazení.

➢ V reÏimu PIP se znehybní zároveÀ hlavní i vloÏen˘ obraz.

Znehybnûní aktuálního obrazu

Nehybn˘ obraz
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Je moÏné vybrat typ obrazu, kter˘ nejlépe vyhovuje va‰im
poÏadavkÛm na zobrazení.

1 Stisknûte tlaãítko MENU.

V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Obraz.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
Obraz.

3 Stisknûte tlaãítko ENTER.

V˘sledek: Je zvolena poloÏka ReÏim.

4 Stisknûte opût tlaãítko ENTER.

V˘sledek: Zobrazí se dostupné moÏností se zvolenou poloÏkou
ReÏim.

5 Stisknûte opût tlaãítko ENTER. Pomocí tlaãítka … nebo † vyberte
pfiíslu‰nou moÏnost.

V˘sledek: K dispozici jsou následující reÏimy.

Dynamick˘ - Standardní - Kinosál 

6 Potvrzení proveìte stiskem tlaãítka ENTER.

➢ Tyto moÏnosti lze také jednodu‰e nastavit stisknutím tlaãítka
P.MODE (ReÏim obrazu).

Zmûna standardu obrazu

Obraz

ReÏim : Standardní √√

Teplota barev : Teplé barvy1 √√

Formát : 16 : 9 √√  

Digitální NR : Vyp. √√

DNIe : Zap. √√

Nastavení barev √√

Filmov˘ reÏim : Vyp. √√

PIP √√

TV

Posunutí Zadat Zpût

ReÏim

ReÏim : Standardní
Kontrast 100
Jas 50
Ostrost 65
Barvy 50
Obstín (G/R) 50
Obnov

TV

Posunutí Zadat Zpût

Dynamick˘
Standardní

Kinosál
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Nûkolik nastavení tohoto televizoru umoÏÀuje ovládat kvalitu
obrazu.

1 Stisknûte tlaãítko MENU.

V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Obraz.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
Obraz.

3 Stisknûte tlaãítko ENTER.

V˘sledek: Je zvolena poloÏka Obraz.

4 Stisknûte opût tlaãítko ENTER.

V˘sledek: Zobrazí se dostupné moÏností se zvolenou poloÏkou
ReÏim.

5 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte poÏadovanou moÏnost
(Kontrast, Jas, Ostrost, Barvy nebo Obstín (G/R) (Tint) - pouze u
NTSC). Stisknûte tlaãítko ENTER.

➢ Volby v kaÏdém reÏimu lze nastavit (Dynamick˘, Standardní
nebo Kinosál).

6 Stisknutím tlaãítka œ nebo √ zmûÀte nastavení dle va‰ich
poÏadavkÛ. Stisknûte tlaãítko ENTER.

V˘sledek: Opût se zobrazí nabídka ReÏim.

7 Pokud chcete obnovit v˘chozí nastavení obrazu, vyberte
stisknutím tlaãítka … nebo † poloÏku Obnov. Stisknûte tlaãítko
ENTER.

V˘sledek: Pfiedchozí provedená nastavení obrazu budou
vrácena zpût na v˘chozí hodnoty nastavené
v˘robcem.

8 Stisknûte tlaãítko MENU.

V˘sledek: Opût se zobrazí moÏnosti, které jsou k dispozici ve
skupinû Obraz.

9 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Teplota barev. 
Stisknûte tlaãítko ENTER.

10 Pomocí tlaãítka … nebo † vyberte pfiíslu‰nou moÏnost.

V˘sledek: K dispozici jsou následující reÏimy.

Studené barvy2 – Studené barvy1 – Normální – Teplé
barvy1 – Teplé barvy2

11 Potvrzení proveìte stiskem tlaãítka ENTER.

Úprava nastavení obrazu

Kontrast 100

Obraz

ReÏim : Standardní √√

Teplota barev : Teplé barvy1 √√

Formát : 16 : 9 √√  

Digitální NR : Vyp. √√

DNIe : Zap. √√

Nastavení barev √√

Filmov˘ reÏim : Vyp. √√

PIP √√

TV

Posunutí Zadat Zpût

Obraz

ReÏim : Standardní
Teplota barev : Teplé barvy1
Formát : 16 : 9
Digitální NR : Vyp.
DNIe : Zap.
Nastavení barev
Filmov˘ reÏim : Vyp.
PIP

TV

Posunutí Zadat Zpût

Studené barvy2
Studené barvy1

Normální
Teplé barvy1
Teplé barvy2

ReÏim

ReÏim : Standardní √√

Kontrast 100
Jas 50
Ostrost 65
Barvy 50
Obstín (G/R) 50
Obnov

TV

Posunutí Zadat Zpût

ReÏim

ReÏim : Standardní √√

Kontrast 100
Jas 50
Ostrost 65
Barvy 50
Obstín (G/R) 50
Obnov

TV

Posunutí Zadat Zpût
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Je moÏné vybrat formát obrazu, kter˘ nejlépe vyhovuje va‰im
poÏadavkÛm na zobrazení.

1 Stisknûte tlaãítko MENU.

V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Obraz.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
Obraz.

3 Stisknûte tlaãítko ENTER.

4 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte poloÏku Formát. 
Stisknûte tlaãítko ENTER.

V˘sledek: Podle modelu jsou k dispozici následující reÏimy.

◆ Aut. formát - 16:9 - Panorama - Zvût‰en˘1 -
Zvût‰en˘2 - 14:9 - 4:3

➢ Úprava obrazu je dostupná po stisknutí
tlaãítka … nebo † v reÏimu Zvût‰en˘1 ,
Zvût‰en˘2 nebo 14:9.

◆ Aut. formát :Roz‰ífiení a roztaÏení obrazu z
formátu 4:3 na 16:9.

◆ 16:9 : Nastaví obraz na ‰irokoúhl˘ reÏim 16:9.
◆ Panorama : Tento reÏim se pouÏívá pro ‰irok˘

pomûr stran panoramatického obrazu.
◆ Zvût‰en˘ : Zvût‰í formát obrazu na obrazovce

svisle.
◆ 14:9 : Zvût‰í formát obrazu více neÏ 4:3.
◆ 4:3 : Nastaví obraz na normální reÏim 4:3.

◆ 16:9 - 4:3
(ReÏim PC, HDMI nebo DVI)

➢ Úprava pozice obrazu ( ,      ) a formátu 
( ) je k dispozici v tûchto reÏimech po
stisknutí tlaãítka … nebo †. (Není k dispozici
pro signály DTV - 480p, 576p, 720p, 1080i.)

5 Pomocí tlaãítka … nebo † vyberte pfiíslu‰nou moÏnost. Stisknûte
tlaãítko ENTER.

➢ ◆ Tyto moÏnosti lze také snadno zvolit stisknutím tlaãítka
P.SIZE na dálkovém ovladaãi.

◆ V reÏimu Komponent nelze zvolit panoramatick˘ formát
zobrazení.

◆ V reÏimu PC nebo HDMI mÛÏete zvolit pouze formáty
zobrazení 16:9, 4:3.

◆ Pfii zapnuté funkci PIP se zobrazení automaticky zmûní na
formát 16:9.

◆ Obraz v obraze automaticky zmizí, jakmile zmûníte formát
zobrazení pfii zapnuté funkci PIP.

Volba formátu obrazu

Obraz

ReÏim : Standardní √√

Teplota barev : Teplé barvy1 √√

Formát : 16 : 9 √√  

Digitální NR : Vyp. √√

DNIe : Zap. √√

Nastavení barev √√

Filmov˘ reÏim : Vyp. √√

PIP √√

TV

Posunutí Zadat Zpût

TV Formát

Posunutí Zadat Zpût

Aut. formát
16:9
Panorama
Zvût‰en˘1
Zvût‰en˘2
14:9
4:3

TV Formát

√√  Posunutí Zadat Zpût

Aut. formát
16:9
Panorama
Zvût‰en˘1
Zvût‰en˘2
14:9
4:3
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Tato funkce pfiiná‰í uÏivateli ostfiej‰í obraz s potlaãením ‰umÛ
3D, vylep‰en˘m zobrazením detailÛ, vylep‰ením kontrastu a
bílé barvy.

1 Stisknûte tlaãítko MENU.

V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Obraz.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
Obraz.

3 Stisknûte tlaãítko ENTER.

4 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte DNIe. Stisknûte tlaãítko
ENTER.

5 Stisknutím tlaãítka … nebo † zmûÀte nastavení.

◆ Vyp. Vypne reÏim DNIe.

◆ Demo Obrazovka uvedená na pravé stranû znázorÀuje
situaci pfied zapnutím DNIe a obrazovka nalevo po
jeho zapnutí.

◆ Zap. Zapne reÏim DNIe.

6 Potvrzení proveìte stiskem tlaãítka ENTER.

➢ Tyto moÏnosti lze jednodu‰e zvolit stisknutím tlaãítka DNIe.

DNIeTM (Digital Natural Image engine) 

Obraz

ReÏim : Standardní
Teplota barev : Teplé barvy1
Formát : 16 : 9
Digitální NR : Vyp.
DNIe : Zap.
Nastavení barev
Filmov˘ reÏim : Vyp.
PIP

TV

Posunutí Zadat Zpût

Vyp.
Demo
Zap.

DNIe Demo

DNIe Zap. DNIe Vyp.

Je-li signál pfiijíman˘ televizí slab˘, mÛÏete tuto funkci
aktivovat a zmen‰it jakékoli ru‰ení a odrazy, které se mohou
na obrazovce objevit.

1 Stisknûte tlaãítko MENU.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Obraz.
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû

Obraz.

3 Stisknûte tlaãítko ENTER.

4 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Digitální NR. 
Stisknûte tlaãítko ENTER.

5 Pomocí tlaãítka … nebo † vyberte moÏnost Zap. nebo Vyp.

6 Potvrzení proveìte stiskem tlaãítka ENTER.

PouÏívání funkce Digital NR (digitální potlaãení ‰umu)

Obraz

ReÏim : Standardní
Teplota barev : Teplé barvy1
Formát : 16 : 9
Digitální NR : Vyp.
DNIe : Zap.
Nastavení barev
Filmov˘ reÏim : Vyp.
PIP

TV

Posunutí Zadat Zpût

Vyp.
Zap.
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Nastavení barevného podání pomocí funkce Nastavení barev (Snadné ovládání)

Tato funkce umoÏÀuje upravit barvy podle sv˘ch pfiedností,
úpravou odstínÛ pokoÏky, oblohy a trávy pouÏitím
pfiedvolen˘ch hodnot (“Modrá”, “Zelená” , “RÛÏová” ,
“Standardní” , “Vlast. nastav.”) bez ovlivnûní ostatních barev
na obrazovce.

1 Stisknûte tlaãítko MENU.

V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Obraz.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
Obraz.

3 Stisknûte tlaãítko ENTER.

4 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Nastavení barev. 
Stisknûte tlaãítko ENTER.

V˘sledek: Zobrazí se dostupné moÏností se zvolenou poloÏkou
Snadné ovládání.

5 Stisknûte tlaãítko ENTER.

V˘sledek: K dispozici jsou následující reÏimy.

◆ Modrá
ZdÛrazÀuje jasnû modré barvy.

◆ Zelená
ZdÛrazÀuje stfiednû zelené barvy.

◆ RÛÏová 
ZdÛrazÀuje teplé barvy pokoÏky.

◆ Standardní
Standardní obraz

◆ Vlast. nastav.
Zmûna nastavení v nabídce Detailní ovl. se
automaticky uloÏí do Vlast. nastav. (viz dal‰í str.).

6 Pomocí tlaãítka œ nebo √ vyberte pfiíslu‰nou moÏnost.

V˘sledek: PÛvodní obraz (pfied úpravou) se zobrazí vlevo,
zatímco zvolen˘ reÏim se zobrazí vpravo.

7 Potvrzení proveìte stiskem tlaãítka ENTER.

➢ ◆ Tato funkce nemusí vÏdy pracovat, závisí to na vstupním
zdroji (signál formátu poãítaãe nebo reÏim HDMI).

◆ Tato funkce je aktivní, pokud je mikrosystém “DNIe” nastaven
na “Zap.” nebo na reÏim “Demo”.

Obraz

ReÏim : Standardní √√

Teplota barev : Teplé barvy1 √√

Formát : 16 : 9 √√  

Digitální NR : Vyp. √√

DNIe : Zap. √√

Nastavení barev √√

Filmov˘ reÏim : Vyp. √√

PIP √√

TV

Posunutí Zadat Zpût

Nastavení barev

Snadné ovládání : Vlast. nastav. √√

Detailní ovl. √√

TV

Posunutí Zadat Zpût

œœ Vlast. nastav.

Snadné ovládání

œœ  √√ Posunutí Zadat Zpût

Vlast. nastav.PÛvodní
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Nastavení barev (Detailní ovládání)

Nastavení barev je moÏné upravit tak, aby odpovídaly va‰im
pfiedstavám.

1 Stisknûte tlaãítko MENU.

V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Obraz.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
Obraz.

3 Stisknûte tlaãítko ENTER.

4 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Nastavení barev. 
Stisknûte tlaãítko ENTER.

5 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Detailní ovl.. 
Stisknûte tlaãítko ENTER.

V˘sledek: Objeví se seznam dostupn˘ch moÏností.

6 Pomocí tlaãítka … nebo † vyberte pfiíslu‰nou moÏnost (RÛÏová ,
Zelená nebo Modrá). Stisknûte tlaãítko ENTER.

7 Stisknutím tlaãítka œ nebo √ zmûÀte nastavení dle va‰ich
poÏadavkÛ.

V˘sledek: Zmûna nastavené hodnoty se projeví v upraveném
zobrazení.

8 Stisknûte tlaãítko MENU.

V˘sledek: Opût se zobrazí moÏnosti, které jsou k dispozici ve
skupinû Detailní ovl..

9 Pokud chcete obnovit v˘chozí nastavení obrazu, vyberte
stisknutím tlaãítka … nebo † poloÏku Obnov.

V˘sledek: Pfiedchozí provedená nastavení obrazu budou
vrácena zpût na v˘chozí hodnoty nastavené
v˘robcem.

10 Stisknûte tlaãítko ENTER.

Obraz

ReÏim : Standardní √√

Teplota barev : Teplé barvy1 √√

Formát : 16 : 9 √√  

Digitální NR : Vyp. √√

DNIe : Zap. √√

Nastavení barev √√

Filmov˘ reÏim : Vyp. √√

PIP √√

TV

Posunutí Zadat Zpût

Nastavení barev

Snadné ovládání: Vlast. nastav. √√

Detailní ovl. √√

TV

Posunutí Zadat Zpût

TV

Posunutí Zadat Zpût

Detailní ovl.TV

Posunutí Zadat Zpût

UpravenoPÛvodní

Detailní ovl.

RÛÏová 50

Posunutí œœ  √√ Nastavení Zpût

Detailní ovl.

RÛÏová 50
Zelená 50
Modrá 50
Obnov

RÛÏová 50
Zelená 50
Modrá 50
Obnov
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V˘bûr reÏimu filmu

Je moÏné automaticky rozeznat a zpracovat filmové signály ze
v‰ech zdrojÛ a upravit obraz na optimální kvalitu.

1 Stisknûte tlaãítko MENU.

V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Obraz.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
Obraz.

3 Stisknûte tlaãítko ENTER.

4 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Filmov˘ reÏim. 
Stisknûte tlaãítko ENTER.

5 Pomocí tlaãítka … nebo † vyberte moÏnost Zap. nebo Vyp..

◆ Vyp. Vypne ReÏim filmu.

◆ Zap. Automaticky rozezná a zpracuje filmové signály ze
v‰ech zdrojÛ a upraví obraz na optimální kvalitu.

6 Potvrzení proveìte stiskem tlaãítka ENTER.

➢ Není k dispozici v reÏimu Komponent (480p/576p/720p/1080i),
PC, HDMI nebo v reÏimu DVI.

Obraz

ReÏim : Standardní
Teplota barev : Teplé barvy1
Formát : 16 : 9
Digitální NR : Vyp.
DNIe : Zap.
Nastavení barev
Filmov˘ reÏim : Vyp.
PIP

TV

Posunutí Zadat Zpût

Vyp.
Zap.
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Zobrazení obrazu v obraze (PIP)

Obraz

ReÏim : Standardní √√

Teplota barev : Teplé barvy1 √√

Formát : 16 : 9 √√  

Digitální NR : Vyp. √√

DNIe : Zap. √√

Nastavení barev √√

Filmov˘ reÏim : Vyp. √√

PIP √√

TV

Posunutí Zadat Zpût

PIP

PIP : Zap.
Zdroj : TV
V˘mûna obrazÛ
Rozmûr : 
Pozice : 
Program : P6

TV

Posunutí Zadat Zpût

Vyp.
Zap.

PIP

PIP : 
Zdroj : TV
V˘mûna obrazÛ
Rozmûr :
Pozice :
Program : P6

TV

Posunutí Zadat Zpût

PIPTV

Posunutí Zadat Zpût

PIP : Zap. √√

Zdroj : TV √√

V˘mûna obrazÛ √√

Rozmûr : √√

Pozice : √√

Program : P6 √√

PIP

PIP : Zap.
Zdroj : TV
V˘mûna obrazÛ
Rozmûr :
Pozice :
Program : P6

TV

Posunutí Zadat Zpût

Je moÏné zobrazit vloÏen˘ obraz v hlavním obraze televizního
programu nebo externích zafiízení A/V. Takto je moÏné
sledovat televizní program nebo kontrolovat obrazov˘ vstup z
jiného pfiipojeného zafiízení bûhem sledování televize nebo
jiného obrazového vstupu.

1 Stisknûte tlaãítko MENU.

V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Obraz.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
Obraz.

3 Stisknûte tlaãítko ENTER.

4 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte PIP. Stisknûte tlaãítko ENTER.

V˘sledek: Je zvolena poloÏka PIP.

5 Stisknûte opût tlaãítko ENTER. Pomocí tlaãítka … nebo † nastavte
moÏnost PIP na Zap. Stisknûte tlaãítko ENTER.

6 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte moÏnost Zdroj. Stisknûte
tlaãítko ENTER. Stisknutím tlaãítka … nebo † vyberte zdroj obrazu
v obraze.

V˘sledek: Objeví se seznam dostupn˘ch moÏností.

TV - Ext.1 - Ext.2 - Ext.3 - AV - S-Video - Komponent
(Component) - PC - HDMI

➢ Je-li hlavní obraz v reÏimu Komponent, PC nebo HDMI, jsou
dostupné pouze zdroje TV, Ext.1, Ext.2, Ext.3, AV nebo 
S-Video.

7 Stisknûte tlaãítko ENTER.

8 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte poloÏku V˘mûna obrazÛ.
Stisknûte tlaãítko ENTER.

V˘sledek: Zamûní se hlavní a vloÏen˘ obraz.

9 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte poloÏku Formát. Stisknûte
tlaãítko ENTER. Stisknutím tlaãítka … nebo † dále vyhledejte
velikost vloÏeného obrazu.

V˘sledek: Objeví se seznam dostupn˘ch moÏností.

- Velk˘ 
- Mal˘ 
- Double1
- Double2

10 Stisknûte tlaãítko ENTER.

TV
Ext.1
Ext.2
Ext.3
AV

S-Video
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11 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte moÏnost Poloha. Stisknûte
tlaãítko ENTER. Stisknutím tlaãítka … nebo † dále vyberte polohu
vloÏeného obrazu.

V˘sledek: Zobrazí se dostupné polohy.

➢ Polohu nelze zvolit v reÏimu velikosti obrazu “ ”
(Dvojit˘1) nebo “ ” (Dvojit˘2).

12 Stisknûte tlaãítko ENTER.

13 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Prog.. Stisknûte tlaãítko
ENTER. Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte kanál, kter˘ chcete
sledovat ve vloÏeném obraze.

14 Stisknûte tlaãítko ENTER.

Jednoduché funkce na dálkovém ovladaãi.

Tlaãítka Funkce

PIP SlouÏí k pfiímému zapnutí nebo vypnutí funkce PIP.

SWAP SlouÏí k v˘mûnû hlavního obrazu s vloÏen˘m
obrazem.

➢ Bude-li hlavní obraz v reÏimu video a vloÏen˘
obraz v reÏimu televizoru, pravdûpodobnû
neusly‰íte zvuk hlavního obrazu, aÏ po zmûnû
kanálu vloÏeného obrazu stisknete tlaãítko
SWAP. V tom okamÏiku znovu zvolte kanál
hlavního obrazu.

P / SlouÏí k v˘bûru kanálu vloÏeného obrazu.

Zobrazení obrazu v obraze (PIP) (pokraãování)

PIP

PIP : Zap.
Zdroj : TV
V˘mûna obrazÛ
Rozmûr : 
Pozice :
Program : P6

TV

Posunutí Zadat Zpût

PIP

PIP : Zap.
Zdroj : TV
V˘mûna obrazÛ
Rozmûr : 
Pozice : 
Program : P6

TV

Posunutí Zadat Zpût

P6
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Je moÏné vybrat typ speciálního zvukového efektu, kter˘ se
má pro dané vysílání pouÏít.

1 Stisknûte tlaãítko MENU.

V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte moÏnost Zvuk.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
Zvuk.

3 Stisknûte tlaãítko ENTER.

V˘sledek: Je zvolena poloÏka ReÏim).

4 Stisknûte opût tlaãítko ENTER.

5 Vyberte tuto moÏnost pomocí tlaãítka … nebo †. Zvukové efekty
se zobrazují v následujícím pofiadí.

Standardní - Hudba - Film - ¤eã - Vlast. nastav.

6 Potvrzení proveìte stiskem tlaãítka ENTER.

➢ Tyto moÏnosti lze také jednodu‰e nastavit stisknutím tlaãítka
S.MODE (Zvukov˘ reÏim).

Zmûna standardu zvuku

Zvuk

ReÏim : Vlast. nastav.√√

Ekvalizér √√

SRS TSXT : Vyp. √√

Automat. hlasitost: Vyp. √√  

Int. ztlumení : Vyp. √√

TV

Posunutí Zadat Zpût

Zvuk

ReÏim : Vlast. nastav.

Ekvalizér

SRS TSXT : Vyp.

Automat. hlasitost : Vyp.

Int. ztlumení : Vyp.

TV

Posunutí Zadat Zpût

Standardní
Hudba
Film
¤eã

Vlast. nastav.
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TruSurround XT je patentovaná technologie SRS, která fie‰í
problematiku vícekanálové reprodukce 5.1 dvûma
reproduktory. TruSurround poskytuje pfiesvûdãiv˘, fiktivní
prostorov˘ zvuk prostfiednictvím libovolného pfiehrávacího
zafiízení vybaveného dvûma reproduktory vãetnû reproduktorÛ
vestavûn˘ch v televizním pfiijímaãi. Je zcela kompatibilní se
v‰emi vícekanálov˘mi formáty.

1 Stisknûte tlaãítko MENU.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte moÏnost Zvuk.
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû

Zvuk.

3 Stisknûte tlaãítko ENTER.

4 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte SRS TSXT. Stisknûte tlaãítko
ENTER.

5 Pomocí tlaãítka … nebo † vyberte moÏnost Vyp., 3D mono nebo
Stereo. Stisknûte tlaãítko ENTER.

➢ TruSurround XT, SRS a znaãka ( ) jsou
obchodními znaãkami firmy SRS Labs, Inc.
Technologie TruSurround XT je zapsaná
jako licence firmy SRS Labs, Inc.

➢ Tyto moÏnosti lze také jednodu‰e nastavit stisknutím tlaãítka
SRS ( ).

Nastavení SRS TSXT

Nastavení zvuku je moÏné upravit tak, aby odpovídalo va‰im
pfiedstavám.

1 Stisknûte tlaãítko MENU.
V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte moÏnost Zvuk.
V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû

Zvuk.

3 Stisknûte tlaãítko ENTER.

4 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte moÏnost Ekvalizér. 
Stisknûte tlaãítko ENTER.
V˘sledek: Zobrazí se nabídka Ekvalizér s aktuální moÏností.

5 Pomocí tlaãítka … nebo † vyberte moÏnost, kterou chcete upravit.
Stisknutím tlaãítka œ nebo √ zmûÀte nastavení dle va‰ich
poÏadavkÛ.

6 Potvrzení proveìte stiskem tlaãítka ENTER.

➢ Pokud jakkoli zmûníte nastavení ekvalizéru, standard zvuku se
automaticky pfiepne na Vlastní nastavení.

Úprava nastavení zvuku

Ekvalizér

√√ Posunutí Nastavení Zpût

TV

100Hz 300Hz 1KHz 3KHz 10KHz

P 

L

+ 

0

-

+ 

0

-

Zvuk

ReÏim : Vlast. nastav.√√

Ekvalizér √√

SRS TSXT : Vyp. √√

Automat. hlasitost: Vyp. √√  

Int. ztlumení : Vyp. √√

TV

Posunutí Zadat Zpût

Zvuk

ReÏim : Vlast. nastav.

Ekvalizér

SRS TSXT : Vyp.

Automat. hlasitost: Vyp.

Int. ztlumení : Vyp.

TV

Posunutí Zadat Zpût

Vyp.
3D mono

Stereo
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Signál kaÏdé vysílající stanice má vlastní charakteristiku, proto
je nûkdy nutné pfii zmûnû kanálu upravit hlasitost. Tato funkce
umoÏÀuje automaticky upravit hlasitost poÏadovaného kanálu
tak, Ïe sníÏí zvukov˘ v˘stup v pfiípadû velkého modulaãního
signálu, nebo zv˘‰í zvukov˘ v˘stup v pfiípadû nízkého
modulaãního signálu.

1 Stisknûte tlaãítko MENU.

V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte moÏnost Zvuk.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
Zvuk.

3 Stisknûte tlaãítko ENTER.

4 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte poloÏku Automatická hlasitost.
Stisknûte tlaãítko ENTER.

5 Pomocí tlaãítka … nebo † vyberte moÏnost Zap. nebo Vyp. .
Stisknûte tlaãítko ENTER.

Automatické nastavování hlasitosti

Zvuk

ReÏim : Vlast. nastav.

Ekvalizér

SRS TSXT : Vyp.

Automat. hlasitost : Vyp.

Int. ztlumení : Vyp.

TV

Posunutí Zadat Zpût

Vyp.
Zap.
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Zvuk

ReÏim : Vlast. nastav.

Ekvalizér

SRS TSXT : Vyp.

Automat. hlasitost : Vyp.

Int. ztlumení : Vyp.

TV

Posunutí Zadat Zpût

Vyp.
Zap.

PouÏití vnûj‰ích reproduktorÛ pro poslech zvukového doprovodu

KdyÏ pouÏíváte zafiízení jako domácí kino nebo zesilovaã s
vnûj‰ími reproduktory, mÛÏete vypnout zvuk vnitfiních
reproduktorÛ televizoru nastavením poloÏky “Interní ztlumení
(Internal Mute)” na “Zap. (On)”.

1 Stisknûte tlaãítko MENU.

V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte moÏnost Zvuk.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
Zvuk.

3 Stisknûte tlaãítko ENTER.

4 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Int. ztlumení. 
Stisknûte tlaãítko ENTER.

5 Pomocí tlaãítka … nebo † vyberte moÏnost Zap. nebo Vyp..

6 Potvrzení proveìte stiskem tlaãítka ENTER.

➢ Tlaãítko / nebo MUTE nefunguje, je-li Int. ztlumení
nastaveno na Zap.. Pokud v této chvíli stisknete / nebo
tlaãítko MUTE, zobrazí se zpráva Není k dispozici.
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V˘bûr reÏimu zvuku (podle modelu)

Tlaãítko “DUAL I-II” zobrazuje a fiídí zpracování a v˘stup
zvukového signálu. Pfii zapnutí zafiízení je reÏim automaticky
pfiednastaven˘ buì na “Dual-I”, nebo na “Stereo” podle
aktuálního vysílání.

➢ ◆ JestliÏe se podmínky pfiíjmu zhor‰í, bude lep‰í nastavit poslech
na Mono.

◆ JestliÏe je stereofonní signál slab˘ a dochází k automatickému
pfiepínání, pfiepnûte reÏim na Mono.

◆ Pokud pfiijímáte monofonní zvuk v reÏimu AV, proveìte
pfiipojení do vstupního konektoru “AUDIO-L” na boãní stranû
televizoru. Pokud vychází monofonní zvuk pouze z levého
reproduktoru, stisknûte tlaãítko DUAL I-II.

Typ vysílání

BûÏné vysílání
(Standardní audio)

BûÏné + 
NICAM Mono

NICAM Stereo

NICAM Duální 1/2

BûÏné vysílání
(Standardní audio)

Dvojjazyãné nebo 
Duální-I/II

Stereo

Oznámení na obrazovce

Mono (Normální pouÏití)

NICAM Mono ↔ Mono

NICAM Stereo ↔ Mono
(Nucené mono)

Mono

Duální I ↔ Duální II

Stereo ↔ Mono
(Nucené mono)

NICAM Duální 1 →
NICAM Duální 2 →

Mono

NICAM
Stereo

A2
Stereo
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âas

Nastavení hodin - - : - - √√

âasovaã : Vyp. √√

âas zap. Vyp. √√

âas vyp. Vyp. √√

TV

Posunutí Zadat Zpût

Nastavení

Posunutí Zadat Zpût

Plug & Play √√

Jazyk : âe‰tina √√

âas √√

Modré pozadí : Vyp. √√  

Melodie : Zap. √√

Ztlumené barvy : Vyp. √√

PC √√

Nastavení AV v˘stupu √√

TV

Je moÏné nastavit hodiny televizoru, takÏe po stisknutí tlaãítka
“INFO” se zobrazí aktuální ãas. Nastavit ãas je nutné rovnûÏ v
pfiípadû, Ïe chcete pouÏívat ãasovaãe automatického zapnutí
nebo vypnutí.

➢ Pfiepnutím hlavního vypínaãe smûrem k “OFF” (O) umístûného
na boãní stranû televizoru se nastavení hodin vynuluje.

1 Stisknûte tlaãítko MENU.

V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Nastavení.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
Nastavení.

3 Stisknûte tlaãítko ENTER.

4 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte âas. Stisknûte tlaãítko ENTER.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
âas, se zvolenou moÏností Nastavení hodin.

5 Stisknûte opût tlaãítko ENTER.

V˘sledek: Zobrazí se nabídka Nastavení hodin.

6 Stisknutím tlaãítka œ nebo √ se pfiesuÀte k Hod. nebo minuty.
Nastavte aktuální ãas pomocí tlaãítka … nebo †.

7 Po dokonãení nastavení stisknûte tlaãítko EXIT a zavfiete nabídku.

8 Stisknutím tlaãítka INFO zobrazíte aktuální ãas.

Nastavení a zobrazení aktuálního ãasu

Nastavení hodin

Hod. minuty

12 00

√√ Posunutí Nastavení Zpût

TV
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Je moÏné vybrat interval mezi 30 a 180 minutami. Po této dobû
se televizor automaticky pfiepne do pohotovostního reÏimu.

1 Stisknûte tlaãítko MENU.

V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Nastavení.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
Nastavení.

3 Stisknûte tlaãítko ENTER.

4 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte âas. Stisknûte tlaãítko ENTER.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
âas.

5 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte âasovaã vypnutí. 
Stisknûte tlaãítko ENTER.

6 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte ãasov˘ interval (Vyp., 30, 60,
90, 120, 150, 180).

7 Potvrzení proveìte stiskem tlaãítka ENTER.

➢ ◆ Tyto moÏnosti lze také jednodu‰e nastavit stisknutím tlaãítka
SLEEP.

◆ Pokud není ãasovaã vypnutí dosud nastaven˘, zobrazí se
hlá‰ení Vyp.. Je-li jiÏ ãasovaã vypnutí nastaven, zobrazuje
se ãas, kter˘ zb˘vá do okamÏiku pfiepnutí televizoru do
pohotovostního reÏimu.

➢ Televizor se automaticky vypne, pokud bûhem 15 minut
nepfiijme Ïádn˘ vstupní signál.

Nastavení ãasovaãe vypnutí

âas

Nastavení hodin 11 : 35

âasovaã : Vyp.

âas zap. Vyp.√√

âas vyp. Vyp.

TV

Posunutí Zadat Zpût

Nastavení

Posunutí Zadat Zpût

Plug & Play √√

Jazyk : âe‰tina √√

âas √√

Modré pozadí : Vyp. √√  

Melodie : Zap. √√

Ztlumené barvy : Vyp. √√

PC √√

Nastavení AV v˘stupu √√

TV

Vyp.
30
60
90
120
150
180
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MÛÏete nastavit ãasovaã zapnutí a vypnutí tak, aby se televizní
pfiijímaã:

◆ Automaticky zapnul a naladil na vámi vybran˘
kanál ve vámi zvoleném ãase,

◆ Automaticky vypnul ve vámi zvoleném ãase.

➢ Nejprve je nutné nastavit hodiny televizoru (informace
naleznete v kapitole “Nastavení a zobrazení aktuálního ãasu”
na stranû 39. Pokud jste je‰tû hodiny nenastavili, zobrazí se
zpráva Nejprve nastavte hodiny (Set the clock first).

1 Stisknûte tlaãítko MENU.

V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Nastavení.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
Nastavení.

3 Stisknûte tlaãítko ENTER.

4 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte âas. Stisknûte tlaãítko ENTER.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
âas.

5 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte âas zap.. 
Stisknûte tlaãítko ENTER.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
âas zap..

6 Stisknutím tlaãítka œ nebo √ vyberte Hod., minuty, Prog. (ãíslo
programu) nebo Hlasitost. Jejich hodnoty nastavte tlaãítkem …
nebo †.

7 Chcete-li aktivovat nastavení ãasovaãe zapnutí, stisknutím tlaãítka
œ nebo √ zvolte poloÏku Aktivace a pak stisknutím tlaãítka … nebo
† zvolte Ano.

8 Stisknûte tlaãítko MENU.

V˘sledek: Opût se zobrazí moÏnosti, které jsou k dispozici ve
skupinû âas.

9 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Plánované vypnutí. 
Stisknûte tlaãítko ENTER.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
Plánované vypnutí.

10 Nastavte Plánované vypnutí stejn˘m zpÛsobem Plánované zapnutí.

➢ Automatické vypnutí
Funkce Automatické vypnutí samoãinnû vypne televizor,
pokud po zapnutí televizoru ãasovaãem nepouÏijete do 3
hodin Ïádn˘ ovládací prvek na jeho obsluhu. Tato funkce je k
dispozici pouze u ãasového spínaãe v reÏimu “Zap.” a
pfiedchází poruchám v dÛsledku netûsnosti nebo pfiehfiátí
televizoru, kter˘ byl pfiíli‰ dlouho zapnut˘.

Automatické zapnutí a vypnutí televizoru

âas zap.

√√ Posunutí Nastavení Zpût

TV

âas vyp.

√√ Posunutí Nastavení Zpût

TV

Nastavení

Posunutí Zadat Zpût

Plug & Play √√

Jazyk : âe‰tina √√

âas √√

Modré pozadí : Vyp. √√  

Melodie : Zap. √√

Ztlumené barvy : Vyp. √√

PC √√

Nastavení AV v˘stupu √√

TV

âas

Nastavení hodin 11 : 35 √√

âasovaã : Vyp. √√

âas zap. Vyp. √√

âas vyp. Vyp. √√

TV

Posunutí Zadat Zpût

Hod. minuty

12 00

Aktivace

Ne

Hod. minuty

12 00

Prog.

P  1

Hlasitost Aktivace

10 Ne
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Pfii zapnutí ãi vypnutí televizoru mÛÏe zaznít melodie.

1 Stisknûte tlaãítko MENU.

V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Nastavení.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
Nastavení.

3 Stisknûte tlaãítko ENTER.

4 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte moÏnost Melodie. 
Stisknûte tlaãítko ENTER.

5 Pomocí tlaãítka … nebo † vyberte moÏnost Zap. nebo Vyp..

6 Stisknûte tlaãítko ENTER.

Nastavení melodie

Nastavení

Posunutí Zadat Zpût

Plug & Play
Jazyk : âe‰tina
âas
Modré pozadí : Vyp.
Melodie : Zap.
Ztlumené barvy : Vyp.
PC
Nastavení AV v˘stupu

TV

Vyp.
Zap.

Nastavení

Posunutí Zadat Zpût

Plug & Play
Jazyk : âe‰tina
âas
Modré pozadí : Vyp.
Melodie : Zap.
Ztlumené barvy : Vyp.
PC
Nastavení AV v˘stupu

TV

Vyp.
Zap.

JestliÏe televizor nepfiijímá Ïádn˘ signál nebo je signál pfiíli‰
slab˘, ru‰ivé pozadí obrazu je automaticky nahrazeno modr˘m
pozadím. Pokud chcete i nadále sledovat ‰patn˘ obraz, je
nutné nastavit reÏim “Modré pozadí (Blue Screen)” na hodnotu
“Vyp. (Off)”

1 Stisknûte tlaãítko MENU.

V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Nastavení .

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
Nastavení.

3 Stisknûte tlaãítko ENTER.

4 Stisknutím tlaãítka … nebo † vyberte moÏnost Modré pozadí.
Stisknûte tlaãítko ENTER.

5 Pomocí tlaãítka … nebo † vyberte moÏnost Zap. nebo Vyp..

6 Stisknûte tlaãítko ENTER.

Nastavení modrého pozadí
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PouÏití funkce Vylep‰ení nev˘razn˘ch barev

Tato funkce upravuje ãervenou, zelenou nebo modrou barvu
tak, aby zv˘‰ila kvalitu obrazu podle konkrétní nev˘razné
barvy urãené uÏivatelem.

1 Stisknûte tlaãítko MENU.

V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Nastavení.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
Nastavení.

3 Stisknûte tlaãítko ENTER.

4 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Ztlumené barvy. 
Stisknûte tlaãítko ENTER.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
Ztlumené barvy.

5 Stisknûte opût tlaãítko ENTER. Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte
Zap. a pak stisknûte tlaãítko ENTER. 

6 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte barvu, kterou chcete upravit.
Potom stisknûte tlaãítko ENTER.

7 Stisknutím tlaãítka œ nebo √ proveìte úpravu podle sv˘ch
pfiedstav.

8 Potvrzení proveìte stiskem tlaãítka ENTER.

Nastavení

Posunutí Zadat Zpût

Plug & Play √√

Jazyk : âe‰tina √√

âas √√

Modré pozadí : Vyp. √√  

Melodie : Zap. √√

Ztlumené barvy : Vyp. √√

PC √√

Nastavení AV v˘stupu √√

TV

Ztlumené barvy

Ztlumené barvy : Vyp.
âervená 0
Zelená 0
Modrá 0

TV

Posunutí Zadat Zpût

Vyp.
Zap.

Ztlumené barvy

Ztlumené barvy : Zap. √√

âervená 0
Zelená 0
Modrá 0

TV

Posunutí Zadat Zpût

âervená 0

Ztlumené barvy

Posunutí œœ  √√ Nastavení Zpût
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Nastavení obrazu v reÏimu PC

1 Stisknûte tlaãítko MENU.

V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Nastavení.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
Nastavení.

3 Stisknûte tlaãítko ENTER.

4 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte PC. Stisknûte tlaãítko ENTER.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
PC.

5 Pomocí tlaãítka … nebo † vyberte moÏnost Hrub˘ nebo Jemn˘.
Stisknûte tlaãítko ENTER.

6 Stisknutím tlaãítka œ nebo √ zmûÀte nastavení dle va‰ich
poÏadavkÛ. Stisknûte tlaãítko ENTER.

V˘sledek: Opût se zobrazí nabídka PC.

7 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte moÏnost Pozice. Stisknûte
tlaãítko ENTER. Pomocí tlaãítka …/†/œ/√ vyberte pfiíslu‰nou
moÏnost. Stisknûte tlaãítko ENTER.

8 Chcete-li upravit kvalitu obrazovky a pozici automaticky, zvolte
stisknutím tlaãítka … nebo † poloÏku Automat. nastavení.

V˘sledek: Zobrazí se nápis Automat. nastavení. Kvalita
obrazovky a pozice se upraví automaticky.

9 Stisknûte tlaãítko ENTER.

➢ Pfiedvolte reÏim PC pomocí tlaãítka SOURCE.

Nastavení

Posunutí Zadat Zpût

Plug & Play √√

Jazyk : âe‰tina √√

âas √√

Modré pozadí : Vyp. √√  

Melodie : Zap. √√

Ztlumené barvy : Vyp. √√

PC √√

Nastavení AV v˘stupu √√

TV

PC

Hrub˘ 50
Jemn˘ 0

Pozice √√

Automat. nastavení √√

TV

Hrub˘ 50

Pozice

Nastavení Zadat  Zpût

TV

Automat. nastavení

Posunutí Zadat Zpût
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Pomoci dálkového ovladaãe lze pfiepínat mezi zobrazen˘m
signálem z pfiipojeného zafiízení, napfiíklad z videorekordéru,
pfiehrávaãe DVD nebo z televize (bûÏné nebo kabelové
vysílání).

1 Stisknûte tlaãítko MENU.

V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Vstup.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
Vstup.

3 Stisknûte tlaãítko ENTER.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
Seznam zdrojÛ.

4 Stisknûte opût tlaãítko ENTER.

5 Stisknutím tlaãítka … nebo † vyberte zdroj signálu a potom
stisknûte tlaãítko ENTER.

➢ Tyto moÏnosti lze také jednodu‰e zadávat stisknutím tlaãítka
SOURCE. Pokud zmûníte externí zdroj bûhem sledování,
mÛÏe okamÏik trvat, neÏ se obrázky pfiepnou.

Zobrazení signálu z externího zdroje

Vstup

Seznam zdrojÛ : TV √√

Upravit název √√

TV

Posunutí Zadat Zpût

Seznam zdrojÛ

TV
Ext.1 - - - -
Ext.2 - - - -
Ext.3 - - - -
AV - - - -
S-Video - - - -
Komponent - - - -
††    Dal‰í

TV

Posunutí Zadat Zpût
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Tato funkce umoÏÀuje pojmenovat zdroj vstupního signálu,
kter˘ máte pfiipojen.

1 Stisknûte tlaãítko MENU.

V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Vstup.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
Vstup.

3 Stisknûte tlaãítko ENTER.

4 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Upravit název. 
Stisknûte tlaãítko ENTER.

5 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte externí zdroj, kter˘ se má
upravit. Stisknûte tlaãítko ENTER.

V˘sledek: Zobrazí se seznam zafiízení, která jsou k dispozici.

Video - DVD – Kabel. receiver - HD receiver – Sat.
receiver - AV receiver - DVD receiver - Hra -
Videokamera – DVD combo - DHR - PC - TV.

6 Pomocí tlaãítka … nebo † vyberte pfiíslu‰nou moÏnost.

7 Potvrzení proveìte stiskem tlaãítka ENTER.

Pfiidûlení názvÛ pro externí zdroje

Vstup

Seznam zdrojÛ : TV √√

Upravit název √√

TV

Posunutí Zadat Zpût

Upravit název

Ext.1 : - - - -
Ext.2 : - - - -
Ext.3 : - - - -
AV : - - - -
S-Video : - - - -
Komponent : - - - -
PC : - - - -
HDMI : - - - -

TV

Posunutí Zadat Zpût

- - - -
Video
DVD

Kabel. receiver
HD receiver
Sat. receiver
AV receiver
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Vût‰ina televizních kanálÛ poskytuje psané informace
prostfiednictvím teletextu. Poskytované informace zahrnují:

◆ âasy televizních programÛ,

◆ Pfiehledy zpráv a pfiedpovûdi poãasí,

◆ Sportovní v˘sledky,

◆ Dopravní informace.

Tyto informace jsou rozdûleny do oãíslovan˘ch stránek (viz
schéma).

âást Obsah

A âíslo vybrané stránky.

B Oznaãení vysílacího kanálu.

C âíslo aktuální stránky nebo oznaãení vyhledávání.

D Datum a ãas.

E Text.

F Informace o stavu.
Informace FASTEXT.

➢ Informace teletextu jsou ãasto rozdûleny na nûkolik stránek,
které se zobrazují postupnû. Stránku lze zobrazit:

◆ Zadáním ãísla stránky,

◆ V˘bûrem názvu ze seznamu,

◆ V˘bûrem barevného záhlaví (systém FASTEXT).

Funkce teletextu
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Teletext je moÏné na televizoru zobrazit kdykoliv.

☛ Má-li se teletext zobrazit správnû, musí b˘t pfiíjem kanálu
stabilní, jinak:

◆ Mohou chybût nûkteré informace,

◆ Nûkteré stránky se nemusí zobrazit.

1 Stisknutím tlaãítka P nebo P zvolte kanál, kter˘ poskytuje
sluÏbu teletextu.

2 Stisknutím tlaãítka TTX/MIX ( ) spustíte reÏim teletextu.

V˘sledek: Zobrazí se stránka s obsahem. Tuto stránku lze
kdykoliv zobrazit znovu stisknutím tlaãítka <<>>
(rejstfiík).

3 Opût stisknûte tlaãítko TTX/MIX ( ).

V˘sledek: Obrazovka se rozdûlí. Tato funkce dvojitého zobrazení
teletextu umoÏÀuje sledovat vysílání a teletext
souãasnû na jedné obrazovce.

4 Pokud chcete zobrazit teletext na jedné obrazovce, opût stisknûte
tlaãítko TTX/MIX ( ).

5 Zobrazení teletextu ukonãíte stisknutím tlaãítka TV ( ).

V˘bûr moÏností zobrazení

Pro zobrazenou stránku teletextu je moÏné vybrat rÛzné
moÏnosti dle va‰ich poÏadavkÛ.

Má-li se zobrazit… Stisknûte…

◆ Ukryt˘ text (odhalit)
(napfi. odpovûdi na kvízové otázky)

◆ Normální obrazovka opût (odhalit)

◆ Podfiazená stránka zadáním jejího ãísla (podstránka)

◆ Vysílání bûhem vyhledávání stránky (zru‰it)

◆ Dal‰í stránka (o stránku v˘‰)

◆ Pfiedchozí stránka (o stránku níÏ)

◆ Dvojnásobnû velká písmena v: (velikost)
• Horní polovinû obrazovky • Jednou
• Dolní polovinû obrazovky • Dvakrát

◆ Normální obrazovka • Tfiikrát

Zobrazení teletextu
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âíslo stránky je moÏné zadat pfiímo stisknutím ãíseln˘ch
tlaãítek na dálkovém ovladaãi.

1 Stisknutím odpovídajících ãíseln˘ch tlaãítek zadejte trojmístné ãíslo
stránky uvádûné v obsahu.

V˘sledek: Poãitadlo aktuální stránky se zv˘‰í a poté se zobrazí
stránka. Pokud je vybraná stránka propojena s
nûkolika podfiazen˘mi stránkami, podfiazené stránky
se zobrazí postupnû. Chcete-li znehybnit zobrazenou
stránku, stisknûte tlaãítko (pfiidrÏení). Opûtovn˘m
stiskem tohoto tlaãítka mÛÏete pokraãovat.

2 Pokud vysílací spoleãnost pouÏívá systém FASTEXT, mají rÛzná
témata na stránce teletextu barevné kódy. V˘bûr lze provádût
stisknutím barevn˘ch tlaãítek na dálkovém ovladaãi. Stisknûte
barevné tlaãítko odpovídající tématu, které chcete vybrat. Dostupná
témata jsou uvedená na stavovém fiádku.

V˘sledek: Zobrazí se stránka s dal‰ími barevn˘mi informacemi,
které lze zvolit stejn˘m zpÛsobem.

3 Chcete-li zobrazit pfiedchozí nebo dal‰í stránku, stisknûte
odpovídající barevné tlaãítko.

4 Chcete-li zobrazit podstránku, postupujte podle následujících
krokÛ. 

◆ Stisknûte tlaãítko (podstránka).

V˘sledek:   Zobrazí se podstránky, které jsou k dispozici.

◆ Vyberte poÏadovanou podstránku. Podstránky lze procházet
pomocí tlaãítka nebo .

V˘bûr stránky teletextu
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Pfiipojení k externímu vstupu nebo v˘stupu

☛ Pfii kaÏdém pfiipojování audio nebo video systému k televizoru se
pfiesvûdãte, Ïe jsou v‰echny prvky vypnuté.

Podrobnûj‰í pokyny k pfiipojování a pfiíslu‰ná bezpeãnostní
opatfiení naleznete v dokumentaci, která je souãástí zafiízení.

Konektory “EXT1” a “EXT3” se pouÏívají pro zafiízení s v˘stupem RGB, napfi. zafiízení na videohry
nebo pfiehrávaãe video diskÛ.

Zadní strana televizoru

Videorekordér

Dekodér / 
Zafiízení na videohry

Pfiehrávaã diskÛ video

Satelitní pfiijímaã① Tento konec lze vybavit:
◆ Konektorem SCART
◆ Konektorem S-Video a dvûma konektory audio RCA (L+R); EXT 2
◆ Tfiemi konektory RCA (VIDEO + AUDIO-L a P)

② Pokud máte druh˘ videorekordér a chcete zkopírovat kazetu, pfiipojte zdrojov˘
videorekordér do EXT1 (nebo EXT3) a cílov˘ videorekordér do EXT2, abyste
signál mohli pfiesmûrovat z EXT1 (nebo EXT3) do EXT2.

③ Pokud máte dekodér, pfiipojte jej k videorekordéru a videorekordér pfiipojte k
televizoru.

➃ KdyÏ chcete nahrávat nûjak˘ pofiad, zapojte pfiijímaã do EXT1 (nebo EXT3) a
videorekordér do EXT2, abyste mohli signál pfiesmûrovat z EXT1 (nebo
EXT3) do EXT2.

nebo

nebo

①

Pfiehrávaã DVD

②

➃

③
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Pfiipojení ke vstupu S-Video

Konektory “S-VIDEO” a “AUDIO-L/R” se pouÏívají pro zafiízení vybavené v˘stupem S-Video, napfi.
videokamery nebo videorekordéry.

Videokamera

Videorekordér

➢ Chcete-li pfiehrávat obraz i zvuk, je nutné pouÏít jak konektor S-VIDEO, tak konektory AUDIO-L/R.

a

Zadní strana televizoru

Pfiipojení k v˘stupu audio

➢ Konektory RCA (AUDIO OUT-L a R) se pouÏívají pro zvuková zafiízení jako jsou sestavy HiFi.

Zadní strana televizoru

HiFi sestava
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Pfiipojení k digitálnímu vstupu

Konektory “HDMI/DVI IN” a “ AUDIO-L/R” se pouÏívají pro zafiízení vybavená digitálním v˘stupem.
KdyÏ do tûchto konektorÛ zapojíte zdroj digitálního obrazu o velké ‰ífice pásma s vysok˘m
rozli‰ením, vybaveného ochranou obsahu, mÛÏete na TV obrazovce sledovat obrázky a filmy s
vysok˘m rozli‰ením v jejich digitálních formách.

➢ Konektor “HDMI/DVI IN” nepodporuje analogové barvonosné signály R (ãervená), G (zelená), B
(modrá).

Zadní strana televizoru

a

Zadní strana televizoru

nebo

Pfiijímaã DTV 

Pfiehrávaã DVD

Osobní poãítaã

☛ Pokud se vám nepodafií vybrat HDMI ze “Seznamu zdrojÛ” i po
pfiipojení kabelu zdroje HDMI (DTV pfiijímaã, DVD pfiehrávaã
apod.) k televizoru, zkontrolujte prosím, je-li zapnuto napájení
zdroje HDMI.
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Pfiipojení ke vstupu pro komponenty

➢ Konektory COMPONENT IN se pouÏívají pro zafiízení s v˘stupem DVD nebo pfiijímaãe DTV. (480i,
480p, 576i, 576p, 720p, 1080i)

Pfiijímaã DTV

Pfiehrávaã DVD

Zadní strana televizoru

Pfiipojení ke vstupu PC

Konektory “PC” (video) a “AUDIO-L/R” se pouÏívají pro propojení s poãítaãem.

Osobní poãítaã

Zadní strana televizoru

a
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Nastavení softwaru poãítaãe (pouze operaãní systém Windows)

Nastavení obrazovky v operaãním systému Windows pro typick˘ poãítaã jsou uvedena níÏe.
Av‰ak skuteãné obrazovky na poãítaãi se budou pravdûpodobnû li‰it v závislosti na konkrétní
verzi operaãního systému Windows a konkrétní videokartû. Ale i kdyÏ se skuteãné obrazovky
budou li‰it, ve vût‰inû pfiípadÛ budou platit stejné základní informace o nastavení. (Pokud tomu
tak není, obraÈte se na v˘robce poãítaãe nebo prodejce spoleãnosti Samsung.)

1 Klepnûte prav˘m tlaãítkem my‰i na pracovní
plochu Windows a pak klepnûte na Vlastnosti.
Zobrazí se dialogové okno Zobrazení-Vlastnosti.

2 Klepnûte na Nastavení, potom zadejte reÏim
zobrazení podle tabulky reÏimÛ zobrazení.
Nastavení poloÏky Kvalita barev nemusíte mûnit.

3 Klepnûte na Upfiesnit. Objeví se dialogové okno
pro nové nastavení.

4 Klepnûte na záloÏku Monitor, potom zadejte
obnovovací frekvenci podle tabulky zobrazovacích
reÏimÛ. Pokud mÛÏete, zadejte místo obnovovací
frekvence samostatnû vertikální frekvenci a
horizontální frekvenci.

5 Stisknûte tlaãítko OK, okno zavfiete a pak
stisknûte tlaãítko OK v oknû informací pro
registraci displeje. V tomto okamÏiku mÛÏe dojít k
automatickému ukonãení a opûtnému zavedení
operaãního systému.

6 Poãítaã fiádn˘m zpÛsobem vypnûte a pfiipojte jej k
televizoru. (viz strana 53).

➢ ◆ Skuteãné zobrazení na va‰em poãítaãi
mÛÏe vypadat jinak, coÏ závisí na konkrétní
verzi systému Windows a typu va‰eho
poãítaãe.

◆ Pokud pouÏijete televizor jako monitor k
poãítaãi, pak podporuje kvalitu barev do 32
bitÛ.

◆ V tomto pfiípadû zobrazení na TV
obrazovce mÛÏe vypadat jinak, coÏ závisí
na konkrétní verzi systému Windows nebo
na v˘robci poãítaãe.

◆ KdyÏ pfiipojujete poãítaã (vãetnû pfiipojení
DVI), musíte jej nastavit na zobrazení, které
tento televizor podporuje. Jinak se zobrazí
zpráva Mimo vstupní rozsah.

2

3

4

5
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Vstupní reÏim PC/HDMI(DVI)

Pozice obrazovky i formát se budou li‰it v závislosti na monitoru poãítaãe a jeho rozli‰ení. NíÏe
uvedená tabulka obsahuje v‰echny podporované reÏimy obrazovky.

◆ ReÏim prokládání není podporován.
◆ Pokud je zvolen nestandardní obrazov˘ formát, televizor nemusí fungovat správnû.
◆ ReÏim 4:3 nefunguje se vstupními signály od “720 x 400”.
◆ Signál PC 640*480 je v reÏimu PC/HDMI zásadnû rozpoznáván jako televizní signál 720*480.

Aby byl signál rozpoznán jako poãítaãov˘ signál 640*480, zvolte Upravit název (Edit Name).
Vyhledejte kapitolu Pfiifiazování názvÛ k externím zdrojÛm na stranû 46.

Poznámky

◆ Kvalita textu na obrazovce poãítaãe je optimální v reÏimu XGA (1024 x 768), reÏim PC zobrazen˘ pfies
celou obrazovku je optimální v reÏimu SVGA (800 x 600).

◆ Pokud televizor pouÏíváte jako monitor poãítaãe, jsou podporovány 24bitové barvy (více neÏ 16 milionÛ barev).

◆ V závislosti na v˘robci (a konkrétní verzi operaãního systému Windows) mÛÏe obrazovka va‰eho poãítaãe
vypadat odli‰nû. Pokyny pro pfiipojení poãítaãe k televizoru naleznete v pfiíruãce k poãítaãi.

◆ Pokud existuje reÏim v˘bûru svislé a vodorovné obnovovací frekvence, zvolte 60 Hz (svislá) a 31,5 kHz
(vodorovná). V nûkter˘ch pfiípadech se mohou pfii vypnutí (nebo odpojení ) poãítaãe objevit neobvyklé signály
(napfi. pruhy). Pokud se tak stane, stisknutím tlaãítka SOURCE pfiejdûte do reÏimu video. Zkontrolujte také,
zda je poãítaã pfiipojen˘.

◆ Pokud k televizoru pfiipojujete pfienosn˘ poãítaã, ujistûte se, Ïe se obrazovka poãítaãe zobrazuje pouze na
televizoru (jinak se mohou objevit náhodné signály).

◆ Pokud se zdají b˘t vodorovné synchronní signály v reÏimu PC nepravidelné, zkontrolujte reÏim úspory
energie poãítaãe nebo kabelové pfiipojení.

Standardní

VGA

SVGA

XGA

DTV
(EIA/CEA-

861-B)

Rozli‰ení

720 x 400
640 x 480

800 x 600

832 x 624
1024 x 768

720 x 576
720 x 480

1280 x 720p

1920 x 1080i

Horizontální
frekvence (kHz)

31.47
31.47
35.00
37.86
37.50
43.27
35.16
37.88
48.08
46.87
53.67
49.73
48.36
56.40
60.02
31.25
31.50
37.50
45.00

28.125
33.75

Vertikální
frekvence (Hz)

70.00
60.00
66.70
72.80
75.00
85.00
56.30
60.30
72.20
75.00
85.10
74.60
60.00
70.10
75.00
50.00
60.00
50.00
60.00
50.00
60.00

Hodinové impulsy
pixelÛ (MHz)

28.322
25.175
30.24
31.50
31.50
36.00
36.00
40.00
50.00
49.50
56.25

57.284
65.00
75.00
78.75
27.00

27.027
74.25
74.25
74.25
74.25

Polarita
synchronizace (H/V)

-/-
-/+
-/-
-/-
-/-
-/-
-+/-
+/+-
+/+
+/+
+/+
-/+
-/-
-/-
+/-
X
X
X
X
X
X
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Pfiesmûrování vstupu do externího v˘stupu

Televizor umoÏÀuje vybrat, které zvukové nebo obrazové
signály budou na v˘stupu externího konektoru.

1 Stisknûte tlaãítko MENU.

V˘sledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Nastavení.

V˘sledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû
Nastavení.

3 Stisknûte tlaãítko ENTER.

4 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte Nastavení AV v˘stupu.
Stisknûte tlaãítko ENTER.

V˘sledek: Zobrazí se nabídka Nastavení AV v˘stupu.

5 Stisknutím tlaãítka … nebo † vyberte poÏadovan˘ konektor (Ext.2
nebo Ext.3). Stisknûte tlaãítko ENTER.

6 Stisknutím tlaãítka … nebo † zvolte zdroj, kter˘ se má
pfiesmûrovat na v˘stupní konektor.

➢ Ext.1 : V˘chozí (TV)
Ext.2 : Variabilní (TV, Ext.1 Video, Ext.1 S-Video, Ext.3

Video, Ext.3 S-Video, AV nebo S-Video)
Ext.3 : Variabilní (TV, Ext.1 Video, Ext.1 S-Video, Ext.2

Video, Ext.2 S-Video, AV nebo S-Video)

➢ S-Video se pfiemûní na videosignál.

7 Svou volbu potvrìte stisknutím tlaãítka ENTER.

Nastavení

Plug & Play √√

Jazyk : âe‰tina √√

âas √√

Modré pozadí : Vyp. √√  

Melodie : Zap. √√

Ztlumené barvy : Vyp. √√

PC √√

Nastavení AV v˘stupu √√

TV

Posunutí Zadat Zpût

Nastavení AV v˘stupu

Ext.1 : TV √√  

Ext.2 : TV √√  

Ext.3 : TV √√  

TV

Posunutí Zadat Zpût

Nastavení AV v˘stupu

Ext.1 : TV

Ext.2 : TV

Ext.3 : TV

TV

Posunutí Zadat Zpût

TV

AV 
S-Video

Video
S-Video
Video

S-Video

Ext.1 
Ext.1 
Ext.3 
Ext.3
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Nastavení dálkového ovladaãe

Kromû ovládání televizoru umoÏÀuje dálkov˘ ovladaã ovládat
takfika v‰echny videorekordéry, terminály kabelové televize,
pfiehrávaãe DVD nebo terminály STB.

➢ Tento dálkov˘ ovladaã nemusí b˘t kompatibilní se
v‰emi pfiehrávaãi DVD, videorekordéry a pfiijímaãi
kabelové TV.

1 Vypnûte videorekordér, terminál kabelové televize, pfiehrávaã DVD
nebo terminál STB.

2 Stisknûte tlaãítko SELECT. Pfii kaÏdém stisku tlaãítka SELECT se
reÏim zmûní.

3 Stisknûte tlaãítko POWER ( ) na dálkovém ovladaãi. Vybran˘
komponent by se mûl zapnout. Pokud se zapne, nastavili jste
dálkov˘ ovladaã správnû.

4 Budete-li chtít kdykoli po nastavení dálkového ovladaãe pouÏívat
videorekordér, terminál kabelové televize, pfiehrávaã DVD nebo
STB, stisknûte tlaãítko SELECT.

➢ Pracuje-li dálkov˘ ovladaã v reÏimu VCR, CATV, DVD nebo
STB, tlaãítka pro ovládání hlasitosti stále urãují hlasitost
televizoru.

➢ Naprogramování ovládacích prvkÛ terminálu kabelové TV:
◆ Stisknutím tlaãítka SELECT vyberte CATV.
◆ Dálkov˘ ovladaã nasmûrujte na terminál pro pfiíjem

kabelové televize a stisknûte tlaãítko SET. Potom stisknûte
ãíseln˘ kód v˘robce komponentu uveden˘ na stranû 59. 
Pfiíklad: Pokud komponentu vyrobila firma Oak, stisknûte

026.

➢ Naprogramování ovládacích prvkÛ VCR:
◆ Stisknutím tlaãítka SELECT vyberte VCR.
◆ Dálkov˘ ovladaã nasmûrujte na VCR a stisknûte tlaãítko

SET. Potom stisknûte ãíseln˘ kód v˘robce komponentu
uveden˘ na stranû 58 nebo 59. 

➢ Naprogramování ovládacích prvkÛ DVD pfiehrávaãe:
◆ Stisknutím tlaãítka SELECT vyberte DVD.
◆ Dálkov˘ ovladaã nasmûrujte na pfiehrávaã DVD a stisknûte

tlaãítko SET. Potom stisknûte ãíseln˘ kód v˘robce
komponentu uveden˘ na stranû 59. 

VCR
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Naprogramování dálkového ovladaãe pro jiné komponenty

Admiral

Aiwa

Akai

Audio Dynamics

Bell&Howell

Broksonic

Candle

Canon

Citizen

Colortyme

Craig

Curtis Mathes

Daewoo

DBX

Dimensia

Dynatech

Emerson

Fisher

Funai

General Electric

Go Video

LG (Goldstar)

Harman Kardon

Hitachi

Instant Replay

JC Penny

JVC

Kenwood

KLH

Lioyd

Logik

LXI

Magnavox

020

025

004, 027, 032

007, 026

018

022

002, 003, 006, 008, 015, 055

021, 056

002, 003, 006, 008, 015, 055

007

002, 024

002, 007, 008, 017, 021, 025, 056, 064,

066

003, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016

007, 026

017

034

001, 003, 006, 021, 022, 025, 030, 032,

034, 040, 047, 050, 052, 060, 063, 065,

066, 067, 069

018, 024, 028, 029, 048, 051, 061

025

002, 005, 017, 021, 056

002

006, 007, 008, 009, 010

007

019, 025, 041, 042

021

002, 007, 018, 019, 021, 026, 037, 041,

054, 056

007, 008, 018, 021, 026, 037

007, 008, 018, 026, 037

070

025

038

025

021, 036, 056, 059

Marantz

Marta

MEI

Memorex

MGA

Midland

Minolta

Mitsubishi

Montgomery Ward

MTC

Multitech

NEC

Optimus

Panasonic

Pentax

Pentex Research

Philco

Philips

Pioneer

Portland

PROSCAN

Quartz

Quasar

Radio Shack/Realistic

RCA

Samsung

Sansui

Sanyo

Scott

Sears

Sharp

Shimom

Signature

Sony

007, 008, 018, 021, 026, 036, 037, 062

006

021

006, 021, 024, 025

034

005

019, 041

019, 034, 041, 046

020

002, 025

002, 005, 025, 038

007, 008, 018, 026, 037, 062, 064

020

021, 056, 071, 072

019, 041

008

021, 036, 056, 059

021, 036

019, 026, 039, 053

015, 049, 055

017

018

021, 056

006, 018, 020, 021, 024, 025, 029,

034, 048, 056

002, 017, 019, 021, 035, 041, 043,

057, 068

000, 001, 002, 003, 004, 005

026

018, 024

003, 047, 052, 067

006, 018, 019, 024, 028, 029, 041, 

048, 051

020, 034, 045, 015

027, 033, 038, 058

025

027, 033, 044

Kódy dálkového ovladaãe pro videorekordéry
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Naprogramování dálkového ovladaãe pro jiné komponenty

Sylvania

Symphonic

Tandy

Tashika

Tatung

Teac

Technics

Teknika

TMK

Toshiba

021, 025, 036, 056, 059

025

018, 025

006

037

025, 037, 068

021

006, 021, 025, 031

066

003, 019, 029, 051, 052

Totevision

Unitech

Vector Research

Victor

Video Concepts

Videosonic

Wards

Yamaha

Zenith

002, 006

002

007, 026

026

007, 026

002

002, 003, 006, 019, 020, 021, 024, 025,

034, 038, 041

007, 008, 018, 026, 037

023, 027, 033, 073

Kódy dálkového ovladaãe pro videorekordéry (pokraãování)

Anvision

GI

Hamlin

Hitachi

Jerrold

Macom

Magnavox

Oak

Panasonic

Philips

Pioneer

RCA

Regal

017, 018

041

003, 024, 031

025, 030

038, 039

025, 030

019, 023, 028

026

003, 022, 027, 037, 044

019, 021, 023, 028

004, 018, 020, 044

014, 022, 040

003

Regency

SA

Samsung

Scientific Atlanta

Sprucer

Stargate 2000

Sylvania

Texscan

Tocom

Universal

Viewstar

Wamer amex

Zenith

015, 023

042, 043

000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007

042, 043

022

036

016

016

032

033, 034

019, 021, 023, 028

046

017, 029, 035, 037, 045

Samsung

JVC

PROSCAN/RCA

Panasonic

000, 001

002

003

005

LG (Goldstar)

Sony

Denon

Curtis Mathes

006

007

008

009

Kódy dálkového ovladaãe pro terminály kabelové televize (CATV)

Kódy dálkového ovladaãe pro pfiehrávaãe DVD
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V˘mûna lampy

1 Odpojte televizor ze zásuvky a ‰roubovákem uvolnûte ‰roub.

2 Sejmûte kryt lampy.

3 ·roubovákem od‰roubujte ‰rouby, které lampu zaji‰Èují.

4 Táhnutím za drÏadlo oddûlte lampu od pfiístroje.

5 Lampu nainstalujete provedením tûchto krokÛ v obráceném
pofiadí.

◆ Proã se musí lampa mûnit? 
Lampa pouÏitá v tomto projekãním televizoru má omezenou
Ïivotnost. Aby byla zaji‰tûna nejlep‰í kvalita zobrazení, musí se
lampa pravidelnû vymûÀovat. Po v˘mûnû lampy bude obraz jasn˘
a ãist˘ jako u nového pfiístroje.

◆ Kdy se lampa vymûÀuje?
Mûla by se vymûÀovat tehdy, kdyÏ obraz ztmavne, je nejasn˘
nebo tehdy, kdyÏ v‰echny tfii pfiední kontrolky budou blikat
(âASOVAâ, LAMPA a POHOTOVOSTNÍ REÎIM/TEPLOTA).

◆ Pfied v˘mûnou lampy proveìte kontrolu
- Pfiístroj vypnûte a s v˘mûnou poãkejte 30 minut, ponûvadÏ

lampa je rozpálená.
- Aby nedo‰lo k po‰kození televizoru, musí mít tato lampa stejné

kódové oznaãení. Kódové oznaãení lampy je na její patici nebo
na boku televizního pfiijímaãe. 

- Po zji‰tûní kódového oznaãení lampy se obraÈte na prodejnu,
kde jste televizor zakoupili, nebo na servisní stfiedisko
Samsung.

◆ Upozornûní
- Nedot˘kejte se hol˘ma rukama sklenûné ãásti lampy a

nevkládejte Ïádn˘ cizí pfiedmûty pod kryt, protoÏe by mohlo
dojít ke zhor‰ení kvality zobrazení, úrazu elektrick˘m proudem
nebo poÏáru.

- Neodkládejte starou lampu v blízkosti hofilav˘ch pfiedmûtÛ nebo
v dosahu mal˘ch dûtí.

- ZabraÀte usazování neãistot nebo prachu uvnitfi krytu lampy
nebo na lampû. ·pinav˘ kryt nebo lampa mohou zaãít hofiet,
explodovat nebo zpÛsobit úraz elektrick˘m proudem.

- Pfii nesprávné manipulaci s novou lampou mÛÏe b˘t ovlivnûna
kvalita obrazu na stínítku obrazovky a mÛÏe dojít ke sníÏení
Ïivotnosti lampy.

- NezapomeÀte po v˘mûnû lampy dotáhnout kryt lampy na
televizoru. Bez správného nasazení krytu lampy nebude
televizor fungovat. Po nasazení krytu lampy na televizor
utáhnûte upevÀovací ‰roub.
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OdstraÀování problémÛ: Dfiíve neÏ se obrátíte na servisního technika

Dfiíve neÏ se obrátíte na poprodejní servis spoleãnosti Samsung, proveìte následující
jednoduché kontroly.

Pokud níÏe uvedené pokyny nepomohou problém vyfie‰it, poznamenejte si ãíslo modelu a
sériové ãíslo televizoru a obraÈte se na místního prodejce.

◆ Zkontrolujte, zda je napájecí ‰ÀÛra pfiipojená k zásuvce.
◆ Zkontrolujte, zda jste pfiepnuli hlavní vypínaã smûrem k “OFF” (O)

nebo zdali jste pouÏili tlaãítko POWER ( ) na dálkovém ovladaãi
nebo v pfiední ãásti televizoru.

◆ Zkontrolujte nastavení kontrastu a jasu obrazu.
◆ Zkontrolujte hlasitost.

◆ Zkontrolujte hlasitost.
◆ Zkontrolujte, zda jste nestiskli tlaãítko MUTE na dálkovém ovladaãi.
◆ Zkontrolujte, jestli funkce Interní ztlumení (Internal Mute) je

nastavena na Zap. (On).

◆ Upravte nastavení barev.
◆ Zkontrolujte, zda je vybrán správn˘ systém vysílání.

◆ Zkuste nalézt elektrické zafiízení, které ru‰í televizor, a pak jej
pfiesuÀte dále od televizoru.

◆ Zapojte televizor do jiné zásuvky.

◆ Zkontrolujte smûr, umístûní a pfiipojení antény.
K ru‰ení dochází ãasto v dÛsledku pouÏití pokojové antény.

◆ VymûÀte baterie v dálkovém ovladaãi.
◆ Oãistûte horní okraj dálkového ovladaãe (pfienosové okno).
◆ Zkontrolujte v˘vody baterie.

Chybí zvuk nebo obraz

Normální obraz, ale chybí zvuk

Obraz chybí nebo je ãernobíl˘

Ru‰ení zvuku a obrazu

Rozmazan˘ nebo zrnit˘ obraz, 
zkreslen˘ zvuk

Závady na dálkovém ovladaãi
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Technické údaje

Popisy a parametry uvádûné v této broÏufie jsou pouze informativní a mohou se zmûnit bez
pfiedchozího upozornûní.

Název modelu

Barevné systémy

Televizní standardy

V˘stupní v˘kon audio

Rozmûry (‰ x h x v)

Hmotnost

SP50L7H SP56L7H

PAL, SECAM, NTSC4.43

BG, DK, I, L, L’

15 W + 15 W

1361 x 520 x 1388 mm 1491 x 556 x 1482 mm

56.7 kg 61 kg

Dodané souãásti

Návod k obsluze

Dálkové ovládání /
baterie AAA

Pokud chcete zakoupit náhradní lampu,
obraÈte se na místní servisní stfiedisko.
• PouÏívejte pouze schválené lampy

Spoleãnost nemÛÏe zaruãit kvalitu v˘robku,
pokud je pouÏíván s neschválenou lampou.

K zakoupení samostatnû

➢ Pfii instalaci zafiízení kvÛli proudûní vzduchu
zajistûte, aby bylo umístûno alespoÀ 10 cm od
zdi.
• ·patné vûtrání mÛÏe zpÛsobit zv˘‰ení 

teploty uvnitfi zafiízení, coÏ má za následek 
zkrácení Ïivotnosti souãástí a zhor‰ení 
v˘konu.

Náhradní lampa
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Memo
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ELECTRONICS

BP68-00389K-01

- POPRODEJNÍ SERVIS

- Pokud se na základû zmûny v˘konu zafiízení domníváte, Ïe mohlo
dojít k závadû, neváhejte se obrátit na va‰eho prodejce nebo
zprostfiedkovatele servisu.
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