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INSTRUKCJA OBS￡UGI

Przed uøyciem odbiornika naleøy uwaønie przeczytaE tI

instrukcjI.
Po przeczytaniu warto j± zachowaE do dalszego wykorzysta-
nia w przysz≥o∂ci.
Zaleca siI rownieø zapisanie numeru seryjnego oraz numeru

modelu.

Informacje te znajduj± siI na tabliczce znamionowej na tylnej
obudowie urz±dzenia.

Numer modelu:

Numer seryjny:
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POLSKI

Instalacja

Zasilanie

Odbiornik ten jest zasilany ze ºrod≥± pr±du przemiennego o napiIciu
wskazanym na etykiecie umieszczonej na tylnej obudowie urz±dzenia.
Nigdy nie naleøy pod≥±czaE go do pr±du sta≥ego. W razie burzy z

wy≥adowaniami atmosferycznymi lub zanikow zasilania naleøy wyj±E
wtyczkI antenow± i od≥±czyE odbiornik od zasilania.

a. Otworz pokrywI panelu tylnego.
b. Pod≥±cz przewod zasilania do odbiornika i do gniazda pr±du przemiennego.
c. Po w≥±∂ciwym u≥oøeniu pod≥±czonych przewodow zamocuj je za

pomoc± opaski do≥±czonej w zestawie.

d. Przeci±gnij przewody przez otwor w odbiorniku.

e. Zamknij pokrywI panelu tylnego.

Uwaga

Aby unikn±E poøaru lub niebezpieczeOstwa poraøenia nie wystawiaE
odbiornika na dzia≥anie deszczu ani wilgoci. Aktywnej matrycy LCD nie

wolno pocieraE ani nie uderzaE øadnym twardym przedmiotem, gdyø moøe

to doprowadziE jej do trwa≥ego porysowania, uszkodzenia lub zniszczenia.

Naprawy

Nie wolno zdejmowaE tylnej obudowy odbiornika, poniewaø moøna siI
naraziE na dzia≥anie wysokiego napiIcia lub inne niebezpieczeOstwa.
Je∂li odbiornik dzia≥a nieprawid≥owo, naleøy od≥±czyE zasilanie i

wezwaE serwis.

Antena

Przewod antenowy naleøy pod≥±czyE do gniazda oznaczonego sym-
bolem +75 Ω z ty≥u obudowy.
Najlepszy odbior zapewnia antena zewnItrzna.

Po≥oøenie

Odbiornik powinien znajdowaE siI w takim miejscu, aby ani jasne
∂wiat≥o sztuczne, ani s≥oneczne nie pada≥o bezpo∂rednio na ekran. Nie

naleøy naraøaE odbiornika na niepotrzebne wibracje, wilgoE, kurz lub

wysok± temperaturI .Odbiornik powinien znajdowaE siI w miejscu
umoøliwiaj±cym swobodny przep≥yw powietrza. Nie naleøy zakrywaE
otworow wentylacyjnych z ty≥u obudowy. K±t ekranu moøna wyregu-
lowaE w sposob przedstawiony na ilustracjach.
Je∂li telewizor ma byE zamontowany na ∂cianie, naleøy pod≥±czyE stan-

dardowe z≥±cze montaøowe VESA (czI∂ci opcjonalne) do tylnej czI∂ci
odbiornika.

Instaluj±c odbiornik z uøyciem uchwytu na∂ciennego (czI∂ci opcjon-
alne), naleøy zamocowaE go stabilnie, aby nie spad≥.

Czyszczenie
Przed czyszczeniem ekranu LCD trzeba od≥±czyE zasilanie. Telewior

naleøy odkurzaE, przecieraj±c ekran i obudowI miIkk±, czyst±
szmatk±. Je∂li ekran wymaga dodatkowego czyszczenia, naleøy uøyE
czytej, wilgotnej szmatki.

Nie naleøy uøywaE p≥ynow czyszcz±cych ani ∂rodkow czyszcz±cych w
aerozolu.

Odpady
Lampa fluoroscencyjna uøyta w tym telewizorze zawiera niewielk±
ilo∂E rtIci.
Urz±dzenia tego nie naleøy wyrzucaE wraz ze zwyk≥ym odpadami domowymi.
Jego utylizacja musi odbywaE siI zgodnie z lokalnymi przepisami.
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Po≥oøenie i funkcje przyciskow steruj±cych

Pilot zdalnego sterowania s≥uøy do sterowania wszystkimi funkcjami
telewizora. Niektore funkcje mog± byE teø regulowane przyciskami na

bocznym panelu odbiornika. Do obs≥ugi odbiornika moøe byE wyko-
rzystywany jedynie pilot zdalnego sterowania zawarty w zestawie.

Pilot zdalnego sterowania

Przed uøyciem pilota zdalnego sterowania naleøy w≥oøyE do niego baterie.

Informacje na ten temat znajduj± siI na nastIpnej stronie.

1. MUTE (Wyciszanie)
W≥±czanie i wy≥±czanie døwiIku

2. TV/AV

Wybor odbioru telewizji lub wideo

UsuniIcie menu z ekranu

W≥±czenie odbiornika ze stanu czuwania

3. LIST (Lista)

Wy∂wietlenie tablicy programow

4. Q.VIEW (Tryb Quick View)
Powrot do poprzednio ogl±danego programu

Wybor ulubionego programu

5. D / E (Program wyøszy/niøszy)

Wybor programu lub elementu menu

W≥±czenie odbiornika ze stanu czuwania

F / G (G≥o∂niej/Ciszej)

Regulacja g≥o∂no∂ci
Wybor ustawieO menu

OK

Zatwierdzenie wyboru lub wy∂wietlenie bieø±cego trybu

6. PRZYCISKI NUMERYCZNE

W≥±czanie odbiornika ze stanu czuwania i wybor programu

7. SSM (PamiIE stanu dºwiIku)
Przywo≥anie preferowanego ustawienia dºwiIku

8. ARC (opcja)

Wybor ø±danego formatu obrazu

9. SLEEP (Sen)

W≥±czenie programatora zasypiania

10. MULTIMEDIA (opcja)

Wybor trybu monitora COMPONENT lub PC
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POLSKI

Po≥oøenie i funkcje przyciskow steruj±cych

11. POWER (Zasilanie)

W≥±czanie odbiornika ze stanu czuwania i wy≥±czanie do stanu

czuwania

12. I/II

Wybor jIzyka w wypadku audycji dwujIzycznych
Wybor wyj∂cia døwiIku (opcja)

13. MENU

Wybor menu

14. PSM (PamiIE stanu obrazu)

Przywo≥anie preferowanego ustawienia obrazu

15. PRZYCISKI TELETEKSTU

Przyciski s≥uø±ce do obs≥ugi teletekstu

Dalsze informacje znajduj± siI w podrozdziale "Teletekst".

* : Bez funkcji

PRZYCISKI KOLOROWE: Przyciski s≥uø±ce do obs≥ugi teletekstu

(tylko w modelach TELETEXT) lub edycji programow.

Wk≥adanie baterii

Uwaga: Aby unikn±E uszkodzenia wskutek wycieku p≥ynu z baterii,

naleøy je wyj±E z pilota, je∂li nie bIdzie on przez d≥uøszy czas

uøytkowany.
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Pilot zdalnego sterowania jest zasilany
dwiema bateriami alkalicznymi typu
AAA. Aby w≥oøyE baterie, odwroE

pilota zdalnego sterowania i otworz

przeznaczony na nie pojemnik.
W≥oø dwie baterie zgodnie z symbol-
ami polaryzacji ( i ) wskazanymi
wewn±trz pojemnika.
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Po≥oøenie i funkcje przyciskow steruj±cych
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ON/OFF TV/AV/PC MENU OK VOL PR

1. W≥/WY≥( /I)

W≥±czanie odbiornika ze stanu czuwania i

wy≥±czanie do stanu czuwania

2. TV/AV/PC

Wybor odbioru telewizji, wideo lub trybu monitora

PC.

UsuniIcie menu z ekranu

W≥±czenie odbiornika ze stanu czuwania

3. TV/AV

Wybor odbioru telewizji lub wideo

UsuniIcie menu z ekranu

W≥±czenie odbiornika ze stanu czuwania

4. MENU

Wybor menu

5. OK

Zatwierdzenie wyboru lub wy∂wietlenie bieø±cego

trybu

6. F / G (G≥o∂niej/Ciszej)

Regulacja g≥o∂no∂ci

Wybor ustawieO menu

7. D / E (Program wyøszy/niøszy)

Wybor programu lub elementu menu

W≥±czenie odbiornika ze stanu czuwania

8. CZUJNIK ZDALNEGO STEROWANIA

9. WSKAØNIK ZASILANIA/CZUWANIA ( )
Czerwone ∂wiat≥o w trybie czuwania

Zielone ∂wiat≥o przy w≥±czonym odbiorniku

10. Podstawka (opcja)

Po≥oøenie i funkcje przyciskow steruj±cych

8

Panel gorny
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POLSKI

Podstawowe operacje

W≥±czanie i wy≥±czanie

1. Naci∂nij przycisk POWER, D / E, TV/AV, MULTIMEDIA (opcja)
lub przyciski NUMERYCZNE, aby w≥±czyE urz±dzenie.

2. Naci∂nij przycisk POWER. Odbiornik wroci do trybu czuwania.

3. Wyjmij wtyczkI zasilania, aby wy≥±czyE odbiornik.

Uwaga: Je∂li w czasie uøytkowania odbiornika wtyczka zasilania

zostanie od≥±czona od sieci, odbiornik prze≥±czy siI w tryb czuwania

lub w≥±czy siI, gdy wtyczka zostanie ponownie w≥oøona do gniazda
zasilania.

Wybor programu

Do wyboru numeru programu s≥uøy przycisk D / E oraz przyciski
NUMERYCZNE.

Regulacja g≥o∂no∂ci

Do regulacji g≥o∂no∂ci s≥uøy przycisk F / G.

Tryb Quick view

Aby powrociE do ostatnio ogl±danego programu, naleøy nacisn±E
przycisk Q.VIEW.

Uwaga: Ta funkcja dzia≥a tylko przy ustawieniu Wy≥ funkcji Ulubione

programy. W przeciwnym wypadku naci∂niIcie tego przycisku za

kaødym razem spowoduje wybor zapisanego ulubionego programu.

Funkcja wyciszania

Naci∂nij przycisk MUTE. DºwiIk wy≥±czy siI, a na ekranie pojawi siI
symbol .

Ustawienie moøna wy≥±czyE naci∂niIciem przycisku MUTE, F / G, I/II

oraz SSM.

Wybor jIzyka na ekranie (opcja)

Menu ekranowe moøna wy∂wietliE ø±danym jIzyku. Najpierw naleøy
wybraE jIzyk.

1. Naci∂nij przycisk MENU, a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE
menu Ustawienia.

2. Naci∂nij przycisk G, a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE
polecenie JIzyk.

3. Naci∂nij przycisk G, a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE
ø±dany jIzyk.
Wszystkie informacje na ekranie bId± wy∂wietlane w wybranym
jIzyku.

4. Naci∂nij przycisk OK.

5. Naci∂nij przycisk TV/AV, aby powrociE do normalnego ogl±dania
telewizji.
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Wybor menu

1. Naci∂nij przycisk MENU, a nastIpnie przycisk D / E, aby
wy∂wietliE kaøde z menu.

2. Naci∂nij przycisk G, a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE ele-

ment menu.

3. Za pomoc± przycisku F / G zmieO ustawienie elementu w menu

podrzIdnym lub rozwijanym.
Do przechodzenia na wyøszy poziom menu s≥uøy przycisk OK, za∂

do przechodzenia na niøszy poziom menu --- przycisk MENU.

Uwaga:
a. W trybie TV/AV i COMPONENT (opcja) menu PC (opcja) nie jest

wy∂wietlane.
b. W trybie teletekstu menu nie s± wy∂wietlane.
c. W niektorych modelach telewizorow menu JIzyk nie bIdzie

wy∂wietlane.

Menu ekranowe
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POLSKI

Nastawianie stacji telewizyjnych

Pod numerami programow moøna zapisaE maksymalnie 100 stacji telewiz-

yjnych (od 0 do 99). Po zaprogramowaniu stacji, moøna je przegl±daE,
korzystaj±c z przyciskow D / E i przyciskow NUMERYCZNYCH.

Stacje moøna dostroiE w trybie automatycznym lub rIcznym.

Automatyczne dostrajanie programow

Przy uøyciu tej metody moøna zapisaE wszystkie odbierane stacje
telewizyjne. Automatyczne dostrajanie programow jest zalecane przy

instalacji odbiornika.

1. Naci∂nij przycisk MENU, a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE
menu Kana≥.

2. Naci∂nij przycisk G, a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE
polecenie Strojenie auto.

3. Naci∂nij przycisk G. Wybierz system telewizyjny przyciskiem G, a

nastIpnie przyciskiem D / E w menu System ;

BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Europa Wschodnia)
I : PAL I/II (Wielka Brytania/Irlandia)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa Wschodnia)
L : SECAM L/L' (Francja)
M : (USA/Korea/Filipiny)

4. Naci∂nij przycisk OK.

5. Naci∂nij przycisk D / E,aby wybraE polecenie Zacznij od.

6. W menu rozwijanym Zacznij od wybierz pocz±tkowy numer pro-

gramu, naciskaj±c przycisk F / G lub przyciski NUMERYCZNE.

Kaødy numer mniejszy od 10 wpisuje siI, poprzedzaj±c go cyfr±
'0', tj. '05' oznacza 5.

7. Naci∂nij przycisk D / E, aby wybraE polecenie Strojenie.
8. Aby rozpocz±E automatyczne dostrajanie, naci∂nij przycisk G.

Wszystkie dostIpne stacje zostan± zapisane. Nazwa stacji
zostanie zapamiItana, je∂li nadaje ona sygna≥ VPS, PDC lub dane

teletekstu. Je∂li stacji nie moøna przyporz±dkowaE, nazwy, nazw±

bIdzie numer kana≥u --- zapisywany jako C (V/UHF 01-69) lub S

(kablowe 01-47) z odpowiednim numerem.

Aby zakoOczyE automatyczne dostrajanie, naci∂nij przycisk MENU.
Po zakoOczeniu automatycznego dostrajania na ekranie pojawia
siI menu Edycja programu. Informacje na temat edycji
zapisanych programow znajduj± siI w podrozdziale "Edycja pro-

gramow".

9. Naci∂nij przycisk TV/AV, aby powrociE do normalnego ogl±dania
telewizji.
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Nastawianie stacji telewizyjnych

RIczne dostrajanie programow

RIczne programowanie umoøliwia rIczne dostrojenie i uporz±dkowanie
stacji w dowolnej kolejno∂ci. Kaødemu numerowi programu moøna takøe

przypisaE nazwI stacji sk≥adaj±c± siI z piIciu znakow.

1. Naci∂nij przycisk MENU, a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE
menu Kana≥.

2. Naci∂nij przycisk G, a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE
polecenie Strojenie rIczne.

3. Naci∂nij przycisk G, a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE
polecenie PamiIE.

4. W menu PamiIE wybierz ø±dany numer programu (od 0 do 99)
przyciskiem F / G lub przyciskami NUMERYCZNYMI. Kaødy
numer mniejszy od 10 wpisuje siI, poprzedzaj±c go cyfr± '0', tj.
'05' oznacza 5.

5. Naci∂nij przycisk D / E, aby wybraE polecenie System.
6. Wybierz system telewizyjny przyciskiem G, a nastIpnie przy-

ciskiem F / G w menu System ;

BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Europa Wschodnia)
I : PAL I/II (Wielka Brytania/Irlandia)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa Wschodnia)
L : SECAM L/L' (Francja)
M : (USA/Korea/Filipiny)

7. Naci∂nij przycisk OK.

8. Naci∂nij przycisk D / E, aby wybraE polecenie Kana≥.

9. Naci∂nij przycisk G, a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE
polecenie VHF/UHF lub TV kablowa menu Kana≥.

Je∂li to moøliwe, wybierz numer programu bezpo∂rednio przy-
ciskami numerycznymi. Kaødy numer mniejszy od 10 wpisuje siI,
poprzedzaj±c go cyfr± '0', tj. '05' oznacza 5.

10. Naci∂nij przycisk OK.

11. Naci∂nij przycisk D / E, aby wybraE polecenie Strojenie.
12. W menu rozwijanym Strojenie naci∂nij przycisk G, a nastIpnie

przycisk F / G, aby rozpocz±E wyszukiwanie. Po znalezieniu stacji
wyszukiwanie zakoOczy siI.

13. Naci∂nij przycisk OK, aby zapisaE stacjI.
14. Aby zapisaE kolejn± stacj±, powtarzaj kroki od 3 do 13.

15. Naci∂nij przycisk TV/AV, aby powrociE do normalnego ogl±dania
telewizji.
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TV/AV

Nastawianie stacji telewizyjnych

Nadawanie nazw stacjom
1. Powtorz kroki rIcznego dostrajania programow 1 i 2.

2. Naci∂nij przycisk G, a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE
polecenie Nazwa.

3. Naci∂nij przycisk G, a nastIpnie przycisk D / E. Moøna uøywaE
spacji, +, -, numerow od 0 do 9 i znakow alfabetu od A do Z.

Przyciskiem F moøna wybieraE znaki w przeciwnej kolejno∂ci.
4. Wybierz pozycjI przyciskiem F / G, a nastIpnie wybierz drugi

znak i tak dalej.
5. Naci∂nij przycisk OK, aby zapisaE stacjI.
6. Naci∂nij przycisk TV/AV, aby powrociE do normalnego ogl±dania

telewizji.
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Edycja programow
Ta funkcja umoøliwia usuniIcie lub pominiIcie programow zapisanych w

pamiIci odbiornika. Moøna takøe przenie∂E niektore stacje pod inne numery

programow lub wstawiE "pust±" stacjI pod wybrany numer programu.

1. Naci∂nij przycisk MENU, a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE
menu Edycja programu.

2. Naci∂nij przycisk G, a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE
polecenie Edycja programu.

3. Naci∂nij przycisk G, aby wy∂wietliE menu Strojenie rIczne.

Usuwanie programu
1. Wybierz program, ktory chcesz usun±E, korzystaj±c z przyciskow

D/ElubF/G.
2. Naci∂nij dwa razy przycisk CZERWONY.

Wybrany program zostanie usuniIty, a kolejne programy zostan±
przesuniIte o jedn± pozycjI.

Kopiowanie programu
1. Wybierz program, ktory chcesz skopiowaE, korzystaj±c z przy-

ciskowD/ElubF/G.
2. Naci∂nij przycisk ZIELONY.

Wszystkie kolejne programy zostan± odsuniIte o jedn± pozycjI.
Przenoszenie programu
1. Wybierz program, ktory chcesz przenie∂E, korzystaj±c z przy-

ciskowD/ElubF/G.
2. Naci∂nij przycisk ØO￡TY.
3. Przyciskiem D / Elub F / Gprzenie∂ program pod ø±dany numer programu.
4. Naci∂nij ponownie przycisk ØO￡TY, aby wy≥±czyE tI funkcjI.

Pomijanie numeru programu
1. Wybierz numer programu, ktory chcesz pomin±E, korzystaj±c z

przyciskowD/ElubF/G.
2. Naci∂nij przycisk NIEBIESKI. Pomijany program jest oznaczony na

niebiesko.

3. Naci∂nij ponownie przycisk NIEBIESKI, aby zrezygnowaE z pomi-
jania tego programu.

Kiedy numer programu jest pomijany, oznacza to, øe nie moøna go

wybraE przyciskiem D / E podczas normalnego ogl±dania telewiz-

ji. Aby wybraE pomijany program, wpisz bezpo∂rednio numer pro-

gramu przyciskami NUMERYCZNYMI lub wybierz go w menu

edycji programow lub tablicy programow.

Naci∂nij przycisk TV/AV, aby powrociE do normalnego ogl±dania telewizji.

Strojenie auto

Strojenie rIczne

Ulubione programy

Kana≥

DEFG OK MENU

Edycja programu
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LIST Q.VIEW

Ulubiony program

Ta funkcja umoøliwia bezpo∂redni wybor ulubionych programow.
1. Naci∂nij przycisk MENU, a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE

menu Station (Stacja).
2. Naci∂nij przycisk G, a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE

polecenie Ulubione programy.

3. Naci∂nij przycisk G, a nastIpnie przycisk F / G aby wybraE
polecenie W≥ lub Wy≥.

4. Naci∂nij przycisk D / E, aby wybraE pozycjI --

-----.

5. Wybierz ø±dany program przyciskiem F / G lub przyciskami
NUMERYCZNYMI.

6. Aby zapisaE inny program, powtarzaj kroki od 4 do 5.

Moøna zapisaE maksymalnie 8 programow.
7. Naci∂nij przycisk TV/AV, aby powrociE do normalnego ogl±dania telewizji.

Naciskaj kilkakrotnie przycisk Q.VIEW, aby wybieraE zapisane ulubione

programy.

Wywo≥ywanie tablicy programow
Moøna sprawdziE programy zapisane w pamiIci, wy∂wietlaj±c tablicI
programow.

Wy∂wietlanie tablicy programow
Naci∂nij przycisk LIST (Lista), aby wy∂wietliE menu Programme table

(Tablica programow).
Tablica programow pojawi siI na ekranie. Jedna tablica zawiera

dziesiE programow, jak pokazano poniøej.

Uwaga:
a. Niektore programy mog± byE oznaczone na niebiesko. Przy

automatycznym dostrajaniu lub w trybie edycji programow zosta≥y
one tak ustawione, øe s± pomijane.

b. Numer kana≥u widoczny w tablicy programow oznacza, øe stacji
nie przydzielono nazwy.

Wybor programu z tablicy programow
Wybierz program, korzystaj±c z przyciskow D / E lub F / G.

Naci∂nij nastIpnie przycisk OK.

Odbiornik prze≥±czy siI na wybrany numer programu.

Zmiana strony tablicy programow
Jest 10 stron tablicy programow, na ktorych moøe znajdowaE siI 100

programow.
Kolejne naci∂niIcia przycisku D / E lub F / G powoduj± zmiany strony.

Naci∂nij przycisk TV/AV, aby powrociE do normalnego ogl±dania telewizji.

Nastawianie stacji telewizyjnych
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PSM (PamiIE stanu obrazu)

1. Naci∂nij przycisk MENU, a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE
menu Obraz.

2. Naci∂nij przycisk G, a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE
polecenie PSM.

3. Naci∂nij przycisk G, a nastIpnie przycisk D / E aby wybraE ustaw-

ienie obrazu w menu PSM.

4. Naci∂nij przycisk OK.

5. Naci∂nij przycisk TV/AV, aby powrociE do normalnego ogl±dania
telewizji.

Ø±dane ustawienie obrazu -- Dynamiczny, Standard, ￡agodny,Gra

lub Uøytkownik -- moøna takøe przywo≥aE za pomoc± przycisku PSM
na pilocie zdalnego sterowania. Ustawienia obrazu Dynamiczny,

Standard, ￡agodnyi Gra zosta≥y zaprogramowane fabrycznie pod
k±tem najlepszej jako∂ci i nie mog± zostaE zmienione.

Regulacja obrazu

Moøna regulowaE ustawienia kontrastu, jasno∂ci, intensywno∂ci
kolorow, ostro∂ci aby dostosowaE je do w≥asnych preferencji.

1. Naci∂nij przycisk MENU, a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE
menu Obraz.

2. Naci∂nij przycis D / E, aby wybraE ø±dany element tego menu.

3. Naci∂nij przycis F / G, aby odpowiednio wyregulowaE obraz.

Ustawienia bId± zapisane pod nazw± stanu obrazu Uøytkownik.
4. Naci∂nij przycisk TV/AV, aby powrociE do normalnego ogl±dania

telewizji.

Uwaga: W trybie PC wy∂wietlaj± siI tylko ustawienia Kontrast i

Jasno∂E.

PSM

Kontrast

Jasno∂E

Kolor

Ostro∂E

Obraz

DEFG OK MENU
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Kontrast 47
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Kolor

Ostro∂E
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Format obrazu (opcja)

TelewizjI moøna ogl±daE w roønych formatach obrazu: 16:9, 14:9,

Zoom, Specjalny, Oryginalny i 4:3.

Naciskaj kilkakrotnie przycisk ARC, aby wybraE ø±dany format obrazu.

16:9

Tryb 16:9 jest przystosowany do ogl±dania filmow kinowych (format
obrazu 16:9) oraz zwyk≥ych programow telewizyjnych.
Proporcje ekranu 16:9 s± wy∂wietlane w zwyk≥y sposob, natomiast

ekran 4:3 jest powIkszany z lewej i prawej strony, aby ekran 16:9 by≥
ca≥y wype≥niony.

14:9

Tryb 14:9 jest przystosowany do zwyk≥ych programow telewizyjnych i

obrazow w formacie 14:9.

Ekran 14:9 wy∂wietla siI tak jak ekran 4:3, ale powiIkszenie nastIpuje
na dole i gorze oraz z lewej i prawej strony obrazu.

Zoom

Funkcja Zoom umoøliwia ogl±danie w formacie kinowym na ca≥ym
ekranie. Normalny format obrazu 4:3 jest powiIkszany tak, aby
wype≥niE ca≥y ekran, lecz krawIdzie gUrna i dolna s± tracone.

Specjalny
Kiedy odbiornik otrzyma sygna≥ obrazu szerokoekranowego, ta opcja
umoøliwi dostosowanie obrazu w poziomie, w proporcjach nie lin-

iowych, tak aby wype≥ni≥ ekran.

Oryginalny
Kiedy odbiornik otrzyma sygna≥ obrazu szerokoekranowego, automaty-
cznie prze≥±czy siI na format obrazu, ktUry zostanie przes≥any.

4:3

Format obrazu 4:3 jest formatem ekranu standardowego odbiornika

telewizyjnego.

Uwaga: W trybie PC s± dostIpne tylko wspU≥czynniki proporcji ekranu
16:9 i 4:3.

Regulacja obrazu

17
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SSM (PamiE stanu dºwiIku)
Moøna wybraE preferowane ustawienie dºwiIku: Stonowany, Muzyka,
Kino lub Mowa. BarwI dºwiIku moøna regulowaE takøe przy uøyciu
korektora graficznego.
1. Naci∂nij przycisk MENU, a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE

menu DºwiIk.

2. Naci∂nij przycisk G, a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE
polecenie SSM (PamiIE stanu dºwiIku).

3. Naci∂nij przycisk G, a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE
ustawienie dºwiIku w menu SSM (PamiE stanu dºwIku).
Regulacja czIstotliwo∂ci dºwiIku
a. Naci∂nij przycisk OK w menu Uøytkownik.
b. Wybierz pasmo dºwiIku, naciskaj±c przycisk F / G.

c. Odpowiednio ustaw poziom dºwiIku, uøywaj±c przycisku D / E.

d. Naci∂nij przycisk OK, aby zapisaE ustawienia dla dºwiIku Uøytkownik.

Naci∂nij przycisk TV/AV, aby powrociE do normalnego ogl±dania telewizji.

Ø±dane ustawienie dºwiIku -- Stonowany, Muzyka, Kino, Mowa lub

Uøytkownik -- moøna przywo≥aE takøe za pomoc± przycisku SSM na

pilocie zdalnego sterowania. Ustawienia dºwiIku Stonowany,
Muzyka, Kino i Mowa zosta≥y zaprogramowane fabrycznie pod k±tem
optymalnej jako∂ci i nie mog± zostaE zmienione.

Uwaga: Naci∂niIcie przycisku SSMpo wprowadzeniu odpowiednich zmian w

podmenu Uøytkownik spowoduje, øe automatycznie pojawi siI ustawienie

Uøytkownik, nawet je∂li juø wybrano fabryczne ustawienie Stonowany ,

Muzyka, Kino lub Mowa.

Regulacja dºwiIku
Moøna regulowaE balans i Funkcja AVL. Funkcja AVL utrzymuje jed-
nakow± g≥o∂no∂E nawet przy zmianie programow.
1. Naci∂nij przycisk MENU, a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE

menu DºwiIk.
2. Naci∂nij przycisk OK lub G a nastIpnie przycisk D / E, aby

wybraE ø±dany element menu: Funkcja AVL lub Balans.

3. Odpowiednio ustaw poziom dºwiIku, korzystaj±c z przyciskow F / G,
D / E i przycisku OK.

4. Naci∂nij przycisk TV/AV, aby powrociE do normalnego ogl±dania telewizji.

Regulacja dºwiIku
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Regulacja dºwiIku

Odbior dºwiIku stereo/dual

Po wybraniu programu informacje o dºwiIku stacji pojawiaj± siI wow-

czas, gdy znika numer programu i nazwa stacji.

Wybor dºwiIku monofonicznego
W trybie odbioru stereofonicznego, gdy sygna≥ stereo jest s≥aby,
moøna prze≥±czyE telewizor w tryb mono, naciskaj±c dwukrotnie przy-
cisk I/II. Przy odbiorze monofonicznym poprawia siI g≥Ibia dºwiIku.
Aby powrociE do dºwiIku stereo, naleøy ponownie dwukrotnie

naci∂niIE przycisk I/II.

Wybor jIzyka w wypadku audycji dwujIzycznych
Je∂li program jest odbierany w dwoch jIzykach (program
dwujIzyczny), moøna prze≥±czyE siI w tryb DUAL I, DUAL II oraz

DUAL I+II, naciskaj±c kilkakrotnie przycisk I/II.

W trybie DUAL I w g≥o∂nikach s≥yszalny jest podstawowy jIzyk audy-
cji.
W trybie DUAL II w g≥o∂nikach s≥yszalny jest drugi jIzyk audycji.
W trybie DUAL I+II w poszczegolnych g≥o∂nikach s≥yszalne s± roøne

jIzyki.

Odbior w trybie NICAM (opcja)

Je∂li odbiornik jest wyposaøony w funkcjI NICAM, moøna odbieraE

wysokiej jako∂ci dºwiIk cyfrowy NICAM (Near Instantaneous

Companding DºwiIk Multiplex).
Wyj∂cie dºwiIku moøna wybraE zgodnie z rodzajem odbieranej audy-
cji w nastIpuj±cy sposob, naciskaj±c kilkakrotnie przycisk I/II.

1. Jeøeli odbierany jest dºwiIk NICAM mono, moøna wybraE ustaw-

ienie NICAM MONO lub FM MONO.

2. Jeøeli odbierany jest dºwiIk NICAM stereo, moøna wybraE ustaw-

ienie NICAM STEREO lub FM MONO. Jeøeli sygna≥ stereofon-

iczny jest s≥aby, naleøy prze≥±czyE na ustawienie FM mono.

3. Jeøeli odbierany jest dºwiIk NICAM dual, moøna wybraE ustawie-

nie NICAM DUAL I, NICAM DUAL II, NICAM DUAL I+II lub

MONO. Gdy wybrane jest ustawienie FM mono, na ekranie ukazu-

je siI napis MONO.

Wybor wyj∂cia dºwiIku

W trybie AV moøna wybraE wyj∂cie dºwiIku dla lewego i prawego

g≥o∂nika.

Aby wybraE wyj∂cie dºwiIku, naciskaj cyklicznie przycisk I/II.

L+R : Sygna≥ audio z wej∂cia audio L jest wysy≥any do lewego
g≥o∂nika, a sygna≥ audio z wej∂cia audio R jest wysy≥any do

prawego g≥o∂nika.
L+L : Sygna≥ audio z wej∂cia audio L jest wysy∏any do lewego i

prawego g≥oEnika.
R+R : Sygna≥ audio z wej∂cia audio R jest wysy∏any do lewego i

prawego g≥oEnika.

OK

I/II
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Zegar
Przed uøyciem w≥±cznika/wy≥±cznika czasowego naleøy poprawnie
ustawiE czas.

1. Naci∂nij przycisk MENU, a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE
menu Czas.

2. Naci∂nij przycisk G, a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE
polecenie Czas.

3. Naci∂nij przycisk G, a nastIpnie przycisk D / E, aby ustawiE godzinI.
4. Naci∂nij przycisk G, a nastIpnie przycisk D / E, aby ustawiE minuty.
5. Naci∂nij przycisk MENU, aby zapisaE ustawienia.

Godzina w≥±czenia/wy≥±czenia
Wy≥±cznik czasowy o ustawionej porze automatycznie wy≥±cza odbiornik

do trybu czuwania.

1. Naci∂nij przycisk MENU, a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE
menu Czas.

2. Naci∂nij przycisk G, a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE
polecenie Czas Wy≥. lub Czas W≥..

3. Naci∂nij przycisk G, a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE
ustawienie W≥..

Aby anulowaE funkcjI W≥/Czas Wy≥., naci∂nij przycisk D / E, aby wybraE
ustawienie Wy≥..

4. Naci∂nij przycisk G, a nastIpnie przycisk D / E, aby ustawiE godzinI.
5. Naci∂nij przycisk G, a nastIpnie przycisk D / E aby ustawiE minuty.
6. Tylko funkcja Czas W≥. ; Naci∂nij przycisk G, a nastIpnie przycisk

D / E, aby ustawiE poziom g≥o∂no∂ci i numer programu.
7. Naci∂nij przycisk MENU, aby zapisaE ustawienia.

Uwaga:
a. W razie zaniku zasilania (od≥±czenie od zasilania lub awaria) zegar

musi zostaE ponownie ustawiony.
b. Dwie godziny po w≥±czeniu odbiornika funkcj± w≥±cznika cza-

sowego zostanie on automatycznie prze≥±czony w tryb czuwania,
o ile nie zostanie naci∂nIty øaden przycisk.

c. Po ustawieniu godziny w≥±czenia lub wy≥±czenia funkcje te dzia≥aj±
codziennie o ustawionej godzinie.

d. Funkcja wy≥±cznika czasowego anuluje funkcjI w≥±cznika, je∂li
obie zosta≥y ustawione na t± sam± godzinI.

e. Odbiornik musi byE w trybie czuwania, aby funkcja w≥±cznika cza-

sowego mog≥a dzia≥aE.

Menu CZAS

PR

PR

VOL

OK

VOL

MENU

Czas

Czas Wy≥.

Czas W≥.

Auto wy≥±czanie

Czas

DEFG OK MENU

Czas

-i-i:i-i-Czas

Czas Wy≥.

Czas W≥.

Auto wy≥±czanie

DEFG OK MENU

Czas

-i-i:i-i-

Pr. 0

Vol. 30

W≥

Czas

Czas Wy≥.

Czas W≥.

Auto wy≥±czanie

DEFG OK MENU



POLSKI

Automatyczne wy≥±czanie
Je∂li w menu Auto wy≥±czanie zostanie wybrane ustawienie W≥,
odbiornik automatycznie prze≥±czy siI w tryb czuwania mniej wiIcej
dziesiIE minut po zakoOczeniu nadawania przez stacjI telewizyjn±.

1. Naci∂nij przycisk MENU, a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE
menu Czas.

2. Naci∂nij przycisk G, a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE
polecenie Auto wy≥±czanie.

3. Naci∂nij przycisk G a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE ustaw-

ienie W≥. lub Wy≥..

4. Naci∂nij przycisk MENU, aby zapisaE ustawienia.

Programator zasypiania

Nie trzeba pamItaE o konieczno∂ci wy≥±czania odbiornika przed snem.

Programator zasypiania po up≥yniIciu ustawionego czasu automaty-
cznie wy≥±czy odbiornik do trybu czuwania.

Naci∂nij przycisk SLEEP (Sen), aby wybraE liczbI minut. Na ekranie

pojawi siI napis
'

Wy≥.' oraz liczba minut: 10, 20, 30, 60, 90, 120,
180 i 240. Licznik zaczyna odliczaE od wybranej liczby minut.

Uwaga:
a. Aby wy∂wietliE czas pozosta≥y do wy≥±czenia, naci∂nij jeden raz

przycisk SLEEP (Sen).
b. Aby anulowaE czas wy≥±czenia, naciskaj kilkakrotnie przycisk

SLEEP (Sen), aø pojawi siI napis
'

Wy≥.'.
c. Po wy≥±czeniu odbiornika ustawiony przez uøytkownika czas

wy≥±czenia zostaje anulowany.

Menu CZAS
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Inne funkcje

Tryby TV, AV i PC

Moøna ustawiE wej∂cie w tryb TV, AV lub PC. Tryb AV s≥uøy do

wspo≥pracy z magnetowidem oraz innymi urz±dzeniami pod≥±czanymi
do odbiornika.

Uwaga: Kiedy magnetowid jest pod≥±czony przez gniazdo antenowe,
odbiornika uøywa siI w trybie TV. WiIcej informacji znajduje siI w

podrozdziale "Pod≥±czanie urz±dzeO zewnItrznych".

1. Naci∂nij przycisk MENU, a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE
menu Ustawienia.

2. Naci∂nij przycisk G, a nastIpnie przycis D / E, aby wybraE
polecenie Wej∂cie.

3. Naci∂nij przycisk G, a nastIpnie przyci D / E, aby wybraE ustaw-

ienie TV, AV1, AV2, AV3 (opcja), S-Video, Component (opcja)
lub PC (opcja).
DostIpne tryby AV i PC:

AV 1: Magnetowid pod≥±czony do gniazda Euroscart w odbiorniku.

AV 2: Magnetowid pod≥±czony do gniazda AV2 w odbiorniku.

AV 3: Magnetowid pod≥±czony do gniazda AV3 w odbiorniku. (opcja)
S-Video: Magnetowid pod≥±czony do gniazda S-Video w odbiorniku.

Component: Odtwarzacz DVD pod≥±czony do gniazda DVD IN z

ty≥u odbiornika. (opcja)
PC: Komputer PC pod≥±czony do gniazda PC w odbiorniku. (opcja)

4. Naci∂nij przycisk TV/AV, aby powrociE do normalnego ogl±dania
telewizji.

Moøna takøe wybraE tryb TV lub AV, naciskaj±c przycisk TV/AV.

W trybie AV, aby powrociE do trybu TV, naci∂nij przycisk D / E lub

przyciski NUMERYCZNE.

Automatyczne prze≥±czanie sygna≥em wideo

Je∂li magnetowid wysy≥a sygna≥ napiIcia prze≥±czaj±cego przez z≥±cze
Euroscart, odbiornik automatycznie prze≥±czy siI w tryb AV1. Aby jed-
nak kontynuowaE ogl±danie w trybie TV, naci∂nij przycisk D / E lub

przyciski NUMERYCZNE.

Naci∂nij przycisk TV/AV, aby powrociE do trybow AV.
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POLSKI

Inne funkcje

Zabezpieczenie przed dzieEmi

Telewizor moøna tak ustawiE, aby do jego obs≥ugi konieczny by≥ pilot
zdalnego sterowania. Ta funkcja uniemoøliwia ogl±danie dzieciom pro-

gramu bez zezwolenia.

1. Naci∂nij przycisk MENU, a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE
menu Ustawienia.

2. Naci∂nij przycisk G, a nastIpnie przycis D / E, aby wybraE
polecenie Blokada.

3. Naci∂nij przycisk G, a nastIpnie przycis D / E, aby wybraE ustaw-

ienie W≥. lub Wy≥. z menu Blokada.

4. Naci∂nij przycisk TV/AV, aby powrociE do normalnego ogl±dania
telewizji.

Gdy zabezpieczenie jest w≥±czone, to w czasie ogl±dania telewizji po

naci∂niIciu dowolnego przycisku na panelu bocznym na ekranie

pojawia siI napis Blokada.

Uwaga: Napis Blokada nie pojawi siI na ekranie, je∂li przycisk na

panelu bocznym zostanie naci∂niIty w czasie wy∂ wietlania menu.
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Teletekst

Teletekst (lub tryb TOP) jest funkcj± opcjonaln±, w zwi±zku z tym tylko
odbiorniki z systemem teletekstu mog± odbieraE sygna≥ teletekstu.

Teletekst jest nadawany bezp≥atnie przez wiIkszo∂E stacji telewiz-

yjnych. Zawiera naj∂wieøsze wiadomo∂ci, prognozI pogody, program

telewizyjny, ceny akcji i wiele innych informacji.

Dekoder teletekstu tego telewizora obs≥uguje systemy SIMPLE, TOP

i FASTEXT. SIMPLE (standardowy teletekst) sk≥ada siI z wielu stron

wybieranych bezpo∂rednio przez wpisywanie odpowiedniego numeru

strony. TOP i FASTEXT to nowocze∂niejsze metody, umoøliwiaj±ce
szybki i ≥atwy wybor informacji teletekstowych.

W≥±czanie i wy≥±czanie

Naci∂nij przycisk TEXT, aby prze≥±czyE siI na teletekst. Na ekranie

pojawi siI pierwsza lub ostatnia strona.

U gory ekranu wy∂wietlane s± dwa numery stron, nazwa stacji telewiz-

yjnej, data i godzina. Pierwszy numer strony wskazuje dokonany przez

uøytkownika wybor, za∂ drugi --- aktualnie wy∂wietlan± stronI.

Naci∂nij przycisk TEXT, aby wy≥±czyE teletekst. Zostanie przywrocony
poprzedni tryb wy∂wietlania.

Tryb SIMPLE

Wybor strony
1. Wprowadº za pomoc± przyciskow NUMERYCZNYCH ø±dany

numer strony jako trzycyfrow± liczbI. Je∂li podczas wybierania
zostanie naci∂niIta niew≥a∂ciwa cyfra, trzycyfrow± liczbI trzeba

wpisaE do koOca, a nastIpnie ponownie wprowadziE poprawn±

liczbI.
2. Przycisku D / E moøna uøywaE do wybierania poprzedniej lub

nastIpnej strony.

Programowanie kolorowego przycisku w trybie LIST

Je∂li telewizor jest w trybie SIMPLE, TOP lub FASTEXT, naci∂nij przy-

cisk
, aby prze≥±czyE siI w tryb LIST.

Cztery wybrane strony teletekstu moøna zakodowaE kolorami i ≥atwo

wybieraE, naciskaj±c przycisk w odpowiednim kolorze na pilocie zdal-

nego sterowania.

1. Naci∂nij kolorowy przycisk.
2. Za pomoc± przyciskow NUMERYCZNYCH wybierz stronI, ktora

ma byE zaprogramowana.

3. Naci∂nij przycisk OK. Wybrana strona zostanie zapisana po jed-
nokrotnym migniIciu. Od tej pory stronI tI bIdzie moøna wybraE
przyciskiem o danym kolorze.

4. Trzy pozosta≥e kolorowe przyciski programuje siI w analogiczny
sposob.
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POLSKI

Teletekst

Tryb TOP (opcja)

Na dole ekranu telewizora wy∂wietlane s± cztery pola ---

czerwone,

zielone, øo≥te i niebieskie. Øo≥te pole oznacza nastIpn± grupI, a

niebieskie ---

nastIpny blok.

Wybor bloku/grupy/strony
1. Za pomoc± niebieskiego przycisku moøna przesuwaE siI z bloku

do bloku.

2. Øo≥ty przycisk s≥uøy do przechodzenia do nastIpnej grupy z

automatycznym przej∂ciem do nastIpnego bloku.

3. Zielony przycisk s≥uøy do przechodzenia do nastIpnej istniej±cej
strony z automatycznym przej∂ciem do nastIpnej grupy.

Zamiennie moøna uøywaE przycisku D.

4. Przycisk czerwony umoøliwia powrot do poprzedniego wyboru.
Zamiennie moøna uøywaE przycisku E.

Bezpo∂redni wybor strony
Tak jak w trybie SIMPLE moøna wybraE stronI, wpisuj±c j± w trybie TOP

jako trzycyfrow± liczbI przy uøyciu przyciskow NUMERYCZNYCH.

Tryb FASTEXT

Strony teletekstu s± zakodowane kolorami na dole ekranu i wybiera siI
je, naciskaj±c przycisk w odpowiednim kolorze.

Wybor strony
1. Naci∂nij przycisk , aby wybraE stronI indeksow±.
2. Strony teletekstu s± zakodowane kolorami na dole ekranu i moøna

je wybraE, naciskaj±c przycisk w odpowiednim kolorze.

3. Tak jak w trybie SIMPLE moøna wybraE stronI, wpisuj±c j± w try-
bie FASTEXT jako trzycyfrow± liczbI przy uøyciu przyciskow
NUMERYCZNYCH.

4. Przycisk D / E moøe s≥uøyE do wyboru poprzedniej lub nastIpnej
strony.
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Teletekst

Specjalne funkcje teletekstu

REVEAL (Odkrywanie)

Naci∂nij ten przycisk, aby ujawniE ukryte informacje, na

przyk≥ad rozwi±zania zagadek lub ≥amig≥owek.
Naci∂nij ten przycisk ponownie, aby usun±E te informacje z

ekranu.

SIZE (Rozmiar)

Powoduje wy∂wietlanie tekstu o podwojnej wysoko∂ci.
Naci∂nij ten przycisk, aby powiIkszyE gorn± po≥owI strony.

Naci∂nij ten przycisk ponownie, aby powiIkszyE doln± po≥owI

strony.

Naci∂nij ten przycisk po raz kolejny, aby przywrociE wy∂ wiet-

lanie normalne.

UPDATE (Aktualizacja)

Wy∂wietla obraz telewizyjny na ekranie w czasie oczekiwania

na now± stronI teletekstu. Symbol pojawi siI w gornym
lewym rogu ekranu. Gdy zaktualizowana strona bIdzie
dostIpna, symbol zostanie zast±piony numerem strony.
Naci∂nij ten przycisk, aby wy∂wietliE zaktualizowan± stronI
teletekstu.

HOLD (Zatrzymanie)

Zatrzymuje automatyczn± zmianI strony, ktora odbywa siI,

je∂li strona teletekstu sk≥ada siI z co najmniej 2 stron

podrzIdnych. Liczba stron podrzIdnych i wy∂wietlana strona

podrzIdna s± zwykle pokazane na ekranie poniøej godziny. Po

naci∂niIciu tego przycisku w gornym lewym rogu ekranu

wy∂wietlany jest symbol zatrzymania, a automatyczna zmiana

strony jest niemoøliwa.

Aby kontynuowaE, naci∂nij ten przycisk ponownie.

MIX (Nak≥adanie)

Wy∂wietla strony teletekstu na≥oøone na obraz telewizyjny.
Aby wy≥±czyE obraz telewizyjny, naci∂nij ten przycisk ponownie.

CZAS

Ogl±daj±c program telewizyjny, naci∂nij ten przycisk, aby
wy∂wietliE w gornym prawym rogu ekranu aktualny czas.

Naci∂nij ten przycisk ponownie, aby usun±E te informacje z

ekranu. W trybie teletekstu naci∂nij ten przycisk, aby wybraE
numer strony podrzIdnej. Numer strony podrzIdnej jest
wy∂wietlany na dole ekranu. Aby zatrzymaE lub zmieniE stronI

podrzIdn±, naci∂nij przycisk CZERWONY/ZIELONY, D / E

lub przyciski NUMERYCZNE.

Naci∂nij przycisk ponownie, aby wy≥±czyE tI funkcjI.
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Pod≥±czanie urz±dzeO zewnItrznych

Do odbiornika moøna pod≥±czyE urz±dzenia zewnItrzne, takie jak mag-

netowidy, kamery itp. Przyk≥ady po≥±czeO znajduj± siI poniøej.

Gniazdo antenowe

1. Po≥±cz kablem gniazdo wyj∂ciowe RF magnetowidu z gniazdem
antenowym odbiornika.

2. Pod≥±cz przewod antenowy do gniazda wej∂ciowego RF w mag-

netowidzie.

3. Zapisz kana≥ magnetowidu pod odpowiednim numerem programu,

korzystaj±c z informacji zawartych w podrozdziale "RIczne dos-

trajanie programow".
4. Wybierz numer programu, na ktorym zapisany jest kana≥ magne-

towidu.

5. Naci∂nij przycisk PLAY na magnetowidzie.

Gniazdo Euroscart

1. Po≥±cz kablem gniazdo Euroscart magnetowidu z gniazdem
Euroscart w odbiorniku.

2. Naci∂nij przycisk PLAY na magnetowidzie.
Je∂li magnetowid wysy≥a sygna≥ napiIcia prze≥±czaj±cego przez

z≥±cze Euroscart, odbiornik automatycznie prze≥±czy siI w tryb
AV1 lub AV2 po rozpoczIciu odtwarzania. Aby jednak kontyn-
uowaE ogl±danie w trybie TV, naci∂nij przycisk D / E lub przycis-
ki NUMERYCZNE.

W przeciwnym razie naci∂nij przycisk TV/AV na pilocie zdalnego
sterowania, aby wybraE tryb AV1. Obraz odtwarzany z magne-

towidu pojawi siI na ekranie.

Moøna takøe nagrywaE programy odbierane przez telewizor na

ta∂mie wideo.

Gniazda wej∂ciowe audio/wideo

1. Po≥±cz kablem gniazda wyj∂ciowe audio/wideo magnetowidu z

gniazdami wej∂ciowymi audio/wideo w odbiorniku.

2. Naci∂nij przycisk TV/AV, aby wybraE tryb AV 3 (opcja).
3. Naci∂nij przycisk PLAY na magnetowidzie.

Obraz odtwarzany z magnetowidu pojawi siI na ekranie.

Uwaga: Je∂li magnetowid jest monofoniczny, pod≥±cz przewod audio

z magnetowidu do gniazda AUDIO L/MONO w odbiorniku telewiz-

yjnym.

VCR

VCR

VCR

3

VCR

3

VCR



Pod≥±czanie urz±dzeO zewnItrznych

Gniazda wej∂ciowe S-Video/Audio (S-Video) (opcja)

DziIki pod≥±czeniu magnetowidu S-VIDEO do gniazda S-VIDEO

jako∂E wy∂wietlanego obrazu jest znacznie lepsza.

1. Po≥±cz kablem gniazdo wyj∂ciowe S-Video magnetowidu z gniaz-
dem S-VIDEO odbiornika.

2. Pod≥±cz przewod audio z magnetowidu S-VIDEO do gniazd
AUDIO odbiornika.

3. Wybierz tryb S-Video, naciskaj±c kilkakrotnie przycisk TV/AV.

4. Naci∂nij przycisk PLAY na magnetowidzie.
Obraz odtwarzany z magnetowidu pojawi siI na ekranie.

Gniazda wej∂ciowe DVD (opcja)

1. Po≥±cz gniazda wyj∂ciowe DVD (Y Cb Cr, Y Pb Pr, Y B-Y R-Y lub

Y PB PR ) odtwarzacza DVD z gniazdami wej∂ciowymi DVD INPUT

(Y PB PR ) w odbiorniku.

2. Pod≥±cz przewod audio z odtwarzacza DVD do gniazd DTV/DVD

INPUT AUDIO odbiornika.

3. Naci∂nij przycisk TV/AV lub MULTIMEDIA, aby wybraE tryb
Component.

4. Naci∂nij przycisk PLAY na odtwarzaczu DVD.

Obraz odtwarzany z odtwarzacza DVD pojawi siI na ekranie.

Gniazdo s≥uchawkowe (opcja)

W≥oø wtyczkI s≥uchawek do gniazda s≥uchawkowego urz±dzenia.
DøwiIku moøna s≥uchaE przez s≥uchawki i g≥o∂nik telewizora. Aby
ustawiE g≥o∂no∂E w s≥uchawkach, naci∂nij przycisk F / G. Po

naci∂niIciu przycisku MUTE (Wyciszenie) dºwiIk ze s≥uchawek i

g≥o∂nika telewizora zostanie wy≥±czony.
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Pod≥±czanie komputera PC (opcja)

VGA

SVGA

XGA

WXGA

Gniazdo wej∂ciowe komputera PC (opcja)

1. Pod≥±cz przewod sygna≥owy z gniazda wyj∂cia monitora komput-
era PC do gniazda wej∂ciowego komputera PC w odbiorniku.

2. Pod≥±cz przewod audio z komputera PC do gniazd PC SOUND odbiornika.

3. Naci∂nij przycisk TV/AV lub MULTIMEDIA, aby wybraE tryb PC.

4. W≥±cz komputer PC; ekran komputera pojawi siI na ekranie telewizora.

Telewizor moøe s≥uøyE jako monitor komputera PC.

Uwaga: W przypadku komputerow z wyj∂ciem DVI naleøy pod≥±czac
telewizor do wyj∂cia DVI-Digital.Wyj∂cie DVI-Analog,w jakie
wyposaøone s± niektore karty wideo,moøe byE nieobs≥ugiwane.

TRYB Rozdzielczo∂E
CzIstotliwo∂E
pozioma (kHz)

CzIstotliwo∂E
pionowa (Hz)

VGA

SVGA

XGA

WXGA

640x480

640x480

640x480

800x600

800x600

800x600

800x600

1024x768

1024x768

1024x768

1280x768

1280x720

31.4

35.0

37.5

35.1

37.8

48.0

46.8

48.3

56.4

60.0

47.6 (option)

44.7 (option)

60

67

75

56

60

72

75

60

70

75

60

60

TRYB Resolution
CzIstotliwo∂E
pozioma (kHz)

CzIstotliwo∂E
pionowa (Hz)

640x480

800x600

1024x768

1280x768

1360x768

31.4

37.8

48.3

47.6

47.6

60

60

60

60

60

PERSONAL COMPUTER

(PostaE wej∂cia synchronizacji: oddzielna)

Uwaga:
a. Je∂li odbiornik jest oziIbiony, przy w≥±czaniu moøe wyst±piE niewielkie migotanie. Jest to zjawisko nor-

malne i nie ∂wiadczy o uszkodzeniu telewizora.

b. Aby zapewniE najwyøsz± jako∂E obrazu na monitorze LCD, naleøy - o ile to moøliwe - korzys-taE z nastIpuj±cych
trybow wideo VESA: 1024x768; 60 Hz w przypadku ekranu 15", 1280x768; 60 Hz w przypadku ekranUw 17" i

23"~30"oraz 1360x768; 60 Hz wprzypadku ekranu 32" (tryb VESA 1280x720; 60 Hz moøna stosowaE tylko do
monitorow 27-calowych; niektore karty wideo nie obs≥uguj± tego trybu). Ustawienie innej rozdzielczo∂ci moøe

spowodowaE przeskalowanie lub inne przetworzenie obrazu wy∂wietlanego na ekranie. Odbiorniki zosta≥y fab-

rycznie ustawione do dzia≥ania w trybach VESA 1024x768; 60 Hz w przy-padku ekranu 15", 1280x768; 60 Hz

wprzypadku ekranow 17" i 23"-30" oraz 1360x768, 60 Hz wprzypadku ekranu 32" (monitory LCD o przek±tnej
27 cali maj± ustawiony tryb VESA 1280x720; 60 Hz).

c. Na ekranie mog± pojawiaE siI uszkodzone punkty, na przyk≥ad czerwone, zielone lub niebieskie plamki.
Nie ma to jednak wp≥ywu na sprawno∂E monitora.

d. Nie naleøy naciskaE ekranu LCD palcem przez d≥uøszy czas, gdyø moøe to spowodowaE czasowe

uszkodzenie obrazu na ekranie.

e. Kiedy na telewizorze jest wy∂wietlany ekran komputera PC, na ekranie moøe pojawiE siI komunikat o

tre∂ci zaleønej od wersji systemu Windows (Win98, 2000). Je∂li pojawi siI komunikat, kliknij przycisk
Dalej tyle razy, aby komunikat znik≥.

f. Je∂li na ekranie pojawia siI komunikat Z≥e ustawienia, naleøy ustawiE komputer PC zgodnie ze

wskazowkami podanymi w podrozdziale "Dane techniczne monitora".

Tryb DPM (zarz±dzanie zasilaniem wy∂wietlacza)
Kiedy komputer PC jest w trybie oszczIdzania energii, monitor automatycznie przechodzi w tryb DPM w

celu oszczIdzania energii.

Uwaga: Uºywaj przewodu sygna≥owego dostarczonego z odbiornikiem. Wprzeciwnym razie tryb DPM moøe

nie dzia≥aE.

Dane techniczne monitora

* 15"~30" * 32"



Pod≥±czanie komputera PC (opcja)

Konfiguracja trybu PC (tylko tryb DVI-Analogue) (opcja)

Moøna wyregulowaE po≥oøenie w pionie/poziomie, ustawiE zegar, fazI
i automatycznie skonfigurowaE ustawienia telewizora.

1. Naci∂nij przycisk MENU, a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE
menu Ustawienia.

2. Naci∂nij przycisk G, a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE
polecenie Wej∂cie.

3. Naci∂nij przycisk G, a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE
polecenie PC.

4. Naci∂nij przycisk MENU, a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE
menu PC.

5. Naci∂nij przycisk G a nastIpnie przycisk D / E, aby wybraE

ø±dany element obrazu.

6. Do regulacji s≥uøy przycisk F / G.

H-Pozycja / V-Pozycja
Ta funkcja s≥uøy do przesuwania obrazu w lewo/prawo i w gorI/do≥.

Zegar
Ta funkcja s≥uøy do minimalizacji pionowych paskow lub pasm

widocznych na tle ekranu. Zmienia teø poziomy rozmiar ekranu.

Faza

Ta funkcja umoøliwia usuniIcie poziomych szumow oraz

oczyszczenie lub wyostrzenie obrazu znakow.

Auto dostosowanie

Ta funkcja s≥uøy do automatycznego regulowania po≥oøenia
ekranu, zegara i fazy. Wy∂wietlany obraz zniknie na kilka sekund

podczas trwania automatycznej konfiguracji.

Kasowanie

Ta funkcja umoøliwia powrot do dobrych ustawieO odwzorowania

obrazu zaprogramowanych fabrycznie, ktore nie mog± zostaE

zmienione.

Uwaga: Sygna≥y z niektorych kart graficznych mog± powodowaE
problemy. Je∂li wyniki s± niezadowalaj±ce, wyreguluj rIcznie
po≥oøenie monitora, zegar i fazI.

7. Naci∂nij przycisk OK, aby zapisaE ustawienia obrazu monitora PC.

8. Naci∂nij przycisk TV/AV, aby powrociE do trybu PC.

30

TV/AV

PR

PR

?

MENU

VOL VOL

OK

H-Pozycja

V-Pozycja

Zegar

Faza

Auto dostosowanie

Kasowanie

PC

DEFG OK MENU

PC

87H-Pozycja

V-Pozycja

Zegar

Faza

Auto dostosowanie

Kasowanie

DEFG OK MENU
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- Pod≥±cz kabel RS-232C do portu szeregowego urz±dzenia zewnItrznego (takiego jak komputer czy sys-

tem sterowania A/V), ktore ma s≥uøyE do sterowania funkcjami odbiornika TV.

- Drugi koniec kabla pod≥±cz do gniazda RS-232C na tylnym panelu odbiornika TV.

- Kabel RS-232C nie jest dostarczany wraz z odbiornikiem.

Instalacja RS-232C

PC

Nr Nazwa styku
1 Brak po≥±czenia
2 RXD (Odbior danych)
3 TXD (Transmisja danych)
4 DTR (Strona DTE gotowa)
5 GND (Zerowanie)

6 DSR (Strona DCE gotowa)
7 RTS (Gotowo∂E do wysy≥ania)
8 CTS (Przygotowane do wysy≥ania)
9 Brak po≥±czenia

1

5

6

9

2

3

5

4

6

7

8

RXD

TXD

GND

DTR

DSR

RTS

CTS

TXD

RXD

GND

DSR

DTR

CTS

RTS

PC

Konfiguracje 7-øy≥owe
(standardowy kabel RS-232C)

D-Sub 9

3

2

5

6

4

8

7

TV

D-Sub 9

2354678
RXD

TXD

GND

DTR

DSR

RTS

CTS

TXD

RXD

GND

DTR

DSR

RTS

CTS

PC

Konfiguracje 3-øy≥owe
(niestandardowe)

D-Sub 9

3

2

5

4

6

7

8

TV

D-Sub 9

Typ z≥±cza: D-Sub 9-stykowe, mIskie

Konfiguracje po≥±czeO RS-232C
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*: Zobacz czI∂E "02. Wybor wej∂cia" na stronie 33.

? Szybko∂E transmisji bitow: 9600 b/s (UART)
? D≥ugo∂E danych: 8 bitow

? Parzysto∂E: brak

*

Naleøy uøywaE kabla krosowego (skrzyøowane øy≥y
≥±cz±ce styki TXD i RXD).

? Bit stopu: 1 bit

? Kod komunikacji: Kod ASCII

Parametry komunikacji

Transmisja

*

[Command 1]: Pierwsze polecenie. (j lub k)
*

[Command 2]: Drugie polecenie.
*

[Set ID]: Parametrowi Set ID (Identyfikator odbiornika) moøna

nadaE warto∂E, aby wybraE monitor o odpowiednim
numerze identyfikacyjnym z menu Special

(Specjalne). Zakres warto∂ci wynosi od 1 do 99.

Nadanie warto∂ci 0 spowoduje, øe polecenia

steruj±ce bId± wysy≥ane do kaødego pod≥±czonego
zestawu. Warto∂E parametru Set ID (Identy-fikator
odbiornika) jest wy∂wietlana w menu w postaci licz-

by dziesiItnej (od 1 do 99), a w protokole trans-

misji/odbioru w postaci liczby szesnastkowej (od 0x0

do 0x63).
*

[DATA]: Transmisja danych polecenia.

Transmisja danych "FF" umoøliwia odczyt stanu

polecenia.
*

[Cr]: Powrot karetki.

Kod ASCII "0x0D"
*

[ ]: Kod ASCII "spacja (0x20)"

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

ProtokProtokoo ≥≥ transmisji/odbiorutransmisji/odbioru

Potwierdzenie prawid≥owo∂ci

*
Monitor transmituje sygna≥ ACK (potwierdzenie) w tym for-

macie, gdy odbiera normalne dane. Je∂li w tym czasie jest
aktywny tryb odczytu danych, potwierdzenie wskazuje aktual-

ny stan danych. Je∂li jest aktywny tryb zapisu danych, kod

ten zwraca dane do komputera PC.

[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

Potwierdzenie b≥Idu

*
Monitor transmituje sygna≥ ACK (potwierdzenie) w tym for-

macie, gdy odbiera niepoprawne dane od nieprawid≥owo

wykonywanych funkcji lub gdy wystIpuj± b≥Idy komunikacji.

[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

01. Zasilanie k a 0~1

02. Wybor wej∂cia k b *

03. Wspo≥czynnik proporcji k c 0~4

04. Wygaszenie ekranu k d 0~1

05. Wyciszenie døwiIku k e 0~1

06. Regulacja g≥o∂no∂ci k f 0~64

07. Kontrast k g 0~64

08. Jasno∂E k h0~64

09. Kolor k i 0~64

10. OdcieO kj0~64
11. Ostroo∂E k k 0~64

12. W≥±czenie/wy≥±czenie k l 0~1

menu ekranowego

13. Blokada k m 0~1

14. Balans k t 0~64

15. Zmiana kana≥u m a 0~63

16. Dodaj/usuO mb 0~1

17. Klucz m c Kod klucza

COMMAND

1

COMMAND

2

DATA

(Hex)

Lista poleceO
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02. Wybor wej∂cia (Polecenie: b) (Wej∂cie obrazu g≥ownego)

G Wybor ºrod≥a sygna≥u wejoeciowego dla odbiornika TV.

rod≥o sygna≥u wej∂ciowego moøna wybieraE takøe za

pomoc± przycisku TV/AV na pilocie.

Transmisja

Data 10:TV

20 :AV1lubAV

21 : AV2 (opcja)
30 : S-Video

40 : Component 1 lub

Component
41 : Component 2 (opcja)
60 :PC

[k][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Potwierdzenie

[b][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

01. Zasilanie (Polecenie: a)

G W≥±czanie i wy≥±czanie odbiornika TV.

Transmisja

Data 0: Zasilanie wy≥±czone 1 : Zasilanie w≥±czone

[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Potwierdzenie

[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

G Wy∂wietlanie stanu zasilania.

Transmisja

Data 0: Zasilanie wy≥±czone 1 : Zasilanie w≥±czone

[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]

Potwierdzenie

[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

*

Mapowanie danych rzeczywistych 1

0 :Krok0

A:Krok10

F :Krok15

10:Krok16

64 : Krok 100

*
OdcieO: -50 ~+50

05. Wyciszenie dºwiIku (Polecenie: e)

G W≥±czanie i wy≥±czanie wyciszenia dºwiIku.
Do wyciszania dºwiIku s≥uøy takøe przycisk MUTE na

pilocie.

Transmisja

Data 0: Wyciszenie dºwiIku wy≥±czone (dºwiIk jest w≥±czony)
1: Wyciszenie dºwiIku w≥±czone (dºwiIk jest wy≥±czony)

[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Potwierdzenie

[e][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

03. Wspo≥ czynnik proporcji (Polecenie: c) (Format obrazu g≥ownego)

G Wybor formatu ekranu.

Format ekranu moøna wybraE takøe za pomoc± przycisku
ARC (Aspect Ratio Control - Wybor proporcji obrazu) na

pilocie.

Transmisja

Data 0: Normalny ekran (4:3)
1: Szeroki ekran (16:9)
2: 14:9

3: Zoom (PowiIkszenie)
4: Automatyczny

[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Potwierdzenie

[c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

04. Wygaszenie ekranu (Polecenie: d)

G W≥±czanie i wy≥±czanie wygaszenia ekranu.

Transmisja

Data 0: Wygaszenie ekranu wy≥±czone (obraz jest wy∂wietlany)
1: Wygaszenie ekranu w≥±czone (obraz nie jest wy∂wietlany)

[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Potwierdzenie

[d][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

06. Regulacja g≥o∂no∂ci (Polecenie: f)

G ZwiIkszanie i zmniejszanie g≥o∂no∂ci.
G≥o∂no∂E moøna regulowaE takøe za pomoc±

przyciskow regulacji g≥o∂no∂ci na pilocie.

Transmisja

Data Min.: 0 ~Maks.: 64
*
Zobacz tabela "Mapowanie danych rzeczywistych 1" dalej w tym tek∂cie.

[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Potwierdzenie

[f][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

07. Kontrast (Command:g)

G ZwiIkszanie i zmniejszanie kontrastu obrazu.

Kontrast moøna regulowaE takøe w menu Picture (Obraz).

Transmisja

Data Min.: 0 ~Maks.: 64
*
Zobacz tabela "Mapowanie danych rzeczywistych 1" dalej w tym tek∂cie.

[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Potwierdzenie

[g][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

08. Jasno∂E (Polecenie: h)

G ZwiIkszanie i zmniejszanie jasno∂ci obrazu. Jasno∂E

moøna regulowaE takøe w menu Picture (Obraz).

Transmisja

Data Min.: 0 ~Maks.: 64
*
Zobacz tabela "Mapowanie danych rzeczywistych 1" dalej w tym tek∂cie.

[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Potwierdzenie

[h][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

*
W trybie PC s± dostIpne tylko wspo≥czynniki proporcji ekranu 16:9 i 4:3.
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09. Kolor (Polecenie: i)

G Regulacja koloru obrazu.

Kolor moøna regulowaE takøe w menu Picture (Obraz).

Transmisja

Data Min.: 0 ~Maks.: 64
*
Zobacz tabela "Mapowanie danych rzeczywistych 1" na stronie 33.

[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Potwierdzenie

[i][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

10. OdcieO (Polecenie: j)

G Regulacja odcienia obrazu. (Tylko wejoecie NTSC M)
OdcieO moøna regulowaE takøe w menu Picture (Obraz).

Transmisja

Data Zielony 0 ~Czerwony 64
*
Zobacz tabela "Mapowanie danych rzeczywistych 1" na stronie 33.

[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Potwierdzenie

[j][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

13. Blokada (Polecenie: m)
G Blokada dzia≥ania przyciskow pilota i przyciskow na przednim

panelu odbiornika TV.

Transmisja

[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Potwierdzenie

Data 0: Blokada wy≥±czona 1: Blokada w≥±czona

? Z tego trybu moøna korzystaE, gdy nie uøywa siI pilota ani przy-

ciskow na przednim panelu odbiornika. W≥±czenie/wy≥±czenie
zasilania powoduje usuniIcie blokady przyciskow pilota.

[m][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

15. Zmiana kana≥u (Polecenie: m a)
G Zmiana kana≥u na kana≥ o podanym numerze

fizycznym/g≥ownym/podrzIdnym.

Transmisja

[m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Cr]

Potwierdzenie

[a][ ][Set ID][ ][OK][Data0][x]

[a][ ][Set ID][ ][NG][Data0][x]

G ZwiIkszanie i zmniejszanie ostro∂ci obrazu.

Ostro∂E moøna regulowaE takøe w menu Picture (Obraz).

Transmisja

11. Ostro∂E (Polecenie: k)

Data Min.: 0 ~Maks.: 64
*
Zobacz tabela "Mapowanie danych rzeczywistych 1" na stronie 33.

[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Potwierdzenie

[k][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

12. Wyoewietlanie i wygaszanie menu ekranowego (Polecenie: l)
G Wy∂wietlanie i wygaszanie menu ekranowego (OSD -

On Screen Display).

Transmisja

[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Potwierdzenie

0: Menu ekranowe wy∂wietlone 1: Menu ekranowe wygaszone

[l][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

Data0: Numer kana≥u

Min.: 0 ~Maks.: 63 (przesy≥ane w postaci kodu szesnastkowego)

17. Klucz (Polecenie: m c)

G Wysy≥anie kodu klucza pilota (podczerwieO).

Transmisja

[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Potwierdzenie

[c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

Data: Kod klucza

Funkcja Kod Funkcja Kod

MUTE

POWER

LIST

Q.VIEW

MENU

PR+

PR-

VOL+

VOL-

OK

1234567890

09

08

53

1A

43

00

01

02

03

44

11

12

13

14

15

16

17

18

19

10

SSM

PSM

SLEEP

ARC

TEXT

UPDATE

SIZE

HOLD

INDEX

TIME

MIX

REVEAL

MODE

BLUE

YELLOW

GREEN

RED

TV/AV

TV/PC

I/II

52

4D

0E

79

20

62

64

65

70

26

24

2A

22

61

63

71

72

0B

98

0A

Kod klucza

14. Balans (Polecenie: t)
G ZwiIkszanie i zmniejszanie balansu.

Transmisja

[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Potwierdzenie

Min.: 0 ~Maks.: 64 (przesy≥ane w postaci kodu szesnastkowego)

[t][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

16. PominiIcie kana≥u (Polecenie: m b)

G PominiIcie bieø±cego kana≥u.

Transmisja

[m][b][ ][Set ID][ ][Data 0][Cr]

Potwierdzenie

[b][ ][Set ID][ ][OK][Data0][x]

[b][ ][Set ID][ ][NG][Data0][x]

Data0: PominiIcie kana≥u w≥±czone - 0, PominiIcie kana≥u

wy≥±czone - 1



POLSKI

35

Rozwi± zywanie problemow

Objawy

Brak obrazu, brak dºwiIku

DºwiIk poprawny, s≥aby obraz

Obraz poprawny, s≥aby dºwiIk

Obraz niewyraºny

Linie lub smugi na obrazie

Z≥y odbior niektorych kana≥ow

Brak kolorow

Z≥e kolory

Pilot zdalnego sterowania nie dzia≥a

Niepoprawne po≥oøenie obrazu

Pionowe paski lub pasma na tle

Szumy poziome

Pojawia siI komunikat o przewodzie sygna≥owym

Sprawdº wtyczkI zasilania (czy jest
w≥oøona i czy jest w≥±czone zasilanie?)

Czy odbiornik jest w≥±czony?

Sprawdº inny kana≥(s≥aby sygna≥)

Sprawdº antenI(czy pod≥±czona do telewizora?)

Sprawdº antenI (czy przerwany przewod?)

Sprawdº antenI

Sprawdº, czy wystIpuj± lokalne zak≥ocenia

Wyreguluj kontrast

Wyreguluj jasno∂E

Wyreguluj kolory

Wyreguluj g≥o∂no∂E

Sprawdº baterie w pilocie

Sprawdº gniazda audio/wideo(tylko w
magnetowidzie)

Automatycznie skonfiguruj lub ustaw

po≥oøenie w poziomie i pionie

Automatycznie skonfiguruj lub wyreguluj
zegar

Automatycznie skonfiguruj lub wyreguluj
fazI

Czy przewod sygna≥owy jest stabilnie

pod≥±czony?

Sprawdº nastIpuj±ce przyczyny

i sprobuj rozwi±zaE problem




