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Montáž nožičiek

Pred montážou nožičiek položte televízor obrazovkou nadol na stabilný povrch 
(stolík, posteľ atď.). Aby nedošlo k poškriabaniu, odporúčame položiť na mäkký
materiál. Pred začatím montáže nožičiek odpojte všetky káble pripojené k
televízoru.

Krok 1
Umiestnite nožičky do otvorov
nachádzajúcich sa v spodnej
časti televízora a uistite sa, že
sú na správnom mieste.
(ako je znázornené na obrázku
A vedľa).

Krok 2
Pripevnite nožičky skrutkami 
(ako je znázornené na obrázku 
B vedľa). Skontrolujte, či sú 
skrutky dostatočne dotiahnuté.

A

B

Poznámka:
Postupujte podľa uvedených pokynov pre inštaláciu. Pred umiestnením televízora 
skontrolujte, či sú nožičky pevne pripevnené. Pri nesprávnej montáži môže dôjsť k 
prevráteniu a tým k nenávratnému poškodeniu televízora. 
Ak chcete nožičky demontovať, vykonajte vyššie uvedené kroky v opačnom poradí.
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TLAČIDLÁ NA TELEVÍZORE

Poznámka: Umiestnenie, názov a dostupnosť tlačidiel sa môže líšiť v závislosti 
od modelu televízora. Nižšie sú opísané  3 typy ovládacích tlačidiel dostupných 
v rôznych modeloch televízorov.  
Porovnajte ich prosím s vašim modelom televízora.

Typ 1

1. PROGRAM/CHANNEL UP/DOWN (ďalší/predchádzajúci kanál)
• Režim TV: stlačením tlačidla prejdete na ďalší/predchádzajúci kanál.
• Režim hlavného menu: smerové tlačidlá nahor/nadol (navigácia v menu, úprava 

nastavení).
2. VOLUME UP/DOWN (zvýšenie/zníženie hlasitosti)

• Stlačením tlačidla zvýšite/znížite hlasitosť.
•  Režim hlavného menu: smerové tlačidlá nahor/nadol (navigácia v menu, úprava 

nastavení).
• Poznámka! V niektorých menu ponukách má tlačidlo VOLUME DOWN funkciu 

tlačidla OK diaľkového ovládača.
3. MENU

• Pri zapnutom: stlačením prejdete do ponuky hlavného menu.
• Režim hlavného menu: stlačením sa vrátite na predchádzajúcu ponuku.

4. SOURCE (zdroj)
• Výber zdroja signálu.

5. POWER (napájanie)
• Zapnutie televízora / pohotovostný režim.
• Poznámka! V niektorých modeloch stlačenie tlačidla napájania spôsobí 

úplné vypnutie televízora.

Nástenná montáž

Dôležité! Montáž televízora na stenu by mali vždy vykonávať dve osoby! 

Na zaistenie bezpečnej inštalácie zariadenia dodržujte nasledujúce  pravidlá:

• Pred montážou odpojte zariadenie od zdroja napájania..
• Uistite sa, že nosná priečka odolá zaťaženiu držiaku s pripevneným 

televízorom.
• Montáž vykonajte podľa pokynov výrobcu držiaku.
• Televízor namontujte vždy iba na zvislú stenu.
• Uistite sa, že skrutky použité k montáži držiaku sú vhodné pre váš typ 

steny.
• Káble televízora umiestnite takým spôsobom, aby nevzniklo riziko 

zakopnutia o nich.
• Montáž zariadenia by mala vykonávať kvalifikovaná osoba.
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Typ 2

1. POWER / MENU (napájanie/menu)
• Stlačte pre zapnutie televízora, alebo prepnutie do pohotovostného režimu.
• Stlačte a podržte na približne 3 sekundy, aby sa zobrazil zoznam dostupných 

zdrojových signálov.
•  Pri zapnutom: stlačením prejdete do ponuky hlavného menu.
•  Režim hlavného menu: stlačením sa vrátite na predchádzajúcu ponuku.
• Stlačením a podržaním televízor vypnete.
• Poznámka! Na niektorých modeloch stlačením tohto tlačidla sa pri zapnutom TV 

zobrazí ponuka rýchleho prístupu s odkazmi na vybrané funkcie, napr. Možnosti, 
Hlavná strana, Nastavenia, Späť, Napájanie. 
Skratky rýchleho prístupu sa môžu líšiť v závislosti od modelu televízora.

2. VOLUME UP/DOWN (zvýšenie/zníženie hlasitosti)
•  Stlačením tlačidla zvýšite/znížite hlasitosť.
•  Režim hlavného menu: smerové tlačidlá nahor/nadol (navigácia v menu, úprava 

nastavení).
•  Poznámka! V niektorých menu ponukách má tlačidlo VOLUME DOWN funkciu 

tlačidla OK diaľkového ovládača.
3. PROGRAM/CHANNEL UP/DOWN  (ďalší/predchádzajúci kanál)

•  Režim TV: stlačením tlačidla prejdete na ďalší/predchádzajúci kanál.
•  Režim hlavného menu: smerové tlačidlá nahor/nadol (navigácia v menu, úprava 

nastavení).

Typ 3

1. PROGRAM/CHANNEL UP/DOWN  (ďalší/predchádzajúci kanál)
•  Režim TV: stlačením tlačidla prejdete na ďalší/predchádzajúci kanál.
•  Režim hlavného menu: smerové tlačidlá nahor/nadol (navigácia v menu, úprava 

nastavení).
2. VOLUME UP/DOWN (zvýšenie/zníženie hlasitosti)

•  Stlačením tlačidla zvýšite/znížite hlasitosť.
•  Režim hlavného menu: smerové tlačidlá nahor/nadol (navigácia v menu, úprava 

nastavení).
•  Poznámka! V niektorých menu ponukách má tlačidlo VOLUME DOWN funkciu 

tlačidla OK diaľkového ovládača.
3. HOME

• Prechod do hlavného menu.
4. OK

• Stlačením tlačidla vyberte požadované menu, alebo výber potvrďte.
5. POWER (napájanie)

•  Zapnutie televízora / pohotovostný režim.
•  Poznámka! V niektorých modeloch stlačenie tlačidla napájania spôsobí 

úplné vypnutie televízora.
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KONEKTORY

Poznámka: Umiestnenie, názov a dostupnosť konektorov sa môže líšiť v závi- 
slosti od modelu televízora.

Konektor Funkcia
Vstup RF:

1x analógový DVB-T/T2/C
1x DVB-S/S2

Slúži na pripojenie pozemnej, alebo satelitnej
televízie. Pripojte konektor kábla antény k 
vstupu ANTENNA INPUT. 
Pripojte konektor kábla zo satelitnej paraboly 
k vstupu SATELLITE INPUT.

Slúchadlový výstup (jack 3,5 
mm)

Umožňuje pripojiť slúchadlá k 
televízoru.

Slot CI+ Typ slotu, pomocou ktorého je možné 
prijímať kodóvané TV kanály vložením modu-
dulu  od poskytovateľa televíznych služieb 
do tohto CI slotu.

Vstup HDMI Vstup HDMI sa používa na prenos digitálnych, 
nekomprimovaných audio a video signálov z 
externých zariadení, ako je DVD prehrávač, 
Blu-Ray, herná konzolaola, dekodér, alebo 
počítač (s nainštalovanou kompatibilnou 
grafickou kartou) do televízora pomocou 
HDMI kábla.

Vstup USB Umožňuje pripojiť nosiče USB 
k televízoru.

Kompozitný výstup AV Umožňuje prenos obrazu a zvuku z televízora 
na externé zariadenia ako sú videorekordér. 
Pripojenie pomocou RCA kábla.

Kompozitný vstup AV Umožňuje prenos obrazu a zvuku z externých 
zariadení ako je videorekordér, kamera, DVD 
prehrávač, hracia konzola. 
Pripojenie pomocou RCA kábla.

Vstup SCART Umožňuje prenos obrazu a zvuku z externých 
zariadení ako je videorekordér, DVD prehrá-
vač, tuner DVB-T. 
Pripojenie pomocou SCART kábla.

Výstup SPDIF (Coaxial) Umožňuje prenos zvukového signálu z tele-
vízora  do externých zariadení, ako je 
zosilňovač, set domáceho kina pomocou
koaxiálneho kábla.

Konektor RJ-45 Slúži na prepojenie televízora s internetom 
pomocou LAN kábla.
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PRIPOJENIE K INTERNETU

Existujú dva spôsoby pripojenia televízora k internetu:
• Káblové pripojenie pomocou portu RJ-45.
• Bezdrôtové pripojenie pomocou zabudovaného Wi-Fi modemu.

Pripojenie k káblovej sieti

1. Aby ste sa mohli pripojiť k káblovej sieti, musíte mať:
• Dostatočne dlhý LAN kábel;
• Router alebo modem s dostupným portom RJ-45;
• Vysokorýchlostné pripojenie na internet.

2. Pripojte LAN kábel do routera k portu RJ-45.
3. Následne nakonfigurujte nastavenia siete:

• Prejdite na Nastavenia – Systém – Konfigurácia siete – Káblová – 
Konfigurácia.

• Nastavte možnosti a výber potvrďte tlačidlom OK.
4. Televízor by sa mal pripojiť k káblovej sieti.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti

1. Aby ste sa mohli pripojiť k bezdrôtovej sieti, musíte mať:
• Vysokorýchlostné pripojenie na internet.

2. Prejdite na  Nastavenia – Systém – Konfigurácia siete – Bezdrôtová – stlačte 
šípku vpravo pre zapnutie – Bezdrôtový prístupový bod.

3. Vyberte požadovanú Wi-Fi sieť, ak je potrebné zadajte heslo a potvrďte 
tlačidlom OK.

4. Televízor by sa mal pripojiť k bezdrôtovej sieti.

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

Väčšina televíznych funkcií je dostupná v menu, ktorá sa zobrazí na obrazovke. 
Diaľkové ovládanie, ktoré sa dodáva spolu s televízorom, môže byť použité na ovládanie 
televízora cez menu a na konfiguráciu všeobecných nastavení.
Poznámka: Umiestnenie, názov a dostupnosť tlačidiel na ovládači sa môže 
líšiť v závislosti od modelu televízora. 
Niektoré tlačidlá nemusia byť na diaľkovom ovládači k dispozícii.

Tlačidlo Funkcia
Source/Input Výber zdroja signálu

Tlačidlo napájania (zapnutie/pohotovostný režim)

0-9 Numerické tlačidlá

Zobrazenie ponuky titulkov

DTV/TV Vstup do režimu DTV

@ Internetový prehliadač
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3D 3D režim

Widget Prejdite do ponuky widgetov

SMART TV/HOME Prejdite na domovskú stránku Smart TV

YouTube Prejdite na domovskú stránku YouTube

NETFLIX Prejdite na domovskú stránku Netflix

APP Prejdite do obchodu AppStore

FAV Zobrazenie zoznamu obľúbených kanálov

EPG/GUIDE Prejdite do elektronického programového  
sprievodcu DTV kanálov

SLEEP Zobraziť možnosti časovača

CH List Zobrazenie zoznamu kanálov

Menu Prejdite do hlavnej ponuky

Cancel/EXIT Opustenie ponuky menu

Použite na navigáciu v menu a prispôsobenie 
možností

ZOOM +/- Zvoľte režim obrazovky

OK Potvrďte výber

List Zoznam kanálov

Option Zobrazenie ponuky možností

Return Návrat do predchádzajúcej ponuky

VOL +/- Zvýšenie/zníženie hlasitosti

Info Zobrazenie info o programe (ak je k dispozícii)

MUTE Stĺmenie zvuku

PRO/CH +/- Ďalší/predchádzajúci kanál

Text Zobrazenie teletextu

Subtitle Zobrazenie titulkov

Freeze Zmrazenie obrazu

Aspect Vyberte pomer strán obrazu

LAST VIEW/PRE-CH Návrat na predtým sledovaný kanál

PICTURE/PIC/P.Effect/S.Mode Vyberte režim obrazu

SOUND/S.Effect/S.Mode Vyberte režim zvuku

MTS Vyberte jazykovú stopu zvuku

CC Zobrazenie ponuky CC

USB/MEDIA Prejdite do ponuky Multimédií

Predchádzajúci
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Stop

Prehrávanie/Pauza

Nasledujúci

Pretáčanie dozadu

Pretáčanie dopredu

Czerwony przycisk Doplnková funkcia

Zielony przycisk Doplnková funkcia

Żółty przycisk Doplnková funkcia

Niebieski przycisk Doplnková funkcia

 Lang Vyberte jazykovú stopu zvuku

ECO Zvoľte úsporný režim

ZÁKLADNÉ PRIPOJENIE

1.  Pripojte zariadenie k elektrickej  sieti.
2.  Pripojte anténny kábel k  príslušnému vstupu RF.

Zapnutie a vypnutie televízora

1.  Po pripojení k sieťovej zásuvke sa televízor zapne automaticky, alebo sa 
prepne do pohotovostného režimu (svieti červený LED indikátor).
Ak je televízor v pohotovostnom režime, pre jeho zapnutie stlačte tlačidlo 
napájania.

2.  Ak chcete prepnúť televízor do pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo napá- 
jania na televízori, alebo diaľkovom ovládači. Televízor je stále napájaný, ale 
má nízku spotrebu energie. Ak chcete televízor vypnúť, odpojte ho od zdroja 
napájania.
Poznámka: V niektorých modeloch sa stlačením tlačidla napájania televízor 
vypne.

ÚVODNÁ KONFIGURÁCIA

Po prvom zapnutí televízora sa objaví uvítacia obrazovka, ktorá uľahčí počiatočnú 
konfiguráciu zariadenia. Podľa pokynov na obrazovke dokončite úvodné nastave- 
nie: výber jazyka, vyhľadávanie kanálov, atď. V nasledujúcich krokoch potvrďte výber,
alebo tento krok preskočte. 
Ak vynecháte niektorý z krokov, neskôr môžete nastavenie nakonfigurovať pomocou 
menu nastavení.
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