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SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K.
The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 5A fuse. 
Should the fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362 fuse marked  or ASA  and 
of the same rating as above, which is also indicated on the pin face of the plug, must be used.
Always refit the fuse cover after replacing the fuse. Never use the plug without the fuse cover fitted.
In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, 
cut off the mains plug and fit an appropriate type.

DANGER:
The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and 
disposed of in a safe manner. 
Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 5A socket outlet, as a 
serious electric shock may occur.
To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below:

IMPORTANT:
The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

Blue: Neutral     
Brown: Live

As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured 
markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
•	The	wire	which	is	coloured	blue	must	be	connected	to	the	plug	terminal	which	is	marked	N	or	

coloured black.
•	The	wire	which	is	coloured	brown	must	be	connected	to	the	plug	terminal	which	is	marked	L	or	

coloured red.
Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin 
plug.
Before replacing the plug cover make sure that:
•	If	the	new	fitted	plug	contains	a	fuse,	its	value	is	the	same	as	that	removed	from	the	cut-off	plug.
•	The	cord	grip	is	clamped	over	the	sheath	of	the	mains	lead,	and	not	simply	over	the	lead	wires.
IF	YOU	HAVE	ANY	DOUBT,	CONSULT	A	QUALIFIED	ELECTRICIAN.
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Tartalomjegyzék

A kezelési útmutatóban előforduló ábrák és képernyőtartalmak kizárólag bemutatási célokat szolgálnak, és a • 
tényleges működési módtól egy kissé eltérhetnek.
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Tisztítás – A termék tisztítása előtt húzza ki az AC tápkábelt az AC aljzatból. A termék tisztításához nedves • 
ruhát használjon. Folyékony vagy aerozol tartalmú tisztítószereket ne alkalmazzon.
Víz és nedvesség – Ne használja a terméket víz (pl. fürdőkád, mosdó, mosogató, mosókád, • 
medence) közelében, illetve párás alagsorban.
Ne helyezzen vázát vagy egyéb vízzel teli tárolóedényt a készülék tetejére.• 

 A víz kiömölhet a készülékre, ami tüzet vagy elektromos áramütést okozhat.
Állvány – Ne helyezze a terméket instabil kocsira, állványra, konzolra vagy asztalra, mivel a • 
termék leeshet, és ez súlyos személyi sérülést, illetve a termék meghibásodását idézheti elő. 
Csak a gyártó által javasolt vagy a készülékkel együtt forgalmazott kocsit, állványt, konzolt, tartóelemet vagy 
asztalt használja. Ha a terméket fali tartóelemen szeretné rögzíteni, feltétlenül kövesse a gyártó utasításait. 
Kizárólag a gyártó által javasolt tartóelemeket használja.
Ha a termék egy kocsin van elhelyezve, gondos körültekintés mellett helyezze át új helyre. A kocsi hirtelen • 
megállása, a túlzott erő alkalmazása és a padló egyenetlen felülete miatt a termék leeshet a 
kocsiról�
Szellőzés – A készülékházon lévő szellőzőnyílások és egyéb nyílások a készülék szellőzését • 
szolgálják. Ezeket a nyílásokat ne takarja le, illetve ne zárja el, mivel a nem megfelelő szellőzés 
a termék túlmelegedését okozhatja, illetve megrövidítheti a termék élettartamát.

 A terméket ne helyezze el ágyon, kanapén, rongyszőnyegen vagy hasonló felületen, mivel ezek 
elzárhatják a szellőzőnyílásokat.

 Ez a termék nem alkalmas zárt helyen történő beüzemelésre, ezért csak akkor helyezze el zárt térben, 
például könyvszekrényben vagy egyéb szekrényben, ha megfelelő szellőzést biztosít a termék számára, és 
követi a gyártó utasításait.
A termék LCD-panele üvegből készült, ezért ha a készüléket leejtik, vagy erős ütés hatásának • 
teszik ki, a panel eltörhet. Ha az LCD-panel eltörik, ügyeljen, hogy az üvegszilánkok ne 
okozzanak sérülést.
Hőforrások – Tartsa távol a terméket a hőforrásoktól, például radiátoroktól, fűtőelemektől, • 
kályháktól és egyéb hőtermelő eszközöktől (az erősítőket is beleértve).
A tűz elkerülése érdekében soha ne helyezzen gyertyát vagy egyéb nyílt lángot a TV-készülékre vagy a • 
készülék közelébe.
A tűz- vagy áramütésveszély elkerülése érdekében ne helyezze az AC tápkábelt a készülék vagy más • 
nehéz súlyú tárgy alá.
Ne jelenítsen meg hosszú ideig állóképeket, mivel ez utóképek megjelenését okozhatja.• 
Ha a hálózati csatlakozó csatlakoztatva van, a készülék áramot vesz fel.• 
Szervizelés – Ne tegyen kísérletet a termék szervizelésére. A burkolatok eltávolításával rendkívül magas • 
feszültségnek és egyéb veszélyes feltételeknek teheti ki magát. A szervizelést bízza szakemberre.
A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon a TV-készülék körül 10-15 cm szabad területet. Ne helyezze a TV-• 
készüléket a szőnyegre.
A készüléket ne érje csepegő vagy fröcskölő víz.• 
A készüléket ne tegye ki eső vagy nedvesség hatásának, illetve ne helyezzen folyadékkal teli tárgyakat (pl. • 
vázát) a készülék tetejére.
A berendezést egy védelemmel ellátott, földelt csatlakozón keresztül kell csatlakoztatni a hálózati aljzatba.• 
A berendezéskapcsoló a készülék leválasztó egységeként szolgál, és a leválasztó egységnek azonnal • 
működtethetőnek kell lennie.

Az LCD panel egy fejlett technológiával gyártott termék, amely rendkívül részletes képet biztosít.
A képpontok nagy száma miatt alkalmanként előfordulhat, hogy néhány inaktív képpont kék, zöld vagy piros színű állandó 
pontként jelenik meg a képernyőn.
Ez hozzátartozik a termék normál működéséhez, és nem számít hibának.

Óvintézkedések a TV szállításakor
A TV-készülék áthelyezésekor mindig két ember két kézzel tartva vigye a készüléket, és áthelyezés közben ügyeljenek, hogy 
ne érje nyomás a kijelzőt.

Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta a SHARP gyártmányú színes LCD televíziót. A termék biztonsága és hosszú évekig tartó 
zavartalan működése érdekében arra kérjük, hogy a termék használata előtt olvassa át alaposan a Fontos biztonsági 
óvintézkedések című részt.

Kedves SHARP vásárló!

Fontos biztonsági óvintézkedések
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Bevezetés

0

POWER (Főkapcsoló)
Ennek a gombnak a megnyomásával 
bekapcsolhatja az LCD TV-t, vagy 
átállíthatja a készüléket készenléti 
üzemmódra.

VIDEO (VIDEÓ)
Ennek a gombnak a megnyomásával 
választhat a következő opciók közül: 
YPbPr, Side AV (Oldalsó AV), HDMI 1, 
HDMI 2, HDMI 3.

SCART
Ennek a gombnak a megnyomásával 
átválthat PC módra�

PC
Ennek a gombnak a megnyomásával 
kiválaszthatja a SCART 1 vagy a SCART 
2 opciót�

TV
Ennek a gombnak a megnyomásával 
átválthat TV módra�

SZÁMGOMBOK (0-9)
Közvetlen módon kiválaszthatja a megfelelő 
TV-csatornát�

EPG
Ezzel a gombbal megnyithatja TV módban 
az elektronikus műsorújságot.

PRE PR
Megjeleníti az előzőleg kiválasztott TV-
csatornát�

b (Bemeneti forrás)
Kiválaszthatja a bemeneti forrást.

ASPECT (Képméretarány)
Módosíthatja a képméretarányt. Lásd: 
Képformátum (18. oldal).

DUAL (Duális)
Kiválaszthatja a Mono, Sztereó, Kettős 
I és Kettős II opciót az ATV csatornához, 
ezenkívül kiválaszthatja az audio nyelvet a 
DTV csatornához�

SLEEP (Alvó mód)
Ennek a gombnak a megnyomása után az 
LCD TV meghatározott időn belül (5-180 
perc) automatikusan kikapcsol.

PICTURE (Kép)
Ennek a gombnak a megnyomásával 
megadhat az LCD TV-hez egy előre 
definiált képbeállítást.
Felhasználó / Mozi / Sport / Élénk / 
Rendkívül fényes

PR LIST (Programlista)
Ennek a gombnak a megnyomásával 
megjelenítheti a csatornák listáját. Ezt 
követően a Piros gomb megnyomásával 
a digitális és az analóg csatornalista közül 
választhat�

SOUND (Hang)
Ennek a gombnak a megnyomásával 
megadhat az LCD TV-hez egy előre 
definiált hangbeállítást.
Ki / Rock / Pop / Élő / Dance / Techno 
/ Klasszikus / Könnyű

i (+/-) 
Ennek a gombnak a megnyomásával 
beállíthatja a hangerőt.

P (</>) 
Ennek a gombnak a megnyomásával 
kiválaszthatja a megfelelő csatornát.

MUTE (Némítás)
Ennek a gombnak a megnyomásával 
be- és kikapcsolhatja a hangot.
Az előző hangerőszint visszaállításához 
a i (+/-)gombot is használhatja.

DISPLAY (Megjelenítés)
Ennek a gombnak a megnyomásával 
megjelenítheti az aktuális jelállapotot, 
például a bemeneti forrás/csatorna 
audiomódját.

MENU (Menü)
Ennek a gombnak a megnyomásával aktiválhatja 
az LCD TV-készülék OSD módját.
A gomb ismételt megnyomásával kiléphet az 
LCD TV-készülék OSD módjából.

EXIT (Kilépés)
Ennek a gombnak a megnyomásával kiléphet az 
LCD TV-készülék OSD módjából.

OK
Ennek a gombnak a megnyomásával aktiválhatja 
a kiválasztott beállítást.

oœpπ
A oœpπ
gombok megnyomásával
kikeresheti a megfelelő beállítást, és 
jóváhagyhatja.

R/G/Y/B (Színes gombok)
A gombok megnyomásával a képeket különböző 
színű szövegekkel választhatja ki. A különböző 
csatornák eltérő funkciókat jelenítenek meg.

TELETEXT
Ennek a gombnak a megnyomásával 
aktiválhatja a Teletext funkciót. A gomb ismételt 
megnyomásával kikapcsolhatja a Teletext 
szolgáltatást�

MIX (Vegyes)
Ennek a gombnak a megnyomásával aktiválhatja 
a Teletext funkciót a TV-készülékkel.

SIZE (Méret)
Ennek a gombnak a megnyomásával 
módosíthatja a betűtípus méretét. A következő 
lehetőségek közül választhat: Full screen (Teljes 
képernyő), Top half (Felső rész) és Bottom half 
(Alsó rész).

SUBPAGE (Aloldal)
Kiválaszthatja a megfelelő aloldalt, ha az aktuális 
oldal aloldalakat tartalmaz (lásd: 11. oldal).

INDEX
Ennek a gombnak a megnyomásával 
visszatérhet a 100. oldalra vagy az indexoldalra. 
Ezután használja a számgombokat (0-9). A 
teletext-oldal számozott lesz, és hozzáadja 
a készülék a kiválasztott vagy a másodlagos 
oldalhoz�

SUBTITLE (Felirat)
DTV esetén a gomb megnyomásával 
kiválaszthatja a felirat beállítását.
Ki / Be / Némítás közben bekapcsolva�
ATV esetén aktiválja a teletext szolgáltatást a 
feliratot tartalmazó oldal kiválasztásához.

HOLD (Várakoztatás)
Ennek a gombnak a megnyomásával leállíthatja 
az oldalak görgetését.
Ekkor a szövegdekóder leállítja az adatok 
fogadását.

REVEAL (Megmutatás)
Megjelenítheti a rejtett információkat (pl. a 
kvízkérdések válaszait).

Távvezérlő egység
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Bevezetés

1

VGA

Y

L R

L R

Pb Pr

SCART 1 SCART 2

AUDIO

SPDIF OUT

AUDIO OUT

PC IN

COMPONENT

75Ω

S-
VI

D
EO

VI
D

EO
L

R
C

.I.
AV

 IN

3

4

2

5

6

8

7

9 10

11

13

12

14

15

16

P

MENU

SERVICE

1  Hálózati csatlakozó
2  SERVICE aljzat
3  HDMI 1
4  HDMI 2
5  PC bemenet (VGA/AUDIO)
6  Komponens video- és L/R 

hangbemenet

7  SPDIF kimenet (digitális hangkimenet)
8  AV L/R hangkimenet
9  SCART 1 (CVBS hangoló kimenet)
10  SCART 2 (CVBS monitor kimenet)
11  Hangoló bemenet
12  COMMON INTERFACE (Közös felület) 

nyílás

13  Fülhallgató-kimenet
14  Kompozit (AV IN, AV/LR)
15  S-Video
16  HDMI 3 (csak 32” és 42” átmérőjű 

képernyő esetén)

TV (előnézet)

TV (hátulnézet)
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Távvezérlő érzékelőjeB (Készenléti állapot/Be) jelzője

MENU (Menü) gomb

i (k/l)
Hangerő-szabályozó gombok

P (r/s)
Program [csatorna] gombok

b (BEMENETI FORRÁS) 
gomb

a (Főkapcsoló) gomb



Előkészítés

Operation Manual Quick Setup Guide42”

26”
32”

0

Helyezze a televíziót a képernyővel lefelé egy 1. 
olyan biztonságos felületre, amely puha, sima 
ruhával van letakarva�

Illessze a TV-állványt a tartóoszlopra.2. 

Rögzítse a négy csavar segítségével.3. 

Helyezze a televíziót a képernyővel lefelé egy 1. 
olyan biztonságos felületre, amely puha, sima 
ruhával van letakarva�

Csavarozza le egy keresztcsavarhúzó 2. 
segítségével a négy (4) csavart, amely a 
tartóoszlopot hozzáerősíti a TV-készülékhez. (A 
keresztcsavarhúzó nem tartozék.)

Vegye le az állványt a TV-készülék alsó 3. 
részéről.

3

3

3

3

W

H

A TV képernyő 
mérete (hüvelyk)

VESA-kompatibilis fali 
tartókonzol mérete (mm) 
(Sz × Ma)

Csavar típusa

26” 200 x 100 mm 6 × 10 mm (angolszász)

32” 200 x 200 mm 6 × 10 mm (angolszász)

42” 400 x 200 mm 6 × 10 mm (angolszász)

Mellékelt tartozékok

A TV-állvány rögzítése

Falra szerelés
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Távvezérlő egység (1 db)
AAA elem (2 db)

Kábelrögzítő kapocs (1 db)
A nyakhoz van hozzáerősítve

AC tápkábel (1 db)
A kábel alakja néhány országban eltérő 
lehet

Kezelési útmutató Állvány és csavarok Gyorstelepítési útmutató



Előkészítés

Helyezze be a két darab AAA elemet a 1. 
távvezérlőbe.Győződjön meg arról, hogy a 
plusz (+) és mínusz (-) jelölések a megfelelő 
irányba mutatnak.

Helyezze vissza a fedelet.2. 

MEGJEGYZÉS
Amennyiben a távvezérlőt hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket. Ily módon elkerülheti a • 
távvezérlő meghibásodását.

VIGYÁZAT
IAz elemek nem megfelelő módon történő használata a kémiai anyagok szivárgásához vagy robbanáshoz 
vezethet. Feltétlenül kövesse az alábbi utasításokat

Ne használjon egyidejűleg különböző típusú elemeket. A különböző típusú elemek eltérő tulajdonságokkal • 
rendelkeznek�
Ne használjon egyidejűleg régi és új elemet. A régi és új elemek együttes használata megrövidítheti az új elem • 
élettartamát, vagy a régi elemben lévő kémiai anyagok szivárgását idézheti elő.
A lemerült elemeket lehetőleg minél hamarabb távolítsa el. Az elemekből szivárgó kémiai anyagok irritációt • 
válthatnak ki. Amennyiben a kémiai anyagok szivárgását tapasztalja, törölje le alaposan a szivárgó anyagot egy 
ruhával�
Elképzelhető, hogy a tárolási feltételek miatt a készülékhez kapott elemek élettartama rövidebb a • 
megszokottnál�
Amennyiben a távvezérlő egységet hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket.• 

Megjegyzés az elemek leselejtezéséről:
A készülékhez mellékelt elemek káros anyagokat, például kadmiumot, ólmot vagy higanyt nem tartalmaznak.
A használt elemekre vonatkozó előírások már tiltják az elemek háztartási hulladékként való leselejtezését. Az 
elhasználódott elemeket dobja a kereskedelmi létesítményeknél elhelyezett, ingyenesen igénybe vehető kijelölt 
gyűjtőkonténerekbe.

A távvezérlő egység használatához irányítsa az 
egységet a távvezérlő érzékelője felé. A távvezérlő 
egység és az érzékelő között található tárgyak a 
távvezérlő egység optimális működését gátolhatják.

0

30° 30°

PC INPC IN

Elemek behelyezése

A távvezérlő egység használata A kábelek kötegelése
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5 m
Távvezérlő érzékelője



Rövid útmutató

A TV-készülék első használata alkalmával hajtsa végre egymás utáni sorrendben az alábbi lépéseket. A televízió 
üzembe helyezésétől és csatlakoztatásától függően elképzelhető, hogy néhány lépésre nem lesz szükség.

Előkészítés

1
A televízió 

bekapcsolása és 
az automatikus 

beállítási funkció 
elindítása

2

TV-nézés

3
� Csatlakoztassa az 

antennakábelt az 
antennacsatlakozóba�  

75Ω

� Szükség esetén illessze a 
CA kártyát a CI 
kártyanyílásba, hogy kódolt 
adásokat is nézhessen�  

� Csatlakoztassa az AC 
tápkábelt a televízióhoz.

� Kapcsolja be a televízió 
tápellátását a a� gombbal�

� Futtassa a kezdeti 
automatikus beállítási 
funkciót.

4 Nyelv beállítása

TV-telepítés

Válassza ki a nyelvet.

Következő

English
Español
Français
Hrvatski
Italiano
magyar
Nederlands
Norsk

4 Ország beállítása

TV-telepítés

Válassza ki az országot.

Következő Előző

Szlovákia
Szlovénia
Spanyolország
Svédország
Svájc
Törökország
Egyesült Királyság
Ukrajna

� Gratulálunk!
 Most már nézheti a televíziót.
  

Használja TV-készülékét örömmel! Ha a 
későbbiekben mégis meg szeretné változtatni 
a beállításokat, nyissa meg a menüt.

Befejezés Előző

� Szükség esetén állítsa be az 
antennát a maximális jelerősségre.

4 Csatornakeresés elindítása 

TV-telepítés

Rendszerkeresés. Kérjük, várjon...

Talált digitális csatornák száma:
Talált analóg csatornák száma:

A csatornák automatikus behangolása akár 20 percig is eltarthat�
Várja meg, amíg megjelenik az Automatikus programozás kész 
üzenet�

Következő Előző

0
0

Az első üzembe helyezés áttekintése
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AC tápkábel (1 db)
A kábel alakja néhány 
országban eltérő lehet



Rövid útmutató

Az LCD televízió kicsomagolása és csatlakoztatása után hajtsa végre az alábbi lépéseket a televízió 
beállításához. Ha elmulasztja a beállítási funkciók végrehajtását, az LCD televízió nem fog megfelelő módon 
működni.

A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze a 
következőket:
E Az antennakábel csatlakoztatva van?
E Az AC tápkábel csatlakoztatva van?

Nyomja meg a 1. < vagy >gombot a megfelelő 
nyelv kiválasztásához. A folytatáshoz nyomja 
meg a Zöld gombot.

TV-telepítés

Válassza ki a nyelvet.

Következő

English
Español
Français
Hrvatski
Italiano
magyar
Nederlands
Norsk

Nyomja meg a 2. < vagy > gombot a megfelelő 
ország kiválasztásához. A folytatáshoz nyomja 
meg a Zöld gombot, vagy az előző opcióra való 
visszatéréshez nyomja meg a Sárga gombot.

TV-telepítés

Válassza ki az országot.

Következő Előző

Szlovákia
Szlovénia
Spanyolország
Svédország
Svájc
Törökország
Egyesült Királyság
Ukrajna

A rendszerben végzett keresés végrehajtása 3. 
akár 20 percet is igénybe vehet. Várjon, amíg a 
keresés befejeződik, majd nyomja meg a Zöld 
gombot a következő lépéshez.

TV-telepítés

Rendszerkeresés. Kérjük, várjon...

Talált digitális csatornák száma:
Talált analóg csatornák száma:

A csatornák automatikus behangolása akár 20 percig is eltarthat�
Várja meg, amíg megjelenik az Automatikus programozás kész 
üzenet�

Következő Előző

0
0

A rendszerben végzett keresés befejeződése 4. 
után megjelenhet egy üzenet, amely a csatornák 
keresésének befejeződéséről nyújt tájékoztatást. 
A rendszerben végzett keresés befejezéséhez 
nyomja meg a Piros gombot. Ezután az LCD 
televízió automatikusan átvált az első kikeresett 
csatornára�

Használja TV-készülékét örömmel! Ha a 
későbbiekben mégis meg szeretné változtatni 
a beállításokat, nyissa meg a menüt.

Befejezés Előző

Első alkalommal történő beüzemelés
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Televíziózás

A televízió be- és kikapcsolása

Nyomja meg a a gombot a televízión.
A készülék kikapcsolásához szintén a a gombot kell 
megnyomnia.

B állapotjelző Állapot

Ki Kikapcsolva

Zöld Bekapcsolva

Piros Készenléti üzemmód

MEGJEGYZÉS
Ha hosszabb ideig nem használja a televíziót, feltétlenül • 
húzza ki az AC tápkábelt a hálózati aljzatból.
Ha a • a gomb ki van kapcsolva, a készülék kis 
mennyiségben továbbra is fogyaszt áramot.

A televízió kijelzőjének állapota

E Váltás készenléti üzemmódra
Ha a TV készülék be van kapcsolva, a távvezérlőn 
lévő B gomb megnyomásával készenléti üzemmódra 
állíthatja a készüléket.

E A készenléti üzemmódra állított készülék 
bekapcsolása

Készenléti üzemmódból a távvezérlőn lévő B gomb 
megnyomásával kapcsolhatja be a készüléket.

Külső videojelforrás kiválasztása

Ha a kapcsolat létrejött, 
nyomja meg a b gombot a 
BEMENET FORRÁSA képernyő 
megjelenítéséhez, majd a </> 
gombbal váltson át a megfelelő 
külső jelforrásra, és nyomja meg 
az OK gombot�

A hangzásmód kiválasztása

Nyomja meg a Dual (Duális) gombot a távvezérlőn.
Válassza ki a Mono, Sztereó, Kettős I vagy Kettős 
II opciót az ATV csatornához� Válassza ki az audio 
nyelvet a DTV csatornához.

Forráslista

YPbPr

TV

Side AV

SCART 1

SCART 2

PC

HDMI 1

HDMI 2

Nincs címke

Nincs címke

Nincs címke

Nincs címke

Nincs címke

Nincs címke

No Label

Készenléti üzemmód

Váltás a csatornák között

A  Pr/ Ps gombbal: 

Alapvető műveletek

Be- és kikapcsolás
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Televíziózás

Az EPG egy képernyőn megjelenő kalauz, amely az 
ütemezett digitális TV-műsorokat jeleníti meg. Ez a 
kalauz analóg csatornákhoz nem áll rendelkezésre� 
A kalauz segítségével kikeresheti, kiválaszthatja és 
megtekintheti a műsorokat. 
Két típusú EPG létezik: „Jelenlegi és következő” és 
„7 vagy 8 napos”. A „Jelenlegi és következő” mindig 
rendelkezésre áll, a „7 vagy 8 napos” azonban csak 
bizonyos országokban használható. 

Az EPG menün keresztül a következő lehetőségek 
állnak rendelkezésére:

Megtekintheti az aktuálisan sugárzott digitális •	
műsorok listáját.

Megtekintheti a közelgő műsorok listáját.•	

Az EPG bekapcsolása

MEGJEGYZÉS
Az EPG funkció első alkalommal történő használatakor a • 
rendszer valószínűleg kérni fogja, hogy végezzen frissítést. 
Ebben az esetben kövesse a képernyőn megjelenő 
utasításokat.

Nyomja meg az 1. EPG gombot a távvezérlőn. Ekkor 
megjelenik a „Jelenlegi és Következő” EPG, 
illetve az aktuális műsorra vonatkozó részletes 
információk.

0

Aktiválja a rendelkezésre álló opciókat a 2. 
távvezérlőn lévő színes gombok segítségével.

Megtek.dátum: Cs 03 Jan

Televízió I EPG

Pontos idő: Cs 03 Jan. 16:52

1

2

7

10

11

12

13

801

BBC CHO...

BBC i

BBC NE

BBC PAR

BBC Kno

MTK_OAD

BBC ONE

BBC TWO

17:00~17:25 Gyermekműsor

Köv� napElőző nap Részletek

17:00 The Blue Peter Quest CBBC

16:30 The Wild Thornberrys CBBC

A 7 vagy 8 napos EPG megtekintéséhez 3. 
használja a színes gombokat:

Előző nap•	  (piros): megjelenítheti az előző 
naphoz tartozó EPG listát
Köv. nap•	  (zöld): megjeleníti a következő 
naphoz tartozó EPG listát

17:00 ~ 17:25   The Blue Peter Quest CBBC

Televízió I EPG I Részletek

Köv. napElőző nap Részletek
Gyermekműsor

Your chance to travel back onces more to the times
of pirates and buried treasure. Follow Matt and 
Meg as the set out to find the Golden Galleon
that will release his granny from Jali. W/S.

A kilépéshez nyomja meg az EPG gombot.4. 

EPG (elektronikus műsorújság)
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Televíziózás

Teletext
Tudnivalók a teletext szolgáltatásról�
A teletext szolgáltatás közérdekű és szórakoztató 
oldalakat sugároz olyan tevíziók számára, amelyek a 
teletext szolgáltatás vételére alkalmasak. A televízió 
fogadja a TV-hálózaton keresztül sugárzott teletext-
jeleket, és dekódolja, majd grafikus formában 
megjeleníti őket.
A rengeteg rendelkezésre álló szolgáltatás között 
megtalálhatók a legfrissebb napi hírek, az időjárás-
előrejelzés, sporthírek, tőzsdei árfolyamok és a 
tévéműsorok is.

A teletext be- és kikapcsolása

Válasszon ki egy olyan tetszőleges TV csatornát 1. 
vagy külső jelforrást, amely teletext szolgáltatást 
biztosít.

A teletext megjelenítéséhez nyomja meg a 2. 
Teletext gombot�

A legtöbb csatorna a TOP operációs rendszert •	
használja, míg néhány csatorna a FLOF (pl. 
CNN) rendszert. Az Ön által megvásárolt 
televízió mindkét rendszer használatát 
lehetővé teszi. Ezek az oldalak témakörökre 
és témakörökből álló csoportokra vannak 
felosztva. A teletext szolgáltatás bekapcsolása 
után hozzávetőlegesen 1000 oldalt tárol a 
készülék a gyors hozzáférés érdekében.
Ha olyan csatornát választ ki, amelyhez nem •	
tartozik teletext jel, a „Teletext sugárzás nem 
áll rendelkezésre” felirat jelenik meg.
Ugyanez az üzenet jelenik meg más •	
üzemmódokban is, ha nem áll rendelkezésre 
teletext jel.

MEGJEGYZÉS
RGB jeltípus kiválasztása esetén a teletext szolgáltatás • 
nem működik. 

Teletext műveletek gombjai

Gombok Leírás

P (r/s) Az oldalszám növelése vagy 
csökkentése.

Szín (R/G/Y/B) Kiválaszthat egy oldalcsoportot vagy 
oldalblokkot a képernyő alján lévő 
színes zárójelekből. Ehhez nyomja 
meg a megfelelő Szín (R/G/Y/B) 
gombot a távvezérlőn.

0 - 9 A 0 – 9 számgombok segítségével 
közvetlen módon kiválaszthat egy 
tetszőleges oldalszámot (100-899).

MIX (Vegyes) Ennek a gombnak a megnyomásával 
aktiválhatja a teletext szolgáltatást a 
televízióval.

Az MHEG5 alkalmazás használata 
(csak az Egyesült Királyság)

Néhány műsor MHEG (Multimedia and Hypermedia 
Expert Group) alkalmazással kódolva jelenik meg, így 
a DTV adást interaktív módon élvezheti.
Ha az MHEG5 alkalmazás fogható, az R gomb 
megnyomásával lehet elindítani.

Példa az MHEG5 képernyőre

Gombok Leírás
SIZE (Méret) A teletext szolgáltatás képét felülre 

vagy alulra helyezheti, illetve a 
képernyő teljes méretére növelheti.

INDEX Ennek a gombnak a megnyomásával 
visszatérhet a 100. oldalra vagy az 
indexoldalra

HOLD 
(Várakoztatás)

Leállíthatja a teletext oldalak 
automatikus frissítését, vagy 
feloldhatja a várakoztatási módot.

REVEAL 
(Megmutatás)

Megjelenítheti a rejtett információkat 
(pl. a kvízkérdések válaszait).

SUBPAGE 
(Aloldal)

Kiválaszthatja a megfelelő aloldalt, ha 
az aktuális oldal aloldalakat tartalmaz�
Az aloldalak közvetlen megnyitásához 
használja a távvezérlőn lévő 
számgombokat (négy számjegy).
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Külső berendezések csatlakoztatása
E Csatlakoztatás előtt:

Mielőtt bármit csatlakoztatna, feltétlenül kapcsolja ki a televíziót és az adott berendezést.• 
Szorosan csatlakoztassa a kábelt a csatlakozóba vagy csatlakozókba.• 
Olvassa át figyelmesen a külső berendezéshez kapott kezelési útmutatót a lehetséges csatlakoztatási • 
módokról. Ez abban is segítséget nyújthat, hogy beállítsa a lehető legjobb audiovizuális minőséget a televízió 
és a csatlakoztatott berendezés teljesítményének optimalizálásához.

VGA

Y

L R

L R

Pb Pr

SCART 1 SCART 2

AUDIO

SPDIF OUT

AUDIO OUT

PC IN

COMPONENT

75Ω

SERVICE

VGA

Y

L R

L R

Pb Pr

AUDIO

SPDIF OUT

AUDIO OUT

PC IN

COMPONENT

75Ω

SERVICE

SPDIF OUT

Y

L R

Pb Pr

COMPONENT

L RL R

S-
VI

D
EO

VI
D

EO
L

R
AV

 IN
VI

D
EO

L
R

AV
IN

S-
VI

D
EOO

L RL R

A televízió az alábbiakban látható csatlakozóaljzatokkal van felszerelve. Keresse meg a televízió csatlakozójához 
tartozó kábelt, és csatlakoztassa a berendezést.

* S-video kábel használata esetén hangkábelt (R/L) is csatlakoztatnia kell.

A csatlakoztatási lehetőségek ismertetése
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Digitális audiokábel

HDMI berendezés 

Játékkonzol vagy 
videofelvevő

Videofelvevő 
berendezés

Hangberendezés

HDMI kábel

DVI/HDMI kábel

Audiokábel

S-video kábel*

AV kábel*

Audiokábel

Komponens kábel

SCART kábel

vagy

Audiokábel

vagy

vagy



Külső berendezések csatlakoztatása

Példák csatlakoztatható berendezésekre
E DVD E Blu-ray lejátszó/felvevő

Példák csatlakoztatható berendezésekre
E Videomagnó E DVD E Blu-ray lejátszó/felvevő
E Játékkonzole E Videofelvevő

Példák csatlakoztatható berendezésekre
E Videomagnó E DVD E Blu-ray lejátszó/felvevő

A HDMI (High Definition Multimedia Interface) 
csatlakozók digitális kép- és hangátvitelt tesznek 
lehetővé lejátszókról vagy felvevőkről egy 
csatlakozókábelen keresztül. A digitális kép- és 
hangadatok átvitelére adattömörítés nélkül kerül 
sor, így nincs minőségromlás. A csatlakoztatott 
berendezések között nincs többé szükség analóg/
digitális átalakításra, ami minőségromlást okozhatna.

Y

L R

L R

Pb Pr

AUDIO

SPDIF OUT

AUDIO OUT

COMPONENT

Y

L R

L R

Pb Pr

SPDIF OUT

AUDIO OUT

COMPONENT

DVI/HDMI átalakító
A DVI/HDMI adapterkábel segítségével a DVD digitális 
videojelei a kompatibilis HDMI csatlakozón keresztül is 
megjeleníthetők. A hangot külön kell bevinni.

A HDMI és a DVI ugyanazt a HDCP másolásvédelmi 
módszert használja.

Támogatott videojelek:
576i, 576p, 480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p. A PC-jel 
kompatibilitásához lásd: 26. oldal.

Ha DVD-t vagy más felvevő berendezést 
csatlakoztat, az (YPbPr) csatlakozón keresztül pontos 
színvisszaadásban és kiváló minőségű képélményben 
lehet része

Y PB

(CB)

LR PR

(CR)

COMPONENTAUDIO

Y

L R

Pb Pr

SPDIF OUT

COMPONENT

SPDIF OUT

Az S-Video csatlakozót játékkonzolok, videofelvevők, 
DVD-lejátszók és egyéb berendezések 
csatlakoztatására használhatja.

S-
VI

D
EO

VI
D

EO
L

R
AV

 IN

MEGJEGYZÉS
S-video kábel használata esetén hangkábelt • 
(R/L) is csatlakoztatnia kell.

HDMI kapcsolat (YPbPr) Komponens csatlakozó

S-Video csatlakozó
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Komponens kábel

DVI/HDMI 
adapterkábel

Audiokábel

HDMI kábel

Audiokábel

Audiokábel S-video kábel
vagy



E SCART 1 csatlakozó használata esetén
Teljes SCART, amely RGB, S-Video és CVBS 
bemeneti jelek, illetve CVBS hangoló kimeneti jelek 
átvitelére alkalmas�

SCART 1 SCART 2

Példák csatlakoztatható berendezésekre
E Dekóder

Példák csatlakoztatható berendezésekre
E Videomagnó E DVD felvevő

E Digitális hangbemenettel rendelkező erősítő 
csatlakoztatása

Y

L R

L R

Pb Pr

SPDIF OUT

AUDIO OUT

COMPONENT

DIGITAL AUDIO IN

Y

L R

L R

Pb Pr

AUDIO OUT

COMPONENT

E Analóg hangbemenettel rendelkező erősítő 
csatlakoztatása

Y

L R

L R

Pb Pr

SPDIF OUT

AUDIO OUT

COMPONENT

Y

L R

Pb Pr

SPDIF OUT

COMPONENT

LR

AUX1 IN

LR

AUX OUT

MEGJEGYZÉS
Azokban az esetekben, amikor a dekóder jelet vár a televíziótól, feltétlenül a megfelelő bemeneti jelforrást válassza ki.• 
A dekódert ne csatlakoztassa a SCART 2 aljzatba.• 
A dekóderrel összekapcsolt videomagnót nem csatlakoztathatja teljes huzalozású SCART kábellel a SCART 2 jelforráshoz.• 

E SCART 2 csatlakozó használata esetén
Részleges SCART, amely S-Video vagy CVBS 
bemeneti jelek, illetve CVBS monitor kimeneti jelek 
átvitelére alkalmas�

SCART 1 SCART 2

Külső berendezések csatlakoztatása

Hangszóró/erősítő csatlakoztatása

SCART csatlakozó
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Analóg hangbemenettel rendelkező erősítőDigitális hangbemenettel rendelkező erősítő

SCART kábel

Dekóder
VideomagnóDekóder

SCART kábelSCART kábel

AudiokábelDigitális audiokábel



Külső berendezések csatlakoztatása

Kódolt digitális adók vételéhez egy CI (Common 
Interface) modult és egy CA kártyát kell helyeznie a 
televízió CI nyílásába.
A CI modul és a CA kártya nem tartozék. Rendszerint 
a márkakereskedőnél lehet őket beszerezni.

CA kártya behelyezése a CI modulba

Tolja be ütközésig a CA kártyát a CI modulba oly 1. 
módon, hogy a kártya aranyszínű érintkező felöli 
oldala a CI modul szolgáltató emblémájával jelzett 
oldala felé nézzen. Ügyeljen a CA kártyán lévő 
nyíl irányára.

A CI modul behelyezése a CI nyílásba2. 

C
.I.

Óvatosan illessze be a CI modult a CI nyílásba 3. 
oly módon, hogy a 
csatlakozóval ellátott 
oldal előre nézzen. 
A CI modulon lévő 
emblémának a televízió 
hátoldalától nézve 
előrefelé kell állnia. A 
kártya behelyezésénél 
ne alkalmazzon erőt. 
Ügyeljen arra, hogy a 
modul ne hajoljon meg a 
művelet közben.

Hozzáférés a CI modul szolgáltatásaihoz

A CI modul behelyezése és aktiválása után győződjön 
meg arról, hogy a bemeneti jelforrás a TV�

Nyomja meg a 1. MENU (Menü) gombot a 
távvezérlőn.

Keresse ki a 2. Jellemzők > Általános interfész 
elemet�

Ez a menüpont csak akkor érhető el, ha a CI modul 
megfelelő módon van behelyezve és aktiválva. A 
képernyőn megjelenő alkalmazásokat és tartalmakat a 
digitális televízió-szolgáltató biztosítja.

CA kártya behelyezése
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A menü használata

00

TV menü Kép

Hang

Jellemzők

Telepítés

Kontraszt

Fényerő

Szín

Élesség

Árnyalat

Színhőmérséklet

Képformátum

Intelligens kép Kép

Zajcsökkentés

TV menü Kép

Hang

Jellemzők

Telepítés

Kontraszt

Fényerő

Szín

Élesség

Árnyalat

Színhőmérséklet

Képformátum

Intelligens kép Kép

Zajcsökkentés

Alapvető műveletek
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1 A Menü képernyő 
megjelenítése

Nyomja meg a MENU (Menü) gombot� Ekkor 
megjelenik a MENÜ képernyő.

A Menü képernyő bezárása

A művelet elvégzése előtt az EXIT 
(Kilépés) gomb megnyomásával léphet ki a 
menüképernyőből.

2 Menüpont kiválasztása

A oœpπgombok segítségével válassza ki, 
illetve állítsa be a megfelelő menüpontot, állítsa 
be a kívánt értéket, majd nyomja meg az OK 
gombot�

E SMenüpont kiválasztása a menüben

A készülék működtetése a távvezérlő nélkül

Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha nincs a közelben távirányító.

Nyomja meg röviden a 1. MENU (Menü) gombot a közvetlen vezérlésű képernyő 
megjelenítéséhez.

A menüpontok kiválasztásához használja a 2. P r/s gombokat (a </> gombok helyett) 
vagy a i k/l gombokat a (a ≤/≥ gombok helyett).

A beállítás jóváhagyásához használja a 3. MENU (Menü) gombot�

MEGJEGYZÉS
 Ha néhány másodpercig nem nyúl a készülékhez, a közvetlen vezérlésű menü képernyője eltűnik.• 

MEGJEGYZÉS
A különböző bemeneti módokhoz eltérő menülehetőségek tartoznak, a műveletek azonban megegyeznek.• 
A kezelési útmutatóban látható képernyők kizárólag bemutatási célokat szolgálnak, és a tényleges képernyőktől egy kissé • 
eltérhetnek (néhány képernyő ki lett nagyítva, más képernyők kiemelt részeket tartalmaznak).

3



TV menü

Képbeállítások

Nyomja meg a1.  MENU (Menü) gombot a 
távvezérlőn, és válassza ki a Kép elemet�

TV menü Kép

Hang

Jellemzők

Telepítés

Kontraszt

Fényerő

Szín

Élesség

Árnyalat

Színhőmérséklet

Képformátum

Intelligens kép Kép

Zajcsökkentés

Nyomja meg a 2. ≥ gombot a lista megnyitásához.

Nyomja meg a 3. < vagy >  gombot a kívánt 
beállítás kiválasztásához:

•	 Kontraszt: A kép világos részeit módosítja, a 
sötétebb részekre azonban nincs hatással.
Fényerő: •	 A kép fényerejének szintjét 
módosítja.
Szín: •	 A telítettség szintjét módosítja.
Élesség: •	 A részletek élességi szintjét 
módosítja.
Árnyalat: •	 A színeket vörösessé vagy kékessé 
teszi� 
Színhőmérséklet: •	 Három lehetőség 
közül választhat. A választómenü 
megnyitásához nyomja meg a ≥ gombot� A 
megfelelő menüpontra a  < vagy > gomb 
megnyomásával léphet. Az OK gombbal 
módosíthatja a kiválasztott színhőmérsékletet: 
Normál (egyensúly), Meleg (vörösebb), 
Hűvös (kékebb).

Képformátum:•	  Lásd Képformátum 
módosítása.

•	 Zajcsökkentés: Szűri és csökkenti a képen 
lévő zajokat. A funkció engedélyezéséhez 
válassza a ON (BE) opciót, a funkció 
letiltásához pedig a OFF (KI) opciót�

Intelligens képek használata

A képbeállítások manuális elvégzésén kívül az 
Intelligens kép funkcióval is megadhat a televízióhoz 
előre definiált kép- és hangbeállítást.

Kép

TV menü

Intelligens kép

Kontraszt

Fényerő

Szín

Mozi

Sport

Élénk

Rendkívül fényes

FelhasználóIntelligens kép

Élesség

Árnyalat

Színhőmérséklet

Képformátum

Nyomja meg a1.  MENU (Menü) gombot a 
távvezérlőn, és válassza ki az Intelligens kép 
opciót�

Nyomja meg a 2. ≥ gombot a lista megnyitásához.

A 3. < vagy > gomb megnyomásával válasszon az 
alábbi beállítások közül:

Felhasználó•	

Mozi •	

Sport•	

•	 Élénk
Rendkívül fényes•	

A kiválasztott beállítás elmentéséhez nyomja meg 4. 
az OK gombot�

Kép 

 17



TV menü

A képformátumot a tartalomnak megfelelően 
módosíthatja.

Nyomja meg az 1. ASPECT (Képméretarány) 
gombot a távvezérlőn

 Egy másik lehetőségként nyomja meg a 
MENU (Menü) gombot, majd válassza ki a Kép > 
Képformátum elemet�

A 2. < vagy > gomb megnyomásával válasszon az 
alábbi képformátumok közül:

Automatikus•	

Szuper zoom nagyítás (HD esetén nem áll •	
rendelkezésre)

A 4:3 formátumú adások 
széléről minimális torzítás 
mellett eltávolítja a fekete 
sávokat�

4:3 (HD esetén nem áll rendelkezésre)•	

Megjeleníti a 
klasszikusnak számító 
4:3 formátumot.

MEGJEGYZÉS
A •	 4:3 képformátum hosszú ideig tartó folyamatos 
használata a képernyő torzulását idézheti elő. 

Film nyújtása 14:9 (HD esetén nem áll •	
rendelkezésre)

A klasszikusnak számító 
4:3 formátumot 14:9 
formátumra méretezi át.

Film nyújtása 16:9 (HD esetén nem áll •	
rendelkezésre)

A klasszikusnak számító 
4:3 formátumot 16:9 
formátumra méretezi át.

MEGJEGYZÉS
A 16:9 képformátum hosszú ideig tartó folyamatos •	
használata a képernyő torzulását idézheti elő.

Szélesvásznú•	

A klasszikusnak számító 
4:3 formátumot 16:9 
formátumra bővíti.

Felirat látható•	

A klasszikusnak számító 
4:3 formátumot 16:9 
formátumra méretezi át.

 

Ha forrásbemenetként a PC mód van megadva, 
kizárólag a 4:3 és a Szélesvásznú opció áll 
rendelkezésre.

4:3 formátumú PC bemeneti jel esetén a 4:3 és a • 
Szélesvásznú képformátum használható.
Minden egyéb bemeneti jelnél csak a Szélesvásznú • 
lehetőség választható.

DTV és HDMI használata 
esetén az Automatikus 
formátum AFD adatokkal 
sugároz adásokat, ATV és 
SCART használata esetén 
pedig WSS adatokkal�

Képformátum módosítása
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TV menü

Ez a rész azt mutatja be, hogyan lehet megadni a 
hangbeállításokat.

Nyomja meg a1.  MENU (Menü) gombot a 
távvezérlőn, és válassza ki a Hang elemet�

Nyomja meg a 2. ≥ gombot a lista megnyitásához.

TV menü Hang

Hang

Jellemzők

Telepítés

Hang üzemmód

Virtuális térhatás

Hangerő - gyengénlátó

Hang nyelve

Kettős I-II

Mono/Sztereó

Auto. hangerőbeállítás

BeállításokKép

A 3. < vagy > gomb megnyomásával válasszon az 
alábbi beállítások közül:

Beállítások: •	
-Mély: Beállíthatja az igényeinek megfelelő 
mélyhangot. 
-Magas: Beállíthatja az igényeinek megfelelő 
magas hangot� 
-Balansz: Beállíthatja a bal és jobb oldali 
hangszórók közötti egyensúlyt az egyéni 
igényeinek megfelelően.
Hang mód:•	  Kiválaszthatja a megfelelő beállítást. 
Ki / Rock / Pop / Élő / Dance / Techno / 
Klasszikus / Könnyű 
Virtuális térhatás:•	  Automatikusan átállítja a 
televíziót az aktuális adáshoz rendelkezésre 
álló legjobb térhatású módra. A Be és a Ki 
lehetőségek közül választhat.
Hangerő – gyengénlátó:•	  Beállítja a 
hangerő-beállításokhoz rendelkezésre álló 
segédopciókat�

MEGJEGYZÉS
Aktiválni kell a hangleírási funkciót, majd a „Hangerő – • 
gyengénlátó” opció akkor fog működni, ha a DTV opcióhoz meg 
van adva a hangleírás nyelve.
A „Hang nyelve” menün keresztül ellenőrizheti,  to check if DTV • 
has audio description language.

Hang nyelve:•	  Ez az opció kizárólag digitális 
csatornákhoz áll rendelkezésre, amikor a műsort 
több nyelven sugározzák. Ezzel az opcióval 
megjelenítheti a hanghoz választható nyelvek 
listáját.
Kettős I-II: •	 Ha a funkció rendelkezésre áll, 
különböző nyelveket választhat ki a hanghoz.
Mono/Sztereó: •	 Ha a sztereó műsorsugárzási 
opció rendelkezésre áll, a mono és a sztereó 
lehetőségek közül választhat.
Auto. hangerőbeállítás: •	 Csökkenti a hirtelen 
hangerőváltozásokat, például reklámok közben, 
vagy amikor egyik csatornáról egy másikra vált 
át� A Be és a Ki opció közül választhat.

Nyomja meg a1.  MENU (Menü) gombot a 
távvezérlőn, és válassza ki a Jellemzők elemet�

Nyomja meg a > gombot a menüpont 2. 
megnyitásához.

TV menü Jellemzők

Hang

Jellemzők

Telepítés

Automatikus zár

Felirat

Felirat nyelve

HDMI túlpásztázás

Általános interfész

IdőzítőKép

A 3. < vagy > gomb megnyomásával válasszon az 
alábbi beállítások közül:

Időzítő•	

Automatikus zár•	

Felirat•	

Felirat nyelve•	

HDMI túlpásztázás•	

Általános interfész•	

Felhasználói időzítők

Nyomja meg a MENU (Menü) gombot a távvezérlőn, 
majd válassza ki a Jellemzők> Időzítő > Óra elemet�

Időzóna: •	 A GMT vagy a Műsorszóró szerint 
opciónak megfelelően beállítja az időt.

Idő: •	 Bállítja az Idő és a Dátum értékét, vagy 
aktiválja az Automatikus szinkronizálás 
lehetőséget.

Hang

Hangbeállítások

Funkciók

Funkcióbeállítások
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TV menü

A televízió automatikus átkapcsolása 
készenléti üzemmódra (Elalváskapcsoló)
Az alvásfunkció időzítője egy meghatározott idő letelte 
után készenléti üzemmódra állítja a televíziót.

Nyomja meg a 1. MENU (Menü) gombot a 
távvezérlőn, és válassza ki a Jellemzők > Időzítő 
> Elalváskapcsoló elemet.

Nyomja meg a 2. ≥ gombot az Elalváskapcsoló 
menü megnyitásához.

A 3. < vagy > gomb megnyomásával állítsa be öt 
perces lépésekben, hogy mennyi idő után váltson 
alvó üzemmódra a készülék (maximum 180 
percet állíthat be). Ha a percek számaként nullát 
ad meg, az alvásidőzítő funkció ki lesz kapcsolva.

Az alvásidőzítő aktiválásához nyomja meg az 4. OK 
gombot�

MEGJEGYZÉS
A visszaszámlálás ideje alatt bármikor kikapcsolhatja a televíziót, vagy • 
lenullázhatja az alvásidőzítőt.

A televízió automatikus bekapcsolása 
(Indítási idő)
Ha indítási időt ad meg, készenléti üzemmódból egy 
meghatározott időpontban egy adott csatornára vált át 
a készülék.

Nyomja meg a 1. MENU (Menü) gombot a 
távvezérlőn, és válassza ki a Jellemzők > Időzítő 
> Indítási idő elemet�

Nyomja meg a 2. ≥gombot az Indítási idő menü 
megnyitásához.

Használja a 3. < vagy >, iletve a ≥ vagy ≤ gombot 
a beállítani kívánt menüpontok kiválasztásához és 
megnyitásához.

A kiválasztott elemek jóváhagyásához nyomja 4. 
meg az OK gombot�

A 5. MENU (Menü) gomb megnyomásával kiléphet. 

MEGJEGYZÉS
• Az  kikapcsolásához válassza ki a  opciót az  menüben.

A televízió automatikus kikapcsolása 
(Leállítási idő)
Ha leállítási időt ad meg, a televízió egy meghatározott 
idő letelte után készenléti üzemmódra vált.

Nyomja meg a 1. MENU (Menü) gombot a 
távvezérlőn, és válassza ki a Jellemzők > Időzítő 
> Leállítási idő elemet�

Nyomja meg a 2. ≥ gombot a Leállítási idő menü 
megnyitásához.

Használja a 3. < vagy > , illetve a ≥ vagy 
≤ gombot a beállítani kívánt menüpontok 
kiválasztásához és megnyitásához.

A kiválasztott elemek jóváhagyásához nyomja 4. 
meg az OK gombot�

A 5. MENU (Menü) gomb megnyomásával kiléphet.

Tv-csatornák vagy csatlakoztatott 
berendezések zárolása (Automatikus zár)
Ha bizonyos TV-csatornákat vagy csatlakoztatott 
berendezéseket egy négyjegyű kóddal zárol, 
megakadályozhatja, hogy a gyermekek olyan 
tartalmakat nézzenek, amelyek megtekintése 
gyermekek számára nem ajánlott.

Az automatikus zárolási kód beállítása vagy 
módosítása

Nyomja meg a 1. MENU (Menü) gombot a 
távvezérlőn, és válassza ki a Jellemzők  > 
Automatikus zár > Kód módosítás elemet�

Nyomja meg a 2. ≥ gombot a kód beállításához..

Adja meg a kódot a számgombok segítségével. 3. 
Ekkor ismét megjelenik a Jellemzők menü egy 
üzenettel, amely megerősíti a kód létrehozását 
vagy módosítását.

MEGJEGYZÉS
Ha elfelejti a kódot, írja be a ‘0711’ számkombinációt a meglévő kód • 
felülírásához. 

Az Automatikus zár menü megnyitása
Nyomja meg a 1. MENU (Menü) gombot a 
távvezérlőn, és válassza ki a Jellemzők > 
Automatikus zár elemet, majd nyomja meg a >  
gombot a kód beírásához.

Adja meg a kódot a számgombok segítségével.2. 

Az összes csatorna és csatlakoztatott 
berendezés zárolásának feloldása

Az1.  Automatikus zár menüben válassza ki az 
Összes törlése opciót�

Nyomja meg az 2. OK gombot�

Szülői felügyelet beállítása
Néhány digitális műsorszolgáltató korhatár szerinti 
besorolásokat alkalmazhat a programokhoz� 
Beállíthatja úgy a televíziót, hogy kizárólag azokat a 
programokat lehessen megtekinteni, amelyek korhatár-
besorolása a gyermeke életkorát meghaladja.

Az1.  Automatikus zár menüben válassza ki a 
Szülői besorolás elemet�

Nyomja meg a 2. ≥gombot a menüpont 
megnyitásához.

A 3. < vagy > gomb megnyomásával válassza ki a 
korhatár lehetőséget.

 Válassza ki a megfelelő életkort, majd nyomja 4. 
meg az OK gombot�

Nyomja meg a5.  Menu (Menü) gombot a menü 
bezárásához�
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TV menü

Feliratok használata
Az összes TV-csatornához feliratokat lehet aktiválni. A 
feliratok teletext szolgáltatáson keresztül vagy DVB-T 
digitális műsorszórással vannak sugározva.
Digitális műsorszórás esetén a felirat nyelvét is 
kiválaszthatja.

Nyomja meg a1.  MENU (Menü) gombot a 
távvezérlőn, és válassza ki a Jellemzők > Felirat 
elemet�

Nyomja meg a 2. ≥ gombot a lista megnyitásához.

TV menü Jellemzők

Hang

Jellemzők

Telepítés

Automatikus zár

Felirat nyelve

HDMI túlpásztázás

Általános interfész

IdőzítőKép

Felirat

A 3. < vagy > gomb megnyomásával válassza 
ki a Be lehetőséget, ha mindig meg szeretné 
jeleníteni a feliratokat, vagy válassza a Némítás 
közben bekapcsolva lehetőséget, ha csak akkor 
szeretné megjeleníteni a feliratokat, amikor a 
készülék a távvezérlőn lévő MUTE (Némítás) 
gomb megnyomásával el van némítva.

Az 4. OK gomb megnyomásával visszatérhet a 
Jellemzők menübe.

Felirat nyelvének kiválasztása digitális TV-
csatornákhoz
Amikor az alábbiaknak megfelelően kiválaszt egy 
tetszőleges nyelvet a feliratokhoz egy digitális TV-
csatornán, a feliratokhoz kiválasztott nyelv átmenetileg 
felülírja az Installation (Beüzemelés) menüben 
beállított feliratnyelvet.

Nyomja meg a 1. MENU (Menü) gombot a 
távvezérlőn, és válassza ki a Jellemzők  > 
Subtitle Language� 

Nyomja meg a 2. ≥ ombot a választható nyelvek 
listájának megjelenítéséhez.

A 3. < vagy >  gomb megnyomásával válassza ki a 
felirat nyelvét.

 Nyomja meg az 4. OK gombot�

Digitális rádióállomások hallgatása
Amennyiben digitális műsorsugárzás áll rendelkezésre, 
a készülék beüzemelésekor a digitális rádióadók 
beüzemelésére is automatikusan sor kerül. A digitális 
rádióadók átrendezéséről lásd: A csatornák átrendezése. 

Nyomja meg a 1. PR LIST (Programlista) gombot a 
távvezérlőn. Ekkor megjelenik a csatornák listáját 
tartalmazó menü.

Válassza ki a számgombok segítségével a kívánt 2. 
rádióadót�

Nyomja meg az 3. OK gombot�

HDMI túlpásztázás
Amikor HDMI bemeneti jelforrással használja a 
televíziót, ezzel a funkcióval kinagyíthatja a képet. 
Nagyításkor a videotartalom bizonyos része azonban 
kismértékben torzulhat�

Nyomja meg a1.  MENU (Menü) gombot a 
távvezérlőn, és válassza ki a Jellemzők > HDMI 
túlpásztázás elemet�

Az aktiváláshoz válassza a •	 Be opciót�
A letiltáshoz válassza a•	  Ki opciót�
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TV menü

A televízió első alkalommal történő beüzemelésekor 
arra kéri a készülék, hogy válassza ki a menü nyelvét, 
majd hajtsa végre a televízió és a digitális rádióadók 
automatikus beállítását (ha vannak).
Ez a fejezet arról nyújt tájékoztatást, hogyan 
állíthatja be újra a csatornákat, ezenkívül egyéb 
csatornabeállítási funkciókat is tartalmaz.
MEGJEGYZÉS 

A csatornák ismételt beállításával módosul a csatornák listája• �

Csatornák automatikus beállítása

Ez a részt azt mutatja be, hogyan lehet automatikusan 
kikeresni és beprogramozni a csatornákat. Az itt leírt 
utasítások digitális és analóg csatornákra egyaránt 
érvényesek.

Telepítés Nyelv

Hanganyag elsődleges nyelve

Hanganyag másodlagos nyelve

Feliratozás elsődleges nyelve

Feliratozás másodlagos nyelve

Hallássérült

Hangleírás

Digitális teletext nyelve

Menü nyelve

Ország

Csatorna telepítése

Forráscímkék

Dekóder

Jelenlegi szoftver adatai

AV alaphelyzet

Gyári alaphelyzetbe állítás

Nyelv

TV menü

1. lépés: A menü nyelvének kiválasztása

Nyomja meg a 1. MENU (Menü) gombot a 
távvezérlőn, és válassza ki az Installation > 
Nyelv elemet�
Nyomja meg a 2. ≥ gombot a Menü nyelve 
menüpont megnyitásához.
A 3. < vagy > gomb megnyomásával válassza ki a 
megfelelő nyelvet.
Nyomja meg az 4. OK gombot a kiválasztott nyelv 
jóváhagyásához.
A 5. ≤gomb megnyomásával visszatérhet az 
Installation menübe.

A fentieken kívül az alábbi nyelvi beállításokat 
konfigurálhatja a Nyelv menüben (csak digitális 
csatornák esetén):

Hanganyag elsődleges nyelve: •	 Kiválaszthatja 
a hanghoz rendelkezésre álló nyelvek közül azt 
a nyelvet, amelyet a hanganyagok elsődleges 
nyelveként szeretne beállítani. 
Hanganyag másodlagos nyelve:•	  Kiválaszthatja 
a hanghoz rendelkezésre álló nyelvek közül azt 
a nyelvet, amelyet a hanganyagok másodlagos 
nyelveként szeretne beállítani.

További részletek Section Adjust sound settings�

Feliratozás elsődleges nyelve: •	 Kiválaszthatja a 
feliratokhoz rendelkezésre álló nyelvek közül azt a 
nyelvet, amelyet a feliratok elsődleges nyelveként 
szeretne beállítani.

Feliratozás másodlagos nyelve:•	  Kiválaszthatja a 
feliratokhoz rendelkezésre álló nyelvek közül azt a 
nyelvet, amelyet a feliratok másodlagos nyelveként 
szeretne beállítani.

További részletek: Felirat nyelvének kiválasztása digitális 
TV-csatornákhoz�

•	 Hallássérült: Ha a funkció aktív, a Be opció 
kiválasztásával megjelenítheti a kiválasztott 
nyelven a hallássérültek számára rendelkezésre 
álló feliratot.
Hangleírás:•	  Ha a funkció aktív, a Be opció 
kiválasztásával meghallgathatja a kiválasztott 
nyelven a hanganyag leírását.
Digitális teletext nyelve: •	 Kiválaszthatja a teletext 
szolgáltatáshoz rendelkezésre álló nyelvek közül a 
megfelelő nyelvet.

2. lépés: Az ország kiválasztása

Válassza ki azt az országot, amelyben jelenleg 
tartózkodik. Ekkor a televízió a kiválasztott országnak 
megfelelően beállítja és elrendezi a csatornákat.

Az 1. Installation menüben nyomja meg a > to 
gombot az Ország elem kiválasztásához�
Nyomja meg a 2. ≥ t gombot a lista megnyitásához.
A 3. < gomb megnyomásával válassza ki a 
megfelelő országot.
A 4. ≤ gomb megnyomásával visszatérhet az 
Installation menübe.

3. lépés: Automatikus beállítás és a beállítások 
frissítése

A televízió kikeresi és beprogramozza az összes 
rendelkezésre álló digitális és analóg TV-csatonát, 
illetve az összes rendelkezésre álló digitális rádióadót.

Az 1. Installation menüben nyomja meg a < vagy 
> gombot a Csatorna telepítése > Automatikus 
telepítés elem kiválasztásához�
Nyomja meg a 2. ≥ t gombot az Indítás most 
lehetőség kiválasztásához.
Nyomja meg az 3. OK gombot�

A művelet elindításához nyomja meg a zöld 4. 
gombot� 
A beállítás néhány percet is igénybe vehet.
A rendszerben végzett keresés befejeződése után 5. 
a piros gomb megnyomásával visszatérhet az 
Installation menübe.
 A 6. MENU (Menü) gomb megnyomásával kiléphet.

MEGJEGYZÉS
Amikor a készülék digitális TV-csatornákat talál, elképzelhető, hogy a • 
beállított csatornák listájában üres csatornaszámok jelennek meg. A 
beprogramozott csatornák átnevezéséről, átrendezéséről vagy törléséről 
lásd: A csatornák átrendezése. 

Beállítás

Csatornák beállítása
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Telepítés frissítése

A Telepítés frissítése opció hasonló módon működik, 
mint az Automatikus telepítés; a különbség 
mindössze annyi, hogy a csatornák listája az eredeti 
adatok törlése nélkül is frissíthető.

Nyomja meg a 1. MENU (Menü) gombot a 
távvezérlőn, és válassza ki az Installation > 
Csatorna telepítése > Telepítés frissítése 
elemet�

Nyomja meg a 2. ≥ gombot a Telepítés frissítése 
menü megnyitásához, Indítás most opció 
kiemelve látható�

Nyomja meg az 3. OK gombot�

A frissítési műveletet a zöld gomb 4. 
megnyomásával indíthatja el. A frissítés néhány 
percig is eltarthat�

Amikor a frissítési művelet befejeződött, a piros 5. 
gomb megnyomásával visszatérhet a Csatorna 
telepítés menübe.

A6.  MENU (Menü) gomb megnyomásával kiléphet.

A csatornák manuális beállítása

Ez a részt azt mutatja be, hogyan lehet manuálisan 
kikeresni és beprogramozni a csatornákat� A digitális 
csatornák kikereséséről és beprogramozásáról lásd: 
Digitális vétel tesztelése.

1. lépés: A rendszer kiválasztása

MEGJEGYZÉS 
Ha a rendszer beállításai megfelelőek, térjen át a 2. lépésre • 
(Új TV-csatornák keresése és beprogramozása).

Nyomja meg a 1. MENU (Menü) gombot a 
távvezérlőn, és válassza ki az Installation > 
Csatorna telepítése > Analóg: Kézi telepítés 
elemet�

Nyomja meg a 2. ≥ gombot a Rendszer lista 
megnyitásához.

Csatorna telepítése Analóg: Kézi telepítés

Keresés

Finomhangolás

Aktuális csatorna tárolása

Rendszer

Telepítés frissítése

Digitális: vétel tesztelése

Analóg: Kézi telepítés

Átrendezés

Műsorlista törlése

Automatikus telepítés

TV menü I Telepítés

Nyomja meg a 3. < vagy >gombot a megfelelő 
ország vagy régió kiválasztásához.

A 4. ≤ gomb megnyomásával visszatérhet a 
Csatorna telepítése menübe.

2. lépés: Új TV-csatornák keresése és 
beprogramozása

Nyomja meg a 1. MENU (Menü) gombot a 
távvezérlőn, és válassza ki az Installation > 
Csatorna telepítése> Analóg: Kézi telepítés > 
Keresés elemet�

Nyomja meg a 2. ≥ gombot a Keresés menü 
megnyitásához.

Nyomja meg a piros gombot, és adja meg a 3. 
frekvencia három számjegyből álló értékét 
a számgombok segítségével. Egy másik 
lehetőségként a zöld gombot is megnyomhatja a 
következő csatorna automatikus kikereséséhez.

Amikor a készülék megtalálja az új csatornát, 4. 
nyomja meg a ≤ gombot�

Válassza ki a 5. Tárolás új csatornaként opciót, és 
nyomja meg a ≥ gombot�

A csatorna elmentéséhez nyomja meg az 6. OK 
gombot�

Ekkor a képernyőn megjelenik a csatorna száma.7. 

 A 8. MENU (Menü) gomb megnyomásával kiléphet..
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Analóg csatornák finomhangolása

Az analóg csatornák finomhangolását manuális módon 
lehet elvégezni, ha a vétel gyenge minőségű.

Nyomja meg a 1. MENU (Menü) gombot a 
távvezérlőn, és válassza ki az Installation > 
Csatorna telepítése > Analóg: Kézi telepítés  > 
Finomhangolás elemet�
Nyomja meg a 2. ≥ gombot a Finomhangolás 
menü megnyitásához.
A frekvencia beállításához használja a 3. < vagy > 
gombot�
Amikor elkészült, nyomja meg a 4. ≤ gombot�
Az 5. Aktuális csatorna tárolása opció 
kiválasztásával az aktuális csatornaszámmal 
mentheti el a finomhangolt csatornát.
Nyomja meg a 6. ≥ gombot�
Nyomja meg az 7. OK gombot� Ekkor megjelenik a 
Kész felirat.
A 8. MENU (Menü) gomb megnyomásával kiléphet.

A csatornák átrendezése
Nyomja meg a 1. MENU (Menü) gombot a 
távvezérlőn, és válassza ki az Installation > 
Csatorna telepítése > Átrendezés elemet.
Nyomja meg a 2. ≥ gombot az Átrendezés lista 
megnyitásához.
Nyomja meg a 3. < vagy >gombot az Átrendezés 
listában az átrendezni kívánt csatorna 
kiválasztásához�
A sárga gomb megnyomásával feljebb 4. 
helyezheti a listában a csatornát, a kék gomb 
megnyomásával pedig lejjebb helyezheti.
A 5. MENU (Menü) gomb megnyomásával kiléphet.

Csatornák átnevezése
Nyomja meg a 1. MENU (Menü) gombot a 
távvezérlőn, és válassza ki az Installation > 
Csatorna telepítése > Átrendezés elemet�
Nyomja meg a 2. ≥ gombot az Átrendezés lista 
megnyitásához.
Nyomja meg a 3. < vagy > gombot az Átrendezés 
listában az átnevezni kívánt csatorna 
kiválasztásához�
Nyomja meg a piros gombot. (4. Átnevezés)
A 5. ≤ és ≥ gomb megnyomásával kiválaszthatja 
a karaktereket, a <  és > gomb megnyomásával 
pedig új karaktereket írhat be. A szóköz, 
a számjegyek (0-9) és az egyéb speciális 
karakterek a z és az A között találhatók.
A befejezéshez nyomja meg a zöld gombot vagy 6. 
az OK gombot�

MEGJEGYZÉS
A sárga gomb megnyomásával az összes karaktert • 
törölheti. Ha csak a kiemelten látható karaktert szeretné 
törölni, használja a kék gombot.

Csatornák törlése vagy újraprogramozása

Az eltárolt csatornákat törölheti, a törölt csatornákat 
pedig ismét beprogramozhatja.

Nyomja meg a 1. MENU (Menü) gombot a 
távvezérlőn, és válassza ki az Installation > 
Csatorna telepítése > Átrendezés elemet�
Nyomja meg a 2. ≥ gombot az Átrendezés lista 
megnyitásához.
A 3. < vagy > gomb megnyomásával válassza 
ki azt a csatornát, amelyet törölni vagy 
újraprogramozni szeretne.
Nyomja meg a zöld gombot a csatorna törléséhez 4. 
vagy újraprogramozásához.

A 5. MENU (Menü) gomb megnyomásával kiléphet.

Digitális vétel tesztelése
Digitális műsorszórás esetén ellenőrizheti a digitális 
csatornák minőségét és jelerősségét. Ez lehetővé 
teszi, hogy az antenna vagy a műholdvevő pozícióját 
módosítsa.

Nyomja meg a 1. MENU (Menü) gombot a 
távvezérlőn, és válassza ki az Installation 
> Csatorna telepítése > Digitális: Vétel 
tesztelése elemet�
Nyomja meg az 2. OK gombot�
Nyomja meg a zöld gombot a teszt automatikus 3. 
elindításához, vagy adja meg manuálisan a 
tesztelni kívánt csatorna frekvenciáját. Ha a jel 
minősége és erőssége gyenge, módosítsa az 
antenna vagy a műholdvevő pozícióját, majd 
végezze el ismét a tesztelést�
A művelet befejeződése után nyomja meg a sárga 4. 
gombot a frekvencia elmentéséhez.
A piros gomb megnyomásával visszatérhet a 5. 
Csatorna telepítése menübe.
A 6. MENU (Menü) gomb megnyomásával kiléphet.

MEGJEGYZÉS 
Ha a digitális műsorok vételével kapcsolatban további • 
problémákat tapasztal, vegye fel a kapcsolatot egy TV-
szerelővel.

Műsorlista törlése
A programlista törölhető.

Nyomja meg a 1. MENU (Menü) gombot a 
távvezérlőn, és válassza ki az Installation > 
Csatorna telepítése > Műsorlista törlése 
elemet�

A 2. MENU (Menü) gomb megnyomásával kiléphet.
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TV menü

Forráscímkék

Minden bemeneti jelforráshoz tetszés szerint 
hozzárendelhet egy címkét a címkelistában.

Keresse ki az 1. Installation > Forráscímkék 
elemet�

Jelöljön ki egy bemeneti jelforrást, és a > gomb 2. 
megnyomásával válasszon ki egy címkét a 
címkelistából.

 Nyomja meg a 3. b gombot a távvezérlőn, és 
ellenőrizze az eredményt.

Csatornadekódoló hozzárendelése (ATV 
esetén)

A csatornák kódolását feloldó dekódereket a 
SCART csatlakozóhoz lehet csatlakoztatni� Ehhez 
ki kell jelölnie a megfelelő TV-csatornát a kódolás 
feloldásához. Ezután a dekóder csatlakoztatásához 
használt csatlakozót is ki kell jelölnie.

Nyomja meg a 1. MENU (Menü) gombot a 
távvezérlőn, és válassza ki az Installation > 
Dekóder elemet�

Telepítés Dekóder

2 ...

3 ...

1 ...

Ország

Csatorna telepítése

Forráscímkék
Dekóder

Jelenlegi szoftver adatai

AV alaphelyzet

Gyári alaphelyzetbe állítás

Nyelv

TV menü

Nyomja meg a 2. ≥ gombot a lista megnyitásához.

A 3. < vagy > gomb megnyomásával válassza ki 
azt a csatornát, amelynek a kódolását fel szeretné 
oldani�

A csatorna kijelöléséhez vagy a kijelölés 4. 
törléséhez nyomja meg az OK gombot�

A 5. ≤ gomb megnyomásával visszatérhet az előző 
menübe.

A 6. MENU (Menü) gomb megnyomásával kiléphet.

Az aktuális szoftververzió ellenőrzése

Nyomja meg a MENU (Menü) gombot a távvezérlőn, 
és válassza ki az Installation > Jelenlegi szoftver 
adatai elemet�

Szoftver frissítése (digitális műsorszórás)
DVB-T digitális földfelszíni műsorszórás használata 
esetén a televízió automatikusan fogadja a 
szoftverfrissítéseket.Ha a képernyőn olyan üzenet 
jelenik meg, amely a szoftver frissítését kéri, tegye a 
következőket:

Válassza az •	 Accept (Elfogadás) opciót a szoftver 
azonnali frissítéséhez (ajánlott).

Válassza a•	  Reject (Elutasítás) opciót a frissítés 
bezáráshoz (nem ajánlott).

Válassza a•	  Remind me later (Emlékeztetés 
később) opciót, ha azt szeretné, hogy a készülék 
a későbbiekben ismét emlékeztesse a szoftver 
frissítéséhez.

MEGJEGYZÉS
Ha a rendelkezésre álló összes frissített verziót ellenőrizni szeretné, •	
végezzen manuális frissítést.

A szoftverfrissítés kb. 30 percet is igénybe vehet, azonban a jel •	
állapotától függően ennél hosszabb ideig (akár 1 órán át) is eltarthat.

VIGYÁZAT!
Amikor a szoftverfrissítés folyamatban van, ne húzza 
ki az AC tápkábelt, mivel ez sikertelen frissítési 
műveletet eredményezhet. Ha problémát tapasztal, 
a szoftverfrissítési időszak lejárta előtt kérje ki 
szakember véleményét.

AV visszaállítása

A hang és a videó alapértelmezett beállításainak 
visszaállítása:

Nyomja meg a 1. MENU (Menü) gombot a 
távvezérlőn, és válassza ki az Installation > AV 
alaphely elemet�

A 2. ≥gomb megnyomásával válassza ki az Indítás 
most opciót, és nyomja meg az OK gombot�

A 3. MENU (Menü) gomb megnyomásával kiléphet.

Gyári alapértékek visszaállítása

Gyári alapértékek visszaállítása
Amikor aktiválja a Gyári alaphelyzetbe állítás opciót, 
a televíziót az első alkalommal történő beállításokból 
kell alaphelyzetbe állítani.

Nyomja meg a 1. MENU (Menü) gombot a 
távvezérlőn, és válassza ki az Installation > 
Gyári alaphelyzetbe állítás elemet�

A 2. ≥ gomb megnyomásával válassza ki az Indítás 
most opciót, és nyomja meg az OK gombot�

A 3. MENU (Menü) gomb megnyomásával kiléphet.
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Számítógép csatlakoztatása

Számítógép csatlakoztatása

HDMI csatlakozó

Y

L R

L R

Pb P

SP

AU

COMPONENT

Y

L R

Pb P

SP

AU

COMPONENT

VGA

Y

L R

L R

Pb

COMPONE
VGA

Y

L R

Pb

COMPONE

Analóg kapcsolat

 

VGA AUDIO

PC IN

COMPONENT

PC IN

COMPONENT

VGA AUDIO

PC IN

COMPONENT

PC IN

COMPONENT

Támogatott megjelenítési formátumok

Számítógépes formátumok (PC)

Felbontás  Frissítési frekvencia 
640 x 480  60Hz 
800 x 600  56Hz 
800 x 600  60Hz 
1024 x 768 60Hz 
1280 x 720 60Hz
1280 x 768 60Hz
1360 x 768 60Hz 
1280 x 1024 60Hz (csak 42”) 
1920 x 1080 60Hz (csak 42”)

Videoformátumok

Felbontás  Frissítési frekvencia 
480i  60Hz 
480p  60Hz 
576i  50Hz 
576p  50Hz 
720p  50Hz, 60Hz 
1080i  50Hz, 60Hz
1080p  (csak HDMI, komponens) 
  50Hz, 60Hz, 24Hz
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PC

PC

HDMI kábel

DVI/HDMI átalakító kábel

Ø 3,5 mm sztereó mini dugasszal 
ellátott kábel

PC

PC

DVI/RGB átalakító kábel

RGB kábel

Ø 3,5 mm sztereó mini dugasszal 
ellátott kábel

Ø 3,5 mm sztereó mini dugasszal 
ellátott kábel



Függelék

Probléma Lehetséges megoldás
Nincs kép 1.  Csatlakoztassa megfelelő módon a tápkábelt.

2.   Kapcsolja be a készüléket.
3.  Csatlakoztassa megfelelő módon a jelkábelt.
4.  Nyomjon meg egy tetszőleges gombot az LCD TV-n.

Megszokottól eltérő színek Csatlakoztassa megfelelő módon a jelkábelt.

Torzult kép 1.  Csatlakoztassa megfelelő módon a jelkábelt.
2.  Használjon kompatibilis jelforrást.

A kép túl söté Állítsa be a fényerőt és a kontrasztot.

Csak hang van, kép azonban nincs 1� Ellenőrizze, hogy a bemeneti jelforrás megfelelő módon van-e 
csatlakoztatva�

2.  A TV-RF jel beállítása nem lehet alacsonyabb 50 dB értéknél.

Csak kép van, hang azonban nincs 1.  Csatlakoztassa megfelelő módon a jelkábelt.
2.  Állítsa be a megfelelő hangerőszintet.
3.  Csatlakoztassa megfelelő módon az audio jelkábelt.
4.  A TV-RF jel beállítása nem lehet alacsonyabb 50 dB értéknél.

A távvezérlő nem működik 1.  Cserélje ki az elemet.
2. Kapcsolja ki a készüléket tíz másodpercre, majd kapcsolja 

vissza�

Nincs lehetőség elegendő mennyiségű 
csatorna vételére az antennán keresztül

A csatornakeresési funkció használatával növelje a memóriában 
lévő csatornák számát.

Nincs szín Módosítsa a színbeállítást.

Villogó képernyő, amelyet szellemkép 
kísér

1. Ellenőrizze az antenna/jelkábel csatlakoztatását.
2. Ellenőrizze, hogy a csatorna lejátszási módra van-e állítva.
3. Nyomja meg a jelforrást, és módosítsa a bemeneti módot.

Tört vonalak vagy szegmensek Állítsa be az antennát.
Tartsa távol a TV-készüléket a zajforrásoktól, például autóktól, 
neonfényektől és hajszárítóktól.

Bizonyos TV-csatornák blokkolva vannak 
(néhány csatorna talán működni fog)

Használja a frissített verziók keresésének módszerét, amelynek 
segítségével új csatornákat vehet fel a memóriába.

Egymást átfedő képek vagy 
szellemképek

Használjon kültéri többirányú antennát
(ha a környező hegyek vagy épületek hatással vannak a TV-
készülékre).

A kiválasztott funkció nem működik Ha a kiválasztott elem szürke színre vált, az adott elemet nem lehet 
kijelölni.

Nem lehet műsorokat fogni Használja a frissített verziók keresésének módszerét, amelynek 
segítségével új csatornákat vehet fel a memóriába.

Hibakeresés
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Függelék

Elem 26” LCD SZÍNES TELEVÍZIÓ 
TV, Típus: LC-26SB25E, 
LC-26SB25S

32” LCD SZÍNES TELEVÍZIÓ 
TV, Típus: LC-32SB25E, 
LC-32SB25S

42” LCD SZÍNES TELEVÍZIÓ 
TV, Típus: LC-42SB55E,
LC-42SB55S

LCD képernyő mérete 26o átlós 32o átlós 42o átlós

Képpontok száma 3,147,264 képpont 
(1366 g 768 g képpont)

3,147,264 képpont 
(1366 g 768 g 3 képpont)

6,220,800 képpont 
(1920 g 1080 g 3 képpont)

Színrendszer PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60

Televíziófunkció TV 
szabvány

Analóg CCIR (B/G, I, D/K, L/L’)

Digitális DVB-T (2K/8K OFDM)

Vételi 
csatorna

VHF/UHF ATV : IRA-E69, DVB-T : E5-E69

CATV S-band, S1–S41ch

TV-hangoló rendszer Automatikus előbeállítás (999 csat.), Automatikus címkézés, Automatikus rendezés

SZTEREÓ/KÉTNYELVŰ NICAM/A2

Fényerő 500 cd/m2 450 cd/m2 500 cd/m2

Háttérvilágítás élettartama 60,000 óra (normál háttérvilágítási szint mellett)

Megtekintési szögtartomány V: 160° F: 150° V: 176° F: 176°

Hangerősítő 5W g 2 5W g 2 10W g 2

Hangszóró (100 mm g 30 mm) g 2 (100 mm g 30 mm) g 2 (140 mm g 30 mm) g 2

Hátsó

Oldalsó

Antenna UHF/VHF 75 Ω 

RS-232C D-Sub 3 érintkezős aljzat

SCART 1 SCART (AV bemenet, Y/C bemenet, RGB bemenet, TV kimenet - csak analóg)

SCART 2 SCART (AV bemenet, Y/C bemenet, monitorkimenet (analóg forrás - RF, SCART 1, SIDE AV; 
digitális forrás - DTV hang) )

PC IN VGA érintkező (AV bemenet), Ø 3,5 mm dugasz (hangbemenet)

Komponens Y/Pb (Cb) /Pr(Cr), RCA érintkező (B/J)

SPDIF Digitális hangkimenet

AUDIO OUT RCA érintkező (B/J)

HDMI 1

HDMI 2

C. I. (közös felület) EN50221, R206001

Fejhallgató Ø 3,5 mm dugasz (hangkimenet)

AV IN RCA érintkező (AV bemenet) , RCA érintkező (B/J), S-VIDEO (Y/C bemenet)

HDMI 3 Csak 32” és 42”

OSD nyelv Bolgár, Horvát, Cseh, Dán, Holland, Angol, Finn, Francia, Német, Görög, Magyar, Olasz, Norvég, 
Lengyel, Portugál, Román, Orosz, Szerb, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Török

Tápellátás AC 220–240 V, 50 Hz

Energiafogyasztás 100W (készenléti mód <1W)  
(IEC60107 szerint)

150 W (készenléti mód <1W)  
(IEC60107 szerint)

220 W (készenléti mód <1W)  
(IEC60107 szerint)

Tömeg 7,8 kg (állvány nélkül),
9,6 kg (állvánnyal)

10,7 kg (állvány nélkül),
12,5 kg (állvánnyal)

19,5 kg (állvány nélkül),
22,7 kg (állvánnyal)

Működési hőmérséklet 0°C és +40°C között

A folyamatos fejlesztés politikáját követve a SHARP fenntartja magának a jogot arra, hogy a termék fejlesztése céljából a termék formáját • 
és műszaki adatait előzetes értesítés nélkül módosítsa. A feltüntetett teljesítményadatok a termékre vonatkozó névleges értékeket 
tükrözik. Az egyes termékek esetén az értékektől némi eltérés tapasztalható.

MEGJEGYZÉS
A méretekkel ellátott rajzok a hátlap belső oldalán találhatóak.• 
A hangkimenet nem csatlakoztatható a HDMI csatlakozón keresztül.• 

Műszaki adatok

 28



Magas és alacsony hőmérsékletű környezetben való használat esetén követendő óvintézkedések
Amikor a készüléket alacsony hőmérsékletű térben (pl. szobában, irodában) használja, elképzelhető, hogy a kép nyomokat • 
hagy maga után, vagy enyhe késéssel jelenik meg. Ez nem számít hibának, és a kép minősége a hőmérséklet normál 
szintre való visszatérését követően helyreáll.
Ne hagyja a berendezést hosszabb ideig hideg vagy meleg helyen, illetve ne tárolja olyan helyen, ahol közvetlen • 
napfénynek vagy hőforrás hatásának van kitéve, mivel ez a készülék burkolatának alakváltozását vagy az LCD panel hibás 
működését idézheti elő.
Tárolási hőmérséklet: +5°C és +35°C között.• 

Függelék

A készülékhez kapott szoftverlicencre vonatkozó tudnivalók

A szoftver összetétele
A készülékben lévő szoftver különböző szoftverösszetevőket tartalmaz, amelyek szerzői jogainak tulajdonosa a 
SHARP vagy egy harmadik fél.

A SHARP  által fejlesztett szoftverek és a nyílt forráskódú szoftverek
A SHARP által fejlesztett szoftverösszetevők, illetve a SHARP által megírt kapcsolódó dokumentumok 
tulajdonosa a SHARP, és ezeket a szoftverösszetevőket, illetve dokumentumokat a szerzői jogi törvények, 
nemzetközi egyezmények és egyéb ide vonatkozó törvények védik. Ez a termék olyan ingyenesen terjesztett 
szoftvereket és szoftverösszetevőket is tartalmaz, amelyek szerzői jogi tulajdonosai harmadik felek. Ide olyan 
szoftverösszetevők tartoznak, amelyekre a GNU General Public License (a továbbiakban GPL), a GNU Lesser 
General Public License (a továbbiakban LGPL) vagy egyéb licencegyezmények vonatkoznak.

A forráskód megszerzése
A nyílt forráskódú szoftverek licenctulajdonosai közül néhányan arra kötelezik a terjesztőket, hogy a 
végrehajtható szoftverösszetevőkkel forráskódot biztosítsanak a felhasználók számára. A GPL és az 
LGPL licenc tartalmaz hasonló követelményeket. Ha a nyílt forráskódú szoftverekhez tartozó forráskód 
megszerzéséről, illetve a GPL, LGPL vagy egyéb licencegyezményről további részleteket szeretne megtudni, 
látogasson el az alábbi weboldalra:

http://www.sharp-eu.com/gpl/

A nyílt forráskódú szoftvernél a forráskóddal kapcsolatos kérdéseket nem áll módunkban megválaszolni. 
Azoknál a szoftverösszetevőknél, amelyek esetében a szerzői jogok tulajdonosa a SHARP, a forráskódot nem 
terjesztjük.

Köszönetnyilvánítás
A termék a következő nyílt forráskódú szoftverösszetevőket tartalmazza: 
• linux kernel • modutils • glibc • zlib • libpng

A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC. védjegye vagy • 
bejegyzett védjegye.

A „HD ready” embléma az EICTA védjegye.• 

A DVB embléma a Digital Video Broadcasting – DVB – projekt bejegyzett védjegye.• 

Egyéb információk

Védjegyek
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A. Hulladék-elhelyezési tájékoztató felhasználók részére (magán háztartások)

1. Az Európai Unióban

Figyelem: Ha a készüléket ki akarja selejtezni, kérjük, ne a közönséges szemeteskukát használja!

A használt elektromos és elektronikus berendezéseket külön, és a használt elektromos és 
elektronikus berendezések szabályszerű kezeléséről, visszanyeréséről és újrahasznosításáról 
rendelkező jogszabályokkal összhangban kell kezelni. 
A tagállamok általi végrehajtást követően az EU államokon belül a magán háztartások 
használt elektromos és elektronikai berendezéseiket díjmentesen juttathatják vissza a kijelölt 
gyűjtőlétesítményekbe*. Egyes országokban* a helyi kiskereskedés is díjmentesen visszaveheti 
Öntől a régi terméket, ha hasonló új terméket vásárol. 
*) A további részletekről, kérjük, érdeklődjön az önkormányzatnál.

Ha használt elektromos vagy elektronikus berendezésében elemek vagy akkumulátorok vannak, 
kérjük, előzetesen ezeket selejtezze ki a helyi előírásoknak megfelelően.

A termék szabályszerű kiselejtezésével Ön segít biztosítani azt, hogy a hulladék keresztülmenjen 
a szükséges kezelésen, visszanyerési és újrahasznosítási eljáráson, ezáltal közreműködik a 
lehetséges káros környezeti és humán egészségi hatások megelőzésében, amelyek ellenkező 
esetben a helytelen hulladékkezelés következtében előállhatnának.

2. Az EU-n kívüli egyéb országokban

Ha a terméket ki szeretné selejtezni, kérjük, forduljon az önkormányzathoz, és érdeklődjön a helyes 
hulladék-elhelyezési módszerről.  

B. Hulladék-elhelyezési tájékoztató vállalati felhasználók részére

1� Az Európai Unióban

Ha a terméket üzleti célokra használta, és ki kívánja selejtezni:

Kérjük, forduljon a SHARP kereskedéshez, ahol tájékoztatják Önt a termék visszavételéről. 
Lehetséges, hogy a visszavételből és újrahasznosításból eredő költségeket felszámítják. 
Előfordulhat, hogy a helyi hulladékbegyűjtő létesítmény átveszi a kisebb termékeket (és kis 
mennyiségeket).

2.  Az EU-n kívüli egyéb országokban

Ha a terméket ki szeretné selejtezni, kérjük, forduljon az önkormányzathoz, és érdeklődjön a helyes 
hulladék-elhelyezési módszerről.

EU: Az áthúzott kerekes szemétgyűjtő tartály jelzi, hogy a használt elemeket nem szabad a 
háztartási szemétbe tenni. A használt elemek számára egy elkülönített begy jtési rendszert hoztak 
létre, ami lehetővé teszi a jogszabály rendelkezései szerint a megfelel kezelést és újrahasznosítást. 
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatósággal a begyűjtés és újrahasznosítás részleteivel 
kapcsolatban� 

Svájc: A használt elemeket az értékesítési helyre kell visszavinni. 

Más nem uniós országok: Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatósággal a használt elemek 
ártalmatlanításának helyes eljárásával kapcsolatban.

Figyelem: A terméket ezzel a 
jelöléssel látták el. Ez azt jelenti, 
hogy a használt elektromos 
és elektronikus termékek 
nem keverhetők az általános 
háztartási hulladékkal� Ezekre 
a termékekre külön begyűjtő 
rendszer létezik�
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