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1.   Příprava k používání 
 
Úvod 
 

• Příslušenství 
• dálkový ovladač 
• 2x baterie typu AAA 
• napájecí kabel AC 
• uživatelská příručka 

 
Zapnutí LCD televize 
1) Ujistěte se, že vypínač je v poloze OFF (viz obrázek). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Připojte dodaný napájecí kabel; nejprve do televizoru (vedle vypínače, viz obrázek), potom do 
správně uzemněné elektrické zásuvky nebo přepěťové ochrany. 
3) Zapněte televizi vypínačem tak, aby byl přepnutý do polohy „I“. 
4) Zkontrolujte zda se rozsvítil indikátor napájení. 
 Kontrolka nesvítí: do TV nepřichází elektrický proud. 
 Kontrolka svítí červeně: TV se nachází v pohotovostním režimu. 
 Kontrolka svítí zeleně: TV se nachází v provozním režimu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pokud kontrolka nesvítí, postupujte následovně: 

• Vypněte vypínač na zadní straně TV a celý výše uvedený postup zopakujte. 
• Pokud to nepomůže, kontaktujte prodejce. 

 
 
 



2.   Popis vstupů a výstupů 
 
 

 

 
1         2            3                     4            5 / 6&7       8    9     10       11 

 
 

Číslo Typ konektoru Popis 

1 Audio konektor Pro audio vstup při komponentním vstupu obrazu 

2 TV anténa Pro připojení TV antény 

3 SCART 1 Pro konektor SCART 

4 SCART 2 Pro konektor SCART 

5 RGB (komponentní) Pro vstup YPbPr / YCbCr 

6 RCA (kompozitní) Pro vstup CVBS signálu 

7 RCA (kompozitní) Pro vstup CVBS/S-Video audio signálu 

8 S-Video Vstup signálu S-Video 

9 Audio konektor Pro audio vstup při připojení obrazu z PC 

10 D-SUB Pro analogový PC signál 

11 HDMI Pro digitální HDMI signál (PC, HD-DVD/BR-D přehrávače, kamery) 

 
 
 
 
3.   Popis funkčních tlačítek 
 
 

Tlačítko Popis 

TV/AV Stiskem tohoto tlačítka zvolte odpovídající vstup. Odpovídá stejné funkci na dálkovém 
ovladači. 

MENU Stiskem tohoto tlačítka vstoupíte do Menu pro nastavení. Odpovídá stejné funkci na 
dálkovém ovladači. 

Volume +  Stiskem tohoto tlačítka zvýšíte hlasitost. Odpovídá stejné funkci na dálkovém ovladači 
nebo v OSD. 

Volume -  Stiskem tohoto tlačítka snížíte hlasitost. Odpovídá stejné funkci na dálkovém ovladači 
nebo v OSD. 

CH + Stiskem tohoto tlačítka přepnete na následující kanál. Odpovídá stejné funkci na 
dálkovém ovladači. 

CH - Stiskem tohoto tlačítka přepnete na předcházející kanál. Odpovídá stejné funkci na 
dálkovém ovladači. 

 
 



4.   Popis dálkového ovladače 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POWER 
Zapnutí/vypnutí TV 
z/do pohotovostního 
režimu 

MUTE 
Zapnutí/vypnutí 
zvuku. 

ČÍSELNÁ TLAČÍTKA 
Stisknutím přímo volíte při 
sledování TV program. 
V režimu teletextu se 
tlačítka používají pro 
vkládání čísel stránek. 

RETURN 
Návrat k předchozímu 
programu/funkci/volbě. 

NICAM/A2 
Přepínání mezi 
stereo, LANA, 
LANB nebo mono. 

AUTO 
Automatické nastavení 
obrazu v režimu VGA. 

Vol+/VOL- 
Zvýšení nebo snížení 
hlasitosti. 
 

CH+/CH- 
Přepnutí na následující 
nebo předchozí kanál. 
 

DISPLAY 
Zobrazuje informace o 
zdroji signálu a programu. 
 

MENU 
Vstup do OSD menu nebo 
návrat k předchozí položce 
menu. 
 

◄►▲▼a ENTER 
Zobrazení a volba vstupů, 
posun na položku. 
 

SLEEP TIME 
Opakovaným stiskem 
zvolíte čas automatického 
vypnutí. 

SMODE 
Stiskem vyvoláte zvukový 
režim. Po každém stisknutí 
se přepnete do následujícího 
režimu v pořadí:  
Theater→Hall→News 

�Memory  

 

MENU EXIT 
Stiskem tlačítka opustíte 
menu. 

AV/TV 
Zobrazení informací o 
zdroji signálu a volba 
vstupu signálu. 

Tlačítka teletextu (volitelně) 
Tato tlačítka mají přiřazeny 
různé funkce pouze v rámci 
teletextu. Další informace k 
jejich použití naleznete v 
sekci TELETEXT. 

PMODE 
Stiskem vyvoláte obrazový 
režim. Po každém stisknutí 
se přepnete do následujícího 
režimu v pořadí: 
Dynamic→Mild→Standard  

�Memory   

FAV+/FAV-/FAV SET 
Nastavení a používání 
skupin oblíbených kanálů. 



5.   Popis a používání OSD 
 
Nastavení hlasitosti 
Hlasitost zvýšíte nebo snížíte pomocí tlačítek ◄/► . 

 
Použití funkce ztlumení zvuku 
Kdykoliv budete potřebovat rychle vypnout zvuk, můžete stisknout tlačítko MUTE. 
1) Stiskem tlačítka MUTE okamžitě odpojíte zvuk. Na displeji televize se v levém horním rohu 
zobrazí nápis „Soud mute“ (nebo odpovídající nápis v jiném jazyce). 
2) Zvuk obnovíte opětovným stisknutím tlačítka MUTE. 
 
Používání menu 
1) Stiskněte tlačítko MENU na televizi nebo na dálkovém ovladači, čímž zobrazíte hlavní menu. 

 
2) Pomocí šipek ◄/► na televizi (VOL+/-) nebo na dálkovém ovladači si zvolte submenu, které si 
přejete upravit. 
3) V subemnu se pomocí šipek ▲/▼ na televizi (CH+/-) nebo pomocí tlačítek na dálkovém 
ovladači přesuňte na položku, kterou si přejete změnit. 
4) Po zvolení položky stiskněte ◄/► na televizi (VOL+/-) nebo na dálkovém ovladači pro úpravu 
hodnot zvolené položky. 
5) Pomocí tlačítka MENU se přesuňte na předchozí položku nebo pokud si nepřejete v nastavování 
pokračovat stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění menu. 
 
Poznámka: 

Některé položky jsou ve vybraných zobrazovacích režimech nedostupné, nelze tedy provádět jejich 

nastavení a takové položky jsou označeny zašedlou barvou. Možnost jejich úpravy se otevře při 

zvolení režimu zobrazení, kterého se týkají. 



Volba jazyka pro OSD 
Při prvním zapnutí TV si musíte zvolit jazyk pro komunikaci, ve kterém budou zobrazována hlášení 
a menu na obrazovce. 
1) Tlačítkem MENU vyvolejte OSD. 
2) Pomocí tlačítek ◄/► zvolte SET UP. 
3) Pomocí tlačítek ▲/▼  zvolte nastavení jazyka (Language). 
4) Pomocí tlačítek ◄/► zvolte jazyk. 
5) Pokud volba odpovídá vašim požadavkům, vraťte se zpět do běžného režimu opětovným stiskem 
tlačítka MENU. 
 
Volba televizního programu 
Volbu televizního kanálu můžete provádět buď tlačítky CH+/- na televizi nebo na dálkovém 
ovladači tlačítky ▲/▼ nebo CH+/CH- nebo přímo číselnými tlačítky dálkového ovladače. 
1) Stiskněte CH+, ▲ nebo CH∧ pro přepnutí na následující program. 
2) Stiskněte CH+, ▼ nebo CH∧ pro přepnutí na předchozí program. 
3) Zadejte přímo číslo programu pomocí tlačítek 0 až 9 a  -/--/---  na dálkovém ovladači. 
 
Příklad: 
Volba jednočíselného programu (např. kanál č. 5) 
• Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko 5. 
 
Volba dvoučíselného programu (např. kanál č. 20) 
• Stiskněte na dálkovém ovladači opakovaně tlačítko -/--/--- dokud se nezobrazí --. Nyní stiskněte 

tlačítka 2 a 0. 
 
Volba tříčíselného programu (např. kanál č. 103) 
• Stiskněte na dálkovém ovladači opakovaně tlačítko -/--/--- dokud se nezobrazí ---. Nyní 

stiskněte tlačítka 1, 0 a 3. 
 
Poznámka: 

Po stisknutí číselného tlačítka se číslo uloží do paměti. 

 
Volba vstupu/zdroje signálu 
Zdroj signálu si můžete zvolit stiskem tlačítka TV/AV na boku televize. Na obrazovce se ukáže 
nabídka vstupů. Požadovaný vstup vyberte pomocí tlačítek CH∨/CH∨ a volbu potvrdíte stiskem 
tlačítka VOL+ nebo VOL-. Volbu zdroje signálu lze provést též pomocí dálkového ovladače (viz 
popis tlačítek v sekci 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.1 Menu Picture 

 
1) Stiskem tlačítka MENU vyvolejte okno hlavní nabídky OSD 
2) Pomocí šipek ◄/► na televizi (VOL+/-) nebo na dálkovém ovladači si zvolte submenu Picture. 
3) V submenu se pomocí šipek ▲/▼ na televizi (CH+/-) nebo pomocí tlačítek na dálkovém 
ovladači přesuňte na položku, kterou si přejete změnit. 
4) Po zvolení položky stiskněte ◄/► na televizi (VOL+/-) nebo na dálkovém ovladači pro úpravu 
hodnot zvolené položky. 
5) Pokud volba odpovídá vašim požadavkům, vraťte se zpět do běžného režimu opětovným stiskem 
tlačítka MENU. 
 
Režimy obrazu 
Zvolte typ obrazu, který nejlépe vyhovuje vašim požadavkům na sledování volbou příslušné 
položky v submenu Picture. K dispozici máte výběr z následujících typů: Dynamic, Standard, Mild 
a User (uživatelsky nastavitelný). Režimy Dynamic, Standard a Mild jsou továrně přednastavené 
hodnoty. Pokud si přejete změnit předvolené hodnoty kontrastu, jasu, barevnosti, ostrosti nebo 
teploty barev, automaticky se aktivuje uložení vaší volby do pozice User.  
 
Obrazový režim můžete zvolit též přímým stiskem tlačítka PMODE na dálkovém ovladači bez 
nutnosti vstupovat do menu. 
 
Contrast (kontrast) 
Nastavení kontrastu obrazu. 
 
Brightness (jas) 
Nastavení jasu obrazu. 
 
Saturation (nasycení) 
Nastavení barevného nasycení obrazu. 
Poznámka: 

Tato volba není dostupná v režimech PC a HDMI a bude zašeděna. 



Tint 
Nastavení tónu barev (pouze v systému NTSC, netýká se Evropy). 
 
Sharpness (ostrost) 
Nastavení ostrosti obrazu. 
 
Color temperature (teplota barev) 
Volba optimální teploty barev, která nejlépe vyhovuje vašim očím. K dispozici jsou volby Normal 
(vyvážená), Warm (do červených tónů) a Cold (do modrých tónů). 
 
DNR (Digitální redukce šumu) 
Pokud je přijímaný signál slabý, lze aktivovat volbu DNR, čímž se může mírně snížit hladina šumu 
v obrazu. K dispozici jsou volby Auto, Low (nízká), Moderate (střední), High (vysoká) a Off 
(vypnuto). 
 
Advance Picture Settings (pokročilá nastavení obrazu) 
Tato volba umožňuje detailněji nastavit některé parametry obrazu. K dispozici jsou volby Flesh 
tone (pleťové odstíny), Green tone (zelené odstíny), Blue tone (modré odstíny) a Film mode (režim 
filmu). 
Poznámka: 
Pokud je režim Cinema nastaven na Auto, dojde k automatické detekci, pokud se díváte na film s 

tímto režimem aktivovaným. 

 
3.2 Menu Sound 
1) Stiskem tlačítka MENU vyvolejte okno hlavní nabídky OSD 
2) Pomocí šipek ◄/► na televizi (VOL+/-) nebo na dálkovém ovladači si zvolte submenu Sound. 
3) V submenu se pomocí šipek ▲/▼ na televizi (CH+/-) nebo pomocí tlačítek na dálkovém 
ovladači přesuňte na položku, kterou si přejete změnit. 
4) Po zvolení položky stiskněte ◄/► na televizi (VOL+/-) nebo na dálkovém ovladači pro úpravu 
hodnot zvolené položky. 
5) Pokud volba odpovídá vašim požadavkům, vraťte se zpět do běžného režimu opětovným stiskem 
tlačítka MENU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Volume (hlasitost) 
Touto položkou se nastavuje hlasitost. 
 
Sound mode (zvukový režim) 
Zvolte typ zvuku, který nejlépe vyhovuje vašim požadavkům na poslech volbou příslušné položky v 
submenu Sound. K dispozici máte výběr z následujících typů: Theater (divadlo), Hall (koncertní 
sál), News (mluvené slovo) a Memory (paměťová pozice). Theater, Hall a News jsou továrně 
přednastavené hodnoty. Pokud si přejete změnit předvolené hodnoty basu a výšek, dojde k 
automatickému uložení vašich nastavení do pozice Memory. 
 
Poznámka: 

Zvukový režim můžete zvolit též přímým stiskem tlačítka SMODE na dálkovém ovladači bez nutnosti 

vstupovat do menu. 

 
Bass (basy) 
Zvyšuje nebo snižuje úroveň nízkých tónů. 
 
Treble (výšky) 
Zvyšuje nebo snižuje úroveň vysokých tónů. 
 
Balance (vyvážení) 
Nastavuje poměr mezi intenzitou zvuku pro levý a pravý reproduktor. 
 
NICAM/A2 (příjem v normě NICAM/A2) 
Podle typu zvukového signálu si můžete zvolit správný režim mezi volbami mono, stereo, LANA 
nebo LANB. 

� Když přijímáte mono program, lze zvolit pouze režim mono. 
� Když přijímáte stereo program, lze zvolit režim mono nebo stereo. 
� Když přijímáte vícejazyčný signál, lze zvolit režim LANA, LANB nebo mono. 

LANA do reproduktorů je přiváděn primární jazykový doprovod. 
LANB do reproduktorů je přiváděn sekundární jazykový doprovod. 
 
Poznámka: 

Pokud je stereo signál slabý, dojde k automatickému přepnutí do režimu mono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 Menu SET UP 
 
TV MODE 

 
1) Stiskem tlačítka MENU vyvolejte okno hlavní nabídky OSD 
2) Pomocí šipek ◄/► na televizi (VOL+/-) nebo na dálkovém ovladači si zvolte submenu SET UP. 
3) V submenu se pomocí šipek ▲/▼ na televizi (CH+/-) nebo pomocí tlačítek na dálkovém 
ovladači přesuňte na položku, kterou si přejete změnit. 
4) Po zvolení položky stiskněte ◄/► na televizi (VOL+/-) nebo na dálkovém ovladači pro úpravu 
hodnot zvolené položky. 
5) Pokud volba odpovídá vašim požadavkům, vraťte se zpět do běžného režimu opětovným stiskem 
tlačítka MENU. 
 
Language (jazyk) 
V této položce můžete pomocí tlačítek ◄/► nastavit komunikační jazyk pro OSD (menu na 
obrazovce). 
 
Auto tuning (automatické ladění) 
1) Pomocí tlačítek ▲/▼ zvolte v menu SET UP položku Auto tuning. 
2) Pomocí tlačítek ◄/► proveďte volbu. Na obrazovce se objeví menu automatického ladění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) Automatické ladění zahájíte stiskem tlačítka ENTER. Na spodním okraji obrazovky se ukáže 
pruh indikující postup vyhledávání stanic. 

 
4) Během vyhledávání můžete kdykoliv proces ukončit stiskem tlačítka EXIT, čímž se vrátíte do 
předchozího menu. 
 
Manual tuning (ruční ladění) 
Tato položka menu vám umožňuje ručně vyhledat dostupné stanice nebo jemně doladit již 
přijímané programy. Před ručním vyhledáváním musíte nastavit zemi, ve které se nacházíte (v menu 
Function). 
1) Pomocí tlačítek ▲/▼ zvolte v menu SET UP položku Manual tuning. 
2) Pomocí tlačítek ◄/► proveďte volbu. Na obrazovce se objeví menu ručního ladění. 

 
Program 
Číslo aktuální programové pozice. Pomocí tlačítek ◄/► můžete zvolit předchozí nebo následující 
číslo. 
 
Sound System 
Zvukový systém. Pomocí tlačítek ◄/► můžete zvolit předchozí nebo následující položku. 
 
Color System 
Obrazový systém. Pomocí tlačítek ◄/► můžete zvolit předchozí nebo následující položku. 
 
Skip 
Tato položka umožňuje přeskočit stávající kanál. Při zapnutí na „On“ bude číslo programu 
přeskočeno pokud budete listovat pomocí tlačítek CH+/CH-. Takto označený kanál můžete zobrazit 
pouze přímým stiskem číselného tlačítka. 



AFT (automatické jemné doladění) 
Kvůli nekvalitní anténě nebo vzdálenému příjmu slabších signálů se může stát, že některé programy 
nebudou automatikou naladěny na nejlepší možný příjem. AFT takový program přesně doladí. 
 
Manual Search 
Tato volba vám umožňuje předvolit programy jeden po druhém v pořadí, jaké vám nejlépe 
vyhovuje. 
 
Program Label (pojmenování programu) 
Tato funkce vám umožňuje libovolně si pojmenovat zvolený program nebo přejmenovat již 
pojmenovaný program. 
1) Zvolte si program, který si přejete pojmenovat/přejmenovat. 
2) Pomocí tlačítek ▲/▼ zvolte v menu SET UP položku Program Label. 
3) Pomocí tlačítek ◄/► volbu potvrďte. Na spodním okraji obrazovky se objeví proužek menu. 

4) Pomocí číselné klávesnice vložte požadované číslo nebo navolte pomocí tlačítek▲/▼ 
požadovaná písmena. 
5) Kurzor přesunete pomocí tlačítek ◄/► . 
6) Pokud volba odpovídá vašim požadavkům, vraťte se zpět do běžného režimu opětovným stiskem 
tlačítka MENU. 
 
Program Edit (editace pozic programů) 
Pomocí této funkce si můžete dle svých potřeb uspořádat pořadí naladěných televizních programů. 
1) Pomocí tlačítek ▲/▼ zvolte v menu SET UP položku Program Edit. 
2) Pomocí tlačítek ◄/► volbu potvrďte. Na obrazovce se objeví seznam naladěných kanálů. 
3) Pomocí tlačítek ▲/▼ zvolte v seznamu programů kanál, který si přejete upravit. 
4) Pomocí tlačítka ► volbu potvrďte. 
5) Pomocí tlačítek ▲/▼ zvolte v seznamu kanálů pozici, kam si přejete vybraný program umístit. 
6) Pomocí tlačítka ◄ volbu potvrďte. 
7) Pomocí tlačítka MENU se přesuňte na předchozí položku nebo pokud si nepřejete v nastavování 
pokračovat stiskněte tlačítko EXIT pro přechod do hlavního menu. 
 
SCART, AV a S-VIDEO MODE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) Stiskněte tlačítko MENU na televizi nebo na dálkovém ovladači, čímž zobrazíte hlavní menu. 
2) Pomocí šipek ◄/► na televizi (VOL+/-) nebo na dálkovém ovladači si zvolte submenu SET UP. 
3) V submenu se pomocí šipek ▲/▼ na televizi (CH+/-) nebo pomocí tlačítek na dálkovém 
ovladači přesuňte na položku, kterou si přejete změnit. 
4) Po zvolení položky stiskněte ◄/► na televizi (VOL+/-) nebo na dálkovém ovladači pro úpravu 
hodnot zvolené položky. 
5) Pomocí tlačítka MENU se přesuňte na předchozí položku nebo pokud si nepřejete v nastavování 
pokračovat stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění menu. 
 
Language (jazyk) 
V této položce můžete pomocí tlačítek ◄/► nastavit komunikační jazyk pro OSD (menu na 
obrazovce). 
 
Color system (barevná norma) 
Barevná norma. Pomocí tlačítek ◄/► můžete zvolit předchozí nebo následující položku dle 
požadavků ve vaší zemi. 
 
 
COMPONENT MODE 
 
1) Stiskněte tlačítko MENU na televizi nebo na dálkovém ovladači, čímž zobrazíte hlavní menu. 
2) Pomocí šipek ◄/► na televizi (VOL+/-) nebo na dálkovém ovladači si zvolte submenu SET UP. 
3) V submenu se pomocí šipek ▲/▼ na televizi (CH+/-) nebo pomocí tlačítek na dálkovém 
ovladači přesuňte na položku, kterou si přejete změnit. 
4) Po zvolení položky stiskněte ◄/► na televizi (VOL+/-) nebo na dálkovém ovladači pro úpravu 
hodnot zvolené položky. 
5) Pomocí tlačítka MENU se přesuňte na předchozí položku nebo pokud si nepřejete v nastavování 
pokračovat stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění menu. 
 

 
 



Language (jazyk) 
V této položce můžete pomocí tlačítek ◄/► nastavit komunikační jazyk pro OSD (menu na 
obrazovce). 
 
YPbPr position (nastavení komponentního vstupu) 
V této položce můžete nastavit parametry komponentního vstupu. V menu SET UP se pomocí 
tlačítek ▲/▼ přesuňte na položku YpbPr position a pomocí tlačítka ► vstupte do submenu. 
Zobrazí se následující okno. 
 

 
 
H Position (horizontální pozice) 
Nastavení horizontální polohy obrazu. 
 
V Position (vertikální pozice) 
Nastavení vertikální polohy obrazu. 
 
Reset 
Obnovení továrních nastavení obou předchozích položek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALOG RGB MODE 
 

 
 
1) Stiskněte tlačítko MENU na televizi nebo na dálkovém ovladači, čímž zobrazíte hlavní menu. 
2) Pomocí šipek ◄/► na televizi (VOL+/-) nebo na dálkovém ovladači si zvolte submenu SET UP. 
3) V submenu se pomocí šipek ▲/▼ na televizi (CH+/-) nebo pomocí tlačítek na dálkovém 
ovladači přesuňte na položku, kterou si přejete změnit. 
4) Po zvolení položky stiskněte ◄/► na televizi (VOL+/-) nebo na dálkovém ovladači pro úpravu 
hodnot zvolené položky. 
5) Pomocí tlačítka MENU se přesuňte na předchozí položku nebo pokud si nepřejete v nastavování 
pokračovat stiskněte tlačítko EXIT pro odchod do hlavního menu. 
 
Language (jazyk) 
V této položce můžete pomocí tlačítek ◄/► nastavit komunikační jazyk pro OSD (menu na 
obrazovce). 
 
PC Position (pozice obrazu) 
V této položce můžete nastavit parametry VGA vstupu. V menu SET UP se pomocí tlačítek ▲/▼ 
přesuňte na položku PC position a pomocí tlačítka ► vstupte do submenu. Zobrazí se následující 
okno. 



 
 
 
Auto Sync 
Automatické nastavení optimálních hodnot pro zobrazení. 
 
Phase 
Odstranění případných horizontálních interferencí. 
 
Clock 
Odstranění případných vertikálních interferencí. 
 
H Position (horizontální pozice) 
Nastavení horizontální polohy obrazu. 
 
V Position (vertikální pozice) 
Nastavení vertikální polohy obrazu. 
 
Reset 
Obnovení továrních nastavení všech předchozích položek. 
 
 
 
 
 
3.4  Menu TIME 
 
 
VSTUP DO TIMER MENU 
 
1) Stiskněte tlačítko MENU na televizi nebo na dálkovém ovladači, čímž zobrazíte hlavní menu. 
2) Pomocí šipek ◄/► na televizi (VOL+/-) nebo na dálkovém ovladači si zvolte submenu TIMER. 
 



 
 
 
ÚPRAVA NASTAVENÍ ZVUKU 
 
1) Pomocí šipek ▲/▼ na televizi (CH+/-) nebo pomocí tlačítek na dálkovém ovladači se přesuňte 
na položku, kterou si přejete změnit. 
2) Pomocí šipek ◄/► na televizi (VOL+/-) nebo na dálkovém ovladači proveďte úpravu hodnot 
zvolené položky. 
3) Pomocí tlačítka MENU se přesuňte na předchozí položku nebo pokud si nepřejete v nastavování 
pokračovat stiskněte tlačítko EXIT pro odchod do hlavního menu. 
 

 



Sleep Timer 
V této položce můžete nastavit dobu, za jakou se má televize automaticky vypnout do 
pohotovostního režimu. Čas se dá nastavit po skocích po deseti minutách až do celkové délky 120 
minut od okamžiku aktivace této funkce. 
Hodnota času pro přechod do pohotovostního režimu se dá nastavit i přímo prostřednictvím tlačítka 
SLEEP na dálkovém ovladači. 
 
Off Time 
Tato LCD TV se dá naprogramovat tak, aby se automaticky vypnula v určitou nastavenou hodinu. 
 
On Time 
Tato LCD TV se dá naprogramovat tak, aby se automaticky zapnula v určitou nastavenou hodinu. 
 
On Time Program 
Tato LCD TV se dá naprogramovat tak, aby se automaticky zapnula na určitém nastaveném 
programu. 
 
Poznámka: 

Tuto volbu lze použít pouze tehdy, pokud je nastaven čas automatického zapnutí (On Time). 

 
OSD Timer 
V této položce můžete nastavit dobu, za jakou má televize automaticky vypnout zobrazené OSD 
menu. Čas se dá nastavit po skocích po pěti sekundách od celkové délky 20 sekund výše. 
 
 
 
3.6  Menu FUNCTION 
 
 
VSTUP DO MENU FUNCTION 

 
 



1) Stiskněte tlačítko MENU na televizi nebo na dálkovém ovladači, čímž zobrazíte hlavní menu. 
2) Pomocí šipek ◄/► na televizi (VOL+/-) nebo na dálkovém ovladači si zvolte submenu 
FUNCTION. 
 
 
ÚPRAVA NASTAVENÍ ZVUKU 
 
1) Pomocí šipek ▲/▼ na televizi (CH+/-) nebo pomocí tlačítek na dálkovém ovladači se přesuňte 
na položku, kterou si přejete změnit. 
2) Pomocí šipek ◄/► na televizi (VOL+/-) nebo na dálkovém ovladači proveďte úpravu hodnot 
zvolené položky. 
3) Pomocí tlačítka MENU se přesuňte na předchozí položku nebo pokud si nepřejete v nastavování 
pokračovat stiskněte tlačítko EXIT pro odchod do hlavního menu. 
 

 
 
 
Video Size 
V této položce můžete nastavit režim zobrazování LCD obrazovky,který nejlépe odpovídá 
požadavkům na sledování dle původního zdroje signálu. K dispozici je pět přednastavených režimů: 
Original, 16:9, 16:9 ZOOM, 16:9 USB a 14:9. 
 
Poznámka: 

Poměr stran závisí na možnostech vstupního signálu. 

 
KeyLock 
Pomocí této funkce můžete uzamknout tlačítka na dálkovém ovladači a přímo na televizoru, aby s 
nimi nemohly manipulovat děti a například omylem nezrušit uživatelské nastavení TV. 
 
 
 
 



3.7  Funkce teletextu (volitelně) 
 
Teletext je volitelnou funkcí a jsou jím vybaveny jen některé modely televizorů. Teletext je 
bezplatná služba, kterou v rámci vysílání TV programů poskytuje většina televizních stanic. 
Poskytuje aktuální zpravodajství, předpověď počasí, televizní program, cenové nabídky a reklamy a  
mnoho dalších témat. 
 
 
Zobrazení teletextu 
1) Přepněte se na televizní program, který teletext vysílá. 
2) Stiskněte tlačítko TEXT pro přepnutí TV do režimu zobrazení teletextu. 
3) Opětovným stisknutím tlačítka TEXT přepnete TV zpět do běžného režimu sledování televizních 
programů. 
 
Volba stránky teletextu 
1) Pomocí číselných tlačítek dálkového ovladače přímo vložte požadované trojčíslí pod kterým je 
daná stránka vysílána. 
2) Pomocí tlačítek PGUP/PGDN se můžete přesunout na předcházející nebo následující stránku 
 
HOLD 
Stiskem tlačítka HOLD na dálkovém ovladači uzamknete na obrazovce právě načtenou stránku, 
která zůstane trvale zobrazena až do okamžiku kdy opětovným stiskem tlačítka HOLD funkci 
vypnete. 
 
INDEX 
Stiskem tlačítka INDEX na dálkovém ovladači se přepnete na hlavní stranu teletextu obsahující 
informace o obsahu stránek. Na hlavní stranu teletextu se můžete přepnout i přímým zadáním jejího 
číselného označení. 
 
Zvětšování textu 
Načtenou stránku můžete v případě špatné čitelnosti zvětšit na dvojnásobek, čímž se stane její čtení 
pohodlnější. 
1) Stiskem tlačítka SIZE na dálkovém ovladači zvětšíte dvojnásobně horní polovinu načtené 
stránky. 
2) Opětovným stiskem tlačítka SIZE na dálkovém ovladači zvětšíte dvojnásobně dolní polovinu 
načtené stránky. 
3) Opětovným stiskem tlačítka SIZE na dálkovém ovladači uvedete načtenou stránku do původního 
stavu. 
 
Odkrytí informací 
Stiskem tlačítka REVEAL na dálkovém ovladači odkryjete případné skryté informace právě 
načtené stránky, pokud jsou k dispozici (např. odpovědi na hádanky/kvízy). Opětovným stiskem 
tlačítka REVEAL na dálkovém ovladači uvedete načtenou stránku do původního stavu. 
 
MIX mode (smíšené zobrazení) 
Tato funkce umožňuje zobrazit teletextové informace na pozadí běžně vysílaného televizního 
programu nebo umístit okno teletextu vedle okna programu. 
1) Stiskem tlačítka MIX na dálkovém ovladači při zobrazení načtené stránky teletextu aktivujete 
smíšené zobrazení teletextu na pozadí televizního programu. 
2) Opětovným stiskem tlačítka MIX na dálkovém ovladači aktivujete zobrazení okna teletextu vedle 
okna televizního programu. 
3) Opětovným stiskem tlačítka MIX na dálkovém ovladači uvedete zobrazení do původního stavu. 



SUBPAGE (podstránka) 
Některé stránky teletextu mohou obsahovat několik podstránek, které se postupně automaticky 
zobrazují v pořadí podle svého čísla. 
1) Stiskem tlačítka SUBPAGE na dálkovém ovladači při zobrazení načtené stránky teletextu můžete 
přejít přímo na některou z podstránek stiskem tohoto tlačítka a následným zadáním čísla podstránky 
pomocí číselných tlačítek dálkového ovladače (např. 0003 pro přechod na třetí podstránku). 
2) Opětovným stiskem tlačítka SUBPAGE na dálkovém ovladači  uvedete zobrazení do původního 
stavu. 
3) Stiskem tlačítka TEXT na dálkovém ovladači přepnete zobrazení zpět k televiznímu vysílání do 
běžného TV režimu. 
 
 
 
 
 
3.8  Další funkce 
 
1) Aktivace zahořovacího režimu pomocí dálkového ovladače 
Čas automatického vypnutí nastavit na 45 minut + SMODE přepnout na režim NEWS + třikrát 
stisknout tlačítko DISPLAY + stisknout tlačítko MENU. 
 
2) Aktivace zahořovacího režimu pomocí klávesnice 
Stiskněte a držte stlačené tlačítko s hodnotou 0 Ohmů na lince K0 klávesnice a k tomu zapněte TV 
tlačítkem POWER. LED indikátor začne střídat barvy v následujícím pořadí: červená � zelená � 
červená a po přibližně pěti až šesti sekundách se přepne do požadovaného režimu. 
 
3) Resetování továrních nastavení pomocí klávesnice 
Stiskněte a držte stlačené tlačítko s hodnotou 1K Ohmů na lince K0 klávesnice a k tomu zapněte 
TV tlačítkem POWER. LED indikátor začne střídat barvy v následujícím pořadí: červená � zelená 
� červená a po přibližně pěti až šesti sekundách se přepne do požadovaného režimu. 
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