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Před prvním použitím televizoru si důkladně přečtěte tento uživatelský manuál. 
Uchovejte jej pro budoucí použití. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bezpečnostní instrukce 
 
Upozornění: Abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte televizor dešti 

nebo vlhkosti. Nestavte na něj nebo do jeho blizkosti nádoby s vodou, jako jsou například vázy. 

 
1. Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny. 
2. Uložte tento návod pro budoucí použití. 
3. Držte se všech pokynů. 
4. Postupujte podle návodu k použití. 
5. Televizor nepoužívejte poblíž vody nebo ve vlhkém prostředí. 
6. Čistěte televizor pouze suchou utěrkou. 
7. Nezakrývejte žádný z ventilačních otvorů televizoru. Spotřebič nainstalujte a zapojte podle 

doporučení výrobce. 
8. Neumisťujte televizor poblíž zdrojů tepla, jako jsou tělesa ústředního topení, kamna, krby 

nebo poblíž jiných zařízení produkujících teplo (například zesilovače, atd.). 
9. Používejte pouze správně uzemněné a dobře zapojené elektrické zásuvky nebo 

prodlužovačky. Uzemněná zásuvka nebo kabel má dva otvory a jeden zemnící kolík. Pokud 
dodaná koncovka neodpovídá elektrickým zásuvkám ve vaší zemi, obraťte se na prodejce 
nebo elektrikáře. Nevyměňujte koncovku elektrického kabelu sami. 

10. Chraňte přívodní elektrickou šňůru před nadměrným ohýbáním. Nešlapte po ní a nezatěžujte 
ji těžkými předměty. 

11. Používejte pouze příslušenství dodané výrobcem televizoru. 
12. Používejte pouze stolky nebo stojany dodané nebo doporučené výrobcem televizoru. 
13. Během bouřky odpojte od televizoru anténní kabel a odpojte jej od elektrické sítě. 
14. Se závadami nebo jakýmkoliv poškozením se vždy obracejte na kvalifikovaného servisního 

technika.  
 
Poznámka: Pokud je v prostorách kde televizor zapnete příliš velké chladno, může se po zapnutí na 

několik okamžiků objevit chvění obrazu nebo jiná vada v obraze. V rozmezí jedné až tří minut by se 

měl obraz stabilizovat. 

 
Upozornění k používání napájecího elektrického kabelu 
Nepřetěžujte elektrické zásuvky připojováním příliš velkého počtu spotřebičů pomocí rozdvojek. 
Mohlo by dojít k poškození televizoru, úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Pravidelně 
napájecí kabel kontrolujte. Pokud na něm zaznamenáte nějaké poškození, ihned jej odpojte od 
elektrické sítě a znovu nezapojujte, dokud nebude kabel vyměněn adekvátní náhradou. Chraňte 
kabel před mechanickým poškozením, překroucením, zlomením, atd. 
 
Upozornění k nebezpečnému odpadu 
Podsvětlovací trubice obsahuje malé množství rtuti. Pokud je nutno ji vyměnit za novou, postupujte 
při likvidaci použité trubice podle místní právní úpravy pro likvidaci nebezpečných odpadů. 
 
 
 
Obsah balení 
Zkontrolujte, zda jste s televizorem obdrželi níže uvedené příslušenství .Pokud některé z nich chybí, 
obraťte se na prodejce. 

� Napájecí elektrický kabel 
� Dálkový ovladač + AA baterie 
� RCA kabel 
� Uživatelská příručka 
� Izolační výstelka boxu 



Úvod do používání televizoru 
 
Zjednodušený popis ovládacích tlačítek na televizoru 
Aktuální stav se může z důvodu neustálého vývoje a vylepšování produktu od reálného stavu mírně 
lišit. 
 

Položka Název tlačítka Popis funkce 

1 - Volume + Stiskem snížíte nebo zvýšíte hlasitost reprodukce. 

2 - Channel + Stiskem přepínáte programy nebo ladíte kanály. Pro zrychlené 
skenování kanálů stiskněte a přidržte tlačítko +/-. 

3 Menu Stiskem vyvoláte na obrazovku hlavní menu. 

4 Input Stiskem volíte mezi vstupy signálu. 

5 Standby Zapnutí nebo vypnutí TV. 

6 Power Indicator V pohotovostním režimu svítí červená dioda, při zapnuté TV svítí 
zelená dioda. 

7 Remote Sensor Čidlo dálkového ovladače. 

 
 
Popis přípojných míst na zadní straně televizoru 
 

Položka Název konektoru Popis funkce 

1 DC 12V IN Napájecí zdířka 

2 SCART Připojení SCART konektoru video/DVD přehrávače. 

3 PC AUDIO INPUT Připojení audio kabelem k výstupu zvukové karty počítače. 

4 PC VGA INPUT Připojení VGA kabelem k počítači. 

5 RIGHT AUDIO IN Připojení pravého audio kanálu  video/DVD přehrávače při 
propojení obrazu přes CVBS a S-Video. 

6 LEFT AUDIO IN Připojení levého audio kanálu  video/DVD přehrávače při propojení 
obrazu přes CVBS a S-Video. 

7 CVBS INPUT Připojení kompozitního video výstupu video/DVD přehrávače.  

8 S-VIDEO INPUT Připojení obrazového výstupu S-Video video/DVD přehrávače.  

9 TV SIGNAL IN Připojení televizní antény. 

 
 
Popis tlačítek dálkového ovladače 
POWER 
Zapnutí nebo vypnutí TV. 
 
MUTE 
Okamžité ztišení zvuku. Pro obnovení zvuku stiskněte tlačítko VOL+. 
 
ČÍSELNÁ TLAČÍTKA 
Stiskem 0 až 9 můžete přímo volit televizní programy. Přepnutí kanálu trvá dvě sekundy, během 
kterých můžete stisknout další číselné tlačítko pro přenutí na vyšší číslo programu než 9. V režimu 
teletextu lze pomocí číselných tlačítek přímo zadat číslo požadované stránky. 



-/-- 
Stiskem tohoto tlačítka aktivujete volbu vložení vícemístného čísla programu. 
 

 
Návrat na poslední sledovaný program. 
 
CH+/- 
Postupné přepínání mezi jednotlivými programy. Pro rychlé prohledávání kanálů přidržte tlačítko + 
nebo - stisknuté. 
 
VOL +/- 
Plynulé snižování nebo zvyšování hlasitosti. 
 
NICAM/A2 
Postupným tisknutím tlačítka přepínáte mezi dostupnými zvukovými režimy jako jsou  MONO / 
DUAL1/ DUAL2/ DUAL1+2/ STEREO (volitelně). 
 
SYSTEM A 
Stiskem tlačítka volíte odpovídající zvukovou normu vysílání v pořadí: I�B/G�D/K. 
 
DISPLAY 
Stiskem tlačítka zobrazíte informace o aktuálním programu a o zdroji signálu. 
 

 ENTER (Směrové šipky a tlačítko ENTER) 
Pohyb v menu a nastavování parametrů položek menu. Potvrzování voleb. 
 
EXIT 
Zrušení všech informačních a nastavovacích oken a návrat ke sledování TV programu z jakéhokoliv 
místa menu. 
 
MENU 
Zobrazení hlavního menu televizoru. 
 
AV/TV 
Přepínání vstupů signálu v tomto pořadí: TV�AV�S-VIDEO�SCART�PC 
 
PMODE 
Přepínání režimů obrazu v tomto pořadí: User�Normal�Vivid�Soft 
 
SMODE 
Přepínání režimů zvuku v tomto pořadí: Normal� Vivid�Movie� Nature 
 
SLEEP 
Nastavení časové periody, po které se televizor automaticky vypne. 
 
TEXT 
Přepnutí do režimu teletextu. 
 
HOLD 
Přidržení načtené stránky teletextu až do okamžiku dalšího stisknutí tohoto tlačítka. 
 
 



PGDN (stránka dolů) 
Přepnutí na předchozí stránku teletextu. 
 
PGUP (stránka nahoru) 
Přepnutí na následující stránku teletextu. 
 
INDEX 
Vyvolání základní stránky teletextu (rozcestníku). 
 
REVEAL 
Odkrytí skrytých částí/stránek teletextu (např. s odpověďmi na kvízové otázky). 
 
SUBPAGE 
Přístup na podstránky načtené strany teletextu. 
 
ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLUTÉ/MODRÉ TLAČÍTKO 
Různé volby podle aktuálního označení na obrazovce. 
 
 
 
Instalace baterií do dálkového ovladače 
 

1. Opatrně otevřete kryt baterií na zadní straně ovladače, aby nedošlo k ulomení západky. 
2. Vložte dva kusy AA baterií 1,5V, přičemž dbejte na správnou polaritu (viz vylisované 

značky). Nepoužívejte dohromady staré vybité a nové baterie. 
3. Zavřete kryt bateriového prostoru ovladače. 

 
Namiřte ovladač směrem k čidlu na přední části televizoru. Dálkový ovladač se musí nacházet v 
rozsahu do sedmi metrů od televize, aby správně fungoval. 
 
Vybité baterie likvidujte podle místní právní úpravy pro likvidaci nebezpečných odpadů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ZÁRUČNÍ LIST 
 

LCD TV Brimax  20“ 
 
 
Výrobní/sériové číslo...……….…………………………………………………………......... 
 
Datum prodeje……..…………………………….…………………………………………… 
 
 
 
 
Razítko a podpis prodávajícího………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
Informace pro zákazníka 
 
Záruční doba 
Dovozce výrobku do České republiky garantuje, že výrobek je bez materiálových a funkčních závad 
a na jejich případný výskyt poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje. Pokud se po tuto 
záruční dobu u výrobku objeví závady způsobené chybou materiálu nebo výroby, zajistí dovozce 
bezplatnou servisní opravu nebo výrobek vymění za funkční. 
 
Záruční podmínky 
Při reklamaci je nutno předložit jak tento řádně vyplněný záruční list, tak i doklad o zakoupení 
(účtenku nebo fakturu). Záruka platí pouze tehdy, pokud je výrobek užíván v souladu s určením a 
jsou dodrženy všechny podmínky provozu. Před prvním použitím je nutno si prostudovat návod k 
použití. Reklamaci lze uplatnit pouze v prodejně nebo u prodejce, kde byl výrobek zakoupen. 
Reklamační podmínky se řídí platnými zákony České republiky. Běžné opotřebení kabelů, baterií, 
akumulátorů, sluchátek nebo mechanické opotřebení kontaktních ploch nebo čtecích hlav nelze 
považovat za závadu v rámci záruky. V případě zjištění neoprávněné reklamace hradí zákazník 
nezbytně nutné výdaje spojené s neoprávněnou reklamací (např. přepravní náklady). 
 
Zánik nároku na záruku 
Zákazník ztrácí nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu produktu v době záruky v případě, že:  
došlo k poškození ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné nebo jiné síti, 
nehodou, vytečením elektrolytu baterií, nadměrným opotřebením, mechanickým poškozením, pou-
žíváním v prašném nebo zakouřeném nebo jinak znečištěném nebo agresivním prostředí, čištěním 
nebo nesprávnou manipulací, došlo k neoprávněnému zásahu do záručního listu nebo prodejního 
dokladu nebo jeden nebo oba tyto doklady nejsou k dispozici, výrobek byl používán k jinému než 
určenému účelu, výrobek nebyl předán k reklamačnímu řízení v původním obalu a s kompletním 
dodaným příslušenstvím. 
 
 


