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ZÁRUČNÍ LIST
LCD TV 10,4“ Manta 1001

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 (účten-
ku 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 zá-
vadu 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.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
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SPECIFIKACE
Vstupní frekvence  
VHF  177,5 MHz ~ 226,5 MHz
UHF  474 MHz ~ 858 MHz

Zobrazovací jednotka
Barevný TFT-displej

Přijímané kanály
D/K,I  49,75 MHz ~ 847,25 MHz
B/G 48,25 MHz ~ 847,25 MHz

Zvukové normy
D/K, B/G, I

Úhlopříčka obrazovky
10,4 palců (26,4 cm)

Audio výstup
2x  0,3 W

Vstupní konektory
Externí anténa,  sluchátka, audio/video (AV), 
externí napájení

Napájení
230 V přes dodaný AC adaptér, 12 V ze zásuvky 
auto zapalovače

Spotřeba 
Přibližně 15 W

Rozměry 
(š) 273 mm  x  (v) 250 mm  x  (h) 42 mm

Hmotnost
1,14 kg

Rozteč bodů 
0,330

Rozlišení
640 x 480 pixelů

Odezva
R:20/F:50 (ms)

Pozorovací úhly
horní 40°/dolní 70°, pravý/levý 70°

Jas
200 cd/m2

Kontrastní poměr
150:1
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 Neumisťujte přístroj do příliš studeného nebo 
příliš horkého prostředí. Skladovací teplota pro 
toto zařízení je v rozmezí 10 až 60°C, provozní 
teplota je v rozmezí 5 až 35°C.
 Nikdy přístroj nepoužívejte poblíž koupacích 

van, bazénů, kuchyňských dřezů nebo v podob-
ných prostředích, kde může nastat přímý kon-
takt s vodou, nebo ve vlhkých prostředích, na 
plovárnách a obdobných místech.
 Nikdy přístroj nevystavujte páře, prachu, kou-

ři, mastnotám a jiným nevhodným prostředím.
 Přístroj nesmí upadnout a ani do ničeho na-

razit.
 Neumisťujte přístroj do uzavřených prostor 

nebo do míst, kde by hrozilo shození nebo roz-
bití.
 Přístroj nerozdělávejte a nestrkejte do větra-

cích otvorů žádné předměty.

Údržba

 Před čištěním zařízení vyndejte ze zásuvky na-
pájecí šňůru.
 Čistěte obrazovku a kryt přístroje měkkou leh-

ce navlhčenou utěrkou a jemným čistícím pří-
pravkem.
 Nikdy nepoužívejte k čistění brusné písky, al-

kohol, odpařující se roztoky, atd. protože může 
dojít k poškození přístroje.

Instrukce k používání

 Přístroj můžete napájet pouze dodaným napáje-
cím kabelem nebo z automobilové zásuvky 12V.
 Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, 

odpojte jej z bezpečnostních důvodů od napá-
jecí zásuvky.

Upozornění k používání sluchátek

 Nezvyšujte, prosím, příliš hlasitost sluchátek, 
protože může dojít k poškození sluchu vašeho 
nebo jiných lidí nebo ke zkreslenému poslechu. 
 Pokud používáte otevřená sluchátka, snižte 

hlasitost abyste neobtěžovali své okolí hlukem.
 V případě hučení v uších nebo šelestů sniž-

te ihned hlasitost nebo zcela přestaňte přístroj 
používat.
 Není doporučeno používat sluchátka nepřetr-

žitě příliš dlouhou dobu.

Další upozornění

Na LCD obrazovce se může objevit několik trva-
le světlých nebo tmavých bodů. Je to poměrně 
běžný stav daný technologií výroby aktivního 
panelu a nemusí nezbytně znamenat poruchu 
nebo selhání přístroje. Nikdy se přístroj nepo-
koušejte opravovat sami. V případě závady te-
levizor ihned vypněte a odpojte od sítě a kon-
taktujte servisní společnost nebo prodejnu, ve 
které jste přístroj zakoupili. Zařízení je tvořeno 
množstvím miniaturních elektronických součás-
tek a jakékoliv rozebrání nebo úpravy přístroje 
mohou vést k jeho trvalému poškození.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Stojan 

Oboustranná samolepící fólie 
pro upevnění stojanu

Napájecí adaptér 230 V

Automobilový napájecí adaptér

Sluchátka

Dálkový ovladač

Vstupní/výstupní AV kabel

Baterie AAA
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Než se obrátíte s případnými problémy na ser-
vis, pročtěte si níže uvedené informace, zda 
mezi nimi nenaleznete možnou příčinu vašich 
problémů. Nemusí se vždy jednat o závadu na 
přístroji. Někdy postačuje jednoduchý zásah z 
vaší strany, aby bylo běžné fungování přístroje 
obnoveno.

NENÍ OBRAZ ANI ZVUK
 Ujistěte se, že televizor je správně připojen ke 

zdroji elektrické energie.
 Použit neoriginální napájecí AC adaptér. Pou-

žijte AC adaptér dodaný s přístrojem.
 Vypínač na zadní straně přístroje je v poloze 

OFF.

OBRAZ JE POŠKOZEN
 Zkontrolujte, zda jste zvolili správný kanál.
 Nechejte znovu automaticky vyhledat dostup-

né kanály. Pokud TV přemístíte do jiné oblasti, je 
nové vyhledání kanálů nezbytné.

OBRAZ JE PŘÍLIŠ TMAVÝ
 Zkontrolujte, zda jsou správně nastaveny hod-

noty jasu a kontrastu.
 Signál může být na daném místě příliš slabý. 
 Přemístěte se jinam nebo použijte externí an-

ténu.

NENÍ SLYŠET ŽÁDNÝ ZVUK
 Zkontrolujte konektory.
 Zkontrolujte nastavení hlasitosti.
 Pevně zasuňte koncovky kabelů do přísluš-

ných zdířek.
 Ujistěte se, že máte v TV zvolenou správnou 

zvukovou normu.
 Pokud je TV v režimu MUTE (ztišení), stiskněte 

tlačítko MUTE ještě jednou, čímž obnovíte pů-
vodní hlasitost.
 Jsou připojena sluchátka, odpojte je.

OBRAZ JE NEZŘETELNÝ NEBO NESTABILNÍ
 Zkontrolujte nastavení antény.
 Příjem je buď rušen nebo přijímáte pouze od-

raz signálu od budovy nebo jiného objektu.

OBRAZ JE ZAŠUMĚNÝ
 Zkontrolujte nastavení antény.

 Příjem je buď rušen nebo přijímáte pouze od-
raz signálu od budovy nebo jiného objektu.

BARVY JSOU ŠPATNÉ NEBO ZCELA CHYBÍ
 Zkontrolujte správnost nastavení barev v 

Menu
 Signál je příliš slabý, použijte externí anténu 

nebo signál z kabelové televize.
 Zkontrolujte, zda nastavená TV norma odpo-

vídá normě vysílaného signálu. TV normy se v 
jednotlivých zemích mohou lišit.

DÁLKOVÝ OVLADAČ NEPRACUJE SPRÁVNĚ
 Odstraňte překážku mezi TV a dálkovým ovla-

dačem.
 Dálkový ovladač je od TV příliš vzdálen. Použí-

vejte jej v rámci doporučené vzdálenosti.
 Zaměřte diodu na špičce dálkového ovladače 

přímo na infra čidlo TV.
 Pokud jsou baterie v dálkovém ovladači vybi-

té, nahraďte je novými.
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DÁLKOVÝ OVLADAČ

POWER - Stiskem přístroj zapnete nebo vypnete
MUTE - Ztišení přehrávaného zvuku
0-9 - Číselná tlačítka (vkládání dat, přepínání kanálů)
RETURN - Návrat k předchozí položce nebo programu
CH +/- - Přepínání kanálů, směrové šipky
VOL +/- - Nastavování hlasitosti, směrové šipky
MENU - Zobrazení hlavního menu
MODE - Volba jasu, kontrastu, barevnosti a hla-
sitosti
TIMER - Nastavení času vypnutí
CALL - Zobrazení informací na obrazovce

TV/AV - Přepínání režimů TV/VGA/AV
LANGUAGE - Volba jazyka
SEARCH - Automatické vyhledávání 
SOUND SYSTEM - Změna zvukové normy
COLOR SYSTEM - Změna obrazové normy

Poznámky:
• Nepoužívejte různé typy baterií
• Pokud dálkový ovladač nefunguje správně 
nebo dochází ke zkracování vzdálenosti pro 
použití ovladače, vyměňte ihned obě baterie 
současně.
• Chraňte dálkový ovladač před extrémně hor-
kými nebo extrémně vlhkými prostředími
• Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu 
používat, vyjměte obě baterie abyste předešli 
jejich možnému vytečení a následné korozi.
• Neotevírejte dálkový ovladač.
• Nikde nedržte tlačítko trvale zmáčknuté, 
nejvýše po dobu 2 sekund.
• Před první volbou kanálů CH+/CH- stiskněte 
nejprve tlačítko Power.

LCD TV 10,4“   Manta 1001LCD TV 10,4“   Manta 1001
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OSD V
Vertikální poloha obrazu. Její hodnotu nastavíte 
pomocí tlačítek VOL+ a VOL-.

OSD H
Horizontální poloha obrazu. Její hodnotu nasta-
víte pomocí tlačítek VOL+ a VOL-.

OSD CLOCK
Nastavuje délku zobrazování OSD menu. Hod-
notu nastavíte pomocí tlačítek VOL+ a VOL- v 
rozmezí 5 až 100 sekund.

LANGUAGE
Položku zvolíte pomocí tlačítek CH+ a CH-. Po-
žadovaný jazyk nastavíte pomocí tlačítek VOL+ 
a VOL-. Volit můžete mezi čínštinou, ruštinou, 
němčinou, francouzštinou, holandštinou, anglič-
tinou, španělštinou, portugalštinou a italštinou.

COLOR TEMP
Funkce změny teploty podání barev. Položku 
zvolíte pomocí tlačítek CH+ a CH-. Hodnotu na-
stavíte pomocí tlačítek VOL+ a VOL- v rozmezí 
9300k nebo 6500k.

RED (červená)
Funkce změny intenzity podání barev. Položku 
zvolíte pomocí tlačítek CH+ a CH-. Hodnotu na-
stavíte pomocí tlačítek VOL+ a VOL-.

GREEN (zelená)
Funkce změny intenzity podání barev. Položku 
zvolíte pomocí tlačítek CH+ a CH-. Hodnotu na-
stavíte pomocí tlačítek VOL+ a VOL-.

BLUE (modrá)
Funkce změny intenzity podání barev. Položku 
zvolíte pomocí tlačítek CH+ a CH-. Hodnotu na-
stavíte pomocí tlačítek VOL+ a VOL-.

RESET
Položku zvolíte pomocí tlačítek CH+ a CH-. Po-
mocí tlačítek VOL+ a VOL- obnovíte původní 
tovární hodnoty nastavení.

VOLUME
Stiskem  tlačítek VOL+ a VOL- lze plynule měnit 
intenzitu zvuku.

EXIT
Volbou této položky opustíte menu.

MUTE
Funkce kompletního vypnutí zvuku.

Poznámky:
V režimu VGA nastavte rozlišení grafické karty 
počítače, ke kterému TV připojujete, na hodnoty 
640 x 480 pixelů a horizontální frekvenci 60 Hz. 
Tyto hodnoty jsou s ohledem na technické para-
metry TV optimální.

JAK PŘIJÍMAT TV VYSÍLÁNÍ V CO 
NEJLEPŠÍ KVALITĚ
Nastavte délku povytažení teleskopické antény, 
její sklon a natočení tak, aby byl výsledný obraz 
co nejkvalitnější. Pokud TV nepoužíváte, odpoj-
te konektor antény ze zadní části přístroje.

Upozornění
Pokud je kvalita TV signálu příliš nízká, bude 
obraz zarušený i při nejlepším nastavení te-
leskopické antény, nejedná se však o závadu 
televizoru. V případě neodstranitelného rušení 
odpojte teleskopickou anténu a do příslušné 
anténní zdířky na zadní straně přístroje připojte 
externí TV anténu nebo kabel ze zásuvky kabe-
lové televize.
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POPIS PŘÍSTROJE

1. LCD/TFT obrazovka
2. Teleskopická anténa
3. Čidlo dálkového ovladače
4. Reproduktory
5. Stojan
6. Přepínání vstupů TV/VGA/AV
7. Menu
8. Přepínání kanálů CH-
9. Automatické vyhledávání
10. Hlavní vypínač
11. Hlasitost -
12. Přepínání kanálů CH+
13. Hlasitost +
14. Konektor pro anténu
15. Konektor teleskopické antény
16. Slot pro zasunutí stojanu
17. Konektor AV1
18. VGA konektor
19. Konektor pro sluchátka
20. Konektor pro napájení 12V 
  (autozapalovač)
21. Konektor AV2
22. Zapnutí/vypnutí

LCD TV 10,4“   Manta 1001LCD TV 10,4“   Manta 1001
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Poznámky:
1. Zvolte Auto Search -> Start from Program 
No. 0.
2. Pokud provádíte vyhledávání ručně, znamená 
zastavení indikátoru vyhledávání, že byl nalezen 
signál v optimální kvalitě pro uložení. Pokud je 
zdroj signálu slabý, systém jej automaticky vy-
hodnotí jako nepoužitelný a bude ignorován.

SOUND-SYS
Položku zvolíte pomocí tlačítek CH+ a CH-. Po-
žadovanou zvukovou normu nastavíte pomocí 
tlačítek VOL+ a VOL-. K dispozici jsou volby v 
následujícím pořadí: I, DK, BG a L.

Poznámky: 
1. Sound System:  6.0M znamená I, 6.5M zna-
mená DK(L) a 5.5M znamená BG – proveďte na-
stavení dle lokálních požadavků.
2. Color System: všechny barevné systémy se 
nastavují automaticky.
• Pokud je zvuková norma I, barevná norma je 
PAL-I.
• Pokud je zvuková norma DK, barevná norma 
je PAL-DK nebo SECAM-DK.
• Pokud je zvuková norma BG, barevná norma 
je PAL-BG nebo SECAM-BG.
• Pokud je zvuková norma L, barevná norma je 
SECAM-L.
3. Pokud vidíte obraz a zvuk není slyšet, zkontro-
lujte nastavení zvukové normy.
4. Pokud je TV v režimech AV (vstup signálu z 
externího zdroje) nebo TV (příjem TV signálu), 
stiskem tlačítka Mode zobrazíte možnosti nasta-
vení obrazu (standard, soft, vivid, light, perso-
nal, 16:9/4:3).
5. Pokud je zvoleno 16:9 (nebo 4:3), můžete 
mezi těmito dvěma formáty zobrazení přepínat 
tlačítky VOL+ nebo VOL-

REŽIM VGA
Při aktivovaném režimu VGA vyvoláte stis-
kem tlačítka Menu následující volby: BRIGHT, 
CONTRAST, H.POSITION, V.POSITION, CLOCK, 
PHASE, SHARPNESS, BLUE BACK, OSD V, OSD 
H, OSD CLOCK, ENGLISH, COLOR TEM, RED, 
GREEN, BLUE, AUTO, INPUT, RESET, EXIT, VO-
LUME, MUTE.

BRIGHT
Položku zvolíte pomocí tlačítek CH+ a CH-. 
Hodnotu jasu nastavíte pomocí tlačítek VOL+ 
a VOL-.

CONTRAST
Položku zvolíte pomocí tlačítek CH+ a CH-. Hod-
notu kontrastu nastavíte pomocí tlačítek VOL+ 
a VOL-.

H.POSITION
Položku zvolíte pomocí tlačítek CH+ a CH-. Hod-
notu horizontální pozice nastavíte pomocí tlačí-
tek VOL+ a VOL-.

V.POSITION
Položku zvolíte pomocí tlačítek CH+ a CH-. Hod-
notu vertikální pozice nastavíte pomocí tlačítek 
VOL+ a VOL-.

AUTO
Automaticky vkládá do všech položek optimální 
přednastavené hodnoty. Na obrazovce se zob-
razí nápis AUTO ADJUST, během kterého do-
chází k automatickému nastavení.

CLOCK
Změna velikosti obrazu.

PHASE
Stabilizace obrazu. Její hodnotu nastavíte po-
mocí tlačítek VOL+ a VOL-.

SHARPNESS
Nastavuje ostrost zobrazování na LCD obrazovce.

BLUE BACK
Náhradní modrá obrazovka, která se zobrazuje, 
když na žádném ze vstupů není žádný signál. 
Funkci aktivujete (ON) nebo deaktivujete (OFF) 
pomocí tlačítek VOL+ a VOL-. 
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TLAČÍTKA
VOLBA KANÁLŮ (číselná tlačítka 0-9 a -/--). 
Pomocí dálkového ovladače můžete zadat 
čísla kanálů v rozsahu 0 až 255, a to pomocí 
jedenácti tlačítek 0-9 a -/--. Pokud je číslo kanálu 
jednomístné, lze je zadat jednoduše přímým 
stiskem odpovídajícího tlačítka na dálkovém 
ovladači. Pokud je číslo kanálu dvoumístné, 
musíte nejprve stisknout tlačítko -/--, aby se na 
obrazovce ukázalo --. Nyní můžete stisknout 
dvě příslušná čísla tvořící požadovaný kanál.

CH+/-  (Přepínání kanálů)
Při stisku tlačítka CH+ se přesunete na násle-
dující číslo kanálu.
Při stisku tlačítka CH- se přesunete na předchá-
zející číslo kanálu.

VOL +/-  (Nastavování hlasitosti)
Při stisku tlačítka VOL+ zvýšíte hlasitost.
Při stisku tlačítka VOL- snížíte hlasitost.

MODE (Volba jasu, kontrastu, barevnosti a 
hlasitosti)
Stiskem tohoto tlačítka můžete volit mezi 
šesti přednastavenými obrazovými režimy: 
Standard, Soft, Vivid, Light, Personal a formáty 
obrazovky (16:9 nebo 4:3).

POWER (Zapínání/vypínání)
Stiskem tlačítka přístroj zapnete nebo vypnete.

MUTE (Ztišení přehrávaného zvuku)
Stiskem tlačítka vypnete zvuk. Zvuk opět 
zapnete opakovaným stiskem tohoto tlačítka 
nebo tlačítky VOL+/-.

CALL (Zobrazení informací na obrazovce)
Stiskem tlačítka zobrazíte na obrazovce infor-
mace o aktuálním programu.

TIMER (Nastavení času)
Pomocí tohoto tlačítka můžete nastavit čas 
automatického vypnutí TV v rozsahu až do 120 
minut.

LANGUAGE (Volba jazyka)
Stiskem tlačítka zvolíte jazyk menu, Volit 
můžete mezi čínštinou, ruštinou, němčinou, 

francouzštinou, holandštinou, angličtinou, špa-
nělštinou, portugalštinou a italštinou.

TV/VGA/AV (přepínání vstupů)
Stiskem tlačítka přepínáte jednotlivé vstupy/re-
žimy televize.

AUTO
1. V režimu TV spustíte při stisku a přidržení tla-
čítka po dobu 5 sekund automatické vyhledává-
ní programů.
2. V režimu VGA  spustíte při stisku a přidržení 
tlačítka po dobu 5 sekund automatické nastave-
ní obrazovky.

RETURN
Stiskem tlačítka se vrátíte k předchozímu kaná-
lu, opakovaným stiskem se vrátíte zpět k výcho-
zímu kanálu.
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BRIGHT
Položku zvolíte pomocí tlačítek CH+ a CH-. 
Hodnotu jasu nastavíte pomocí tlačítek VOL+ 
a VOL-.

COLOR
Položku zvolíte pomocí tlačítek CH+ a CH-. Hod-
notu barevnosti nastavíte pomocí tlačítek VOL+ 
a VOL-.

RESET
Položku zvolíte pomocí tlačítek CH+ a CH-. Po-
mocí tlačítek VOL+ a VOL- obnovíte původní 
hodnoty jasu, kontrastu a barevnosti, tedy 60.

MENU SYSTEM
Položku zvolíte pomocí tlačítek CH+ a CH-. Po-
ložky uvnitř menu System můžete měnit pomo-
cí šipek vlevo a vpravo (VOL- nebo VOL+). K 
dispozici jsou nastavení jazyka, Input (vstup), 
Clock (časovač vypnutí) a BLUE BACK (náhradní 
obraz). Viz následující obrázek:

LANGUAGE
Položku zvolíte pomocí tlačítek CH+ a CH-. Po-
žadovaný jazyk nastavíte pomocí tlačítek VOL+ 
a VOL-.

INPUT
Položku zvolíte pomocí tlačítek CH+ a CH-. Po-
žadovaný zdroj signálu (TV/VGA/AV) nastavíte 
pomocí tlačítek VOL+ a VOL-.

CLOCK
Položku zvolíte pomocí tlačítek CH+ a CH-. Po-
žadovaný čas automatického vypnutí v rozmezí 
do 120 minut nastavíte pomocí tlačítek VOL+ 
a VOL-.

BLUE BACK
Položku zvolíte pomocí tlačítek CH+ a CH-. 

Funkci aktivujete (ON) nebo deaktivujete (OFF) 
pomocí tlačítek VOL+ a VOL-. BLUE BACK se 
používá, pokud daný kanál nevysílá nebo je k 
dispozici jen rušivý šum. V tom případě je ne-
použitelný signál nahrazen jednolitou modrou 
obrazovkou.

MENU PRESET
Položku zvolíte pomocí tlačítek CH+ a CH-. Po-
ložky uvnitř menu Preset můžete měnit pomocí 
šipek vlevo a vpravo (VOL- nebo VOL+). K dis-
pozici jsou položky Position (pozice), Remember 
(uložení), Auto search (automatické vyhledává-
ní), Swap (výměna), Fine (jemné ladění), Search 
(vyhledávací frekvence) a Sound-sys (zvuková 
norma). Viz následující obrázek:

POSITION
Pokud je tato funkce aktivována (1), zobrazuje 
se při přepínání na obrazovce číslo daného ka-
nálu. Položku zvolíte pomocí tlačítek CH+ a CH-. 
Funkci aktivujete (1) nebo deaktivujete pomocí 
tlačítek VOL+ a VOL-.

REMEMBER
Položku zvolíte pomocí tlačítek CH+ a CH-. 
Funkci aktivujete (ON) nebo deaktivujete (OFF) 
pomocí tlačítek VOL+ a VOL-. Pokud je funkce 
aktivována, ukládají se nastavení použitá pro 
každý program individuálně.

AUTO SEARCH
Položku zvolíte pomocí tlačítek CH+ a CH-. 
Funkci aktivujete (ON) pomocí tlačítek VOL+ a 
VOL-. Po ukončení vyhledávání uložte nalezené 
programy do paměti.
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ZPROVOZNĚNÍ PŘÍSTROJE
INSTALACE ZÁKLADNY
Zasuňte výstupek na stojanu do štěrbiny na 
zadní části obrazovky. Zkorigujte nastavení ob-
razovky dle plánovaného umístění přístroje.

PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ
Zasuňte kolík napájecího adaptéru 230V/12V do 
příslušně označené zdířky na zadní části obra-
zovky.

PŘIPOJENÍ EXTERNÍ ANTÉNY
Zasuňte konektor externí antény do příslušně 
označené zdířky na zadní části obrazovky.

PŘIPOJENÍ TELESKOPICKÉ ANTÉNY
Zasuňte konektor teleskopické antény do pří-
slušně označené zdířky na zadní části obrazov-
ky.

PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK
Zasuňte konektor sluchátek do příslušně ozna-
čené zdířky na zadní části obrazovky.
Poznámka: Pokud jsou připojena sluchátka, je 
zvuk přenášen pouze do sluchátek a reproduk-
tory na TV jsou automaticky odpojeny.

PŘIPOJENÍ ZDROJE AV
 Zasuňte konektory dodaného AV kabelu do ex-

terního video zařízení do příslušně označených 
zdířek. Video signál do žlutě označené zdířky, 
zvukové konektory do červeně a bíle označené 
zdířky. Potom zasuňte konektor do zdířky AV1 na 
zadní části obrazovky.
 Zasuňte konektory dodaného AV kabelu do ex-

terního video zařízení do příslušně označených 
zdířek. Video signál do žlutě označené zdířky, 
zvukové konektory do červeně a bíle označené 
zdířky. Potom zasuňte konektor do zdířky AV2 na 
zadní části obrazovky.
 Při VGA režimu zasuňte zvukové konektory 

dodaného AV kabelu do externího zařízení do 
příslušně označených zdířek (do červeně a bíle 
označené zdířky). Potom zasuňte konektor do 
zdířky AV2 na zadní části obrazovky.

PŘIPOJENÍ DO VGA
Zasuňte datový kabel do VGA konektoru na 
počítači a pevně kabel upevněte integrovaný-

mi šrouby. Potom zapojte druhý konec kabelu 
do VGA konektoru na zadní straně obrazovky a 
pevně kabel upevněte integrovanými šrouby

ZÁKLADNÍ OPERACE S TV 
PŘIJÍMAČEM
1. Připojte do TV napájecí kabel a zapněte pří-
stroj tlačítkem na zadní části. V běžném provoz-
ním stavu svítí kontrolka zeleně. Pokud je čer-
vená, stiskněte tlačítko Power na přední straně 
přijímače nebo na dálkovém ovladači.
2. Vysuňte teleskopickou anténu.
3. Pomocí tlačítek CH+/- zvolte požadovaný ka-
nál.
4. Nastavte požadovanou hlasitost.

NASTAVENÍ MENU
Stiskem tlačítka MENU zobrazíte na obrazovce 
následující položky: PICTURE, SYSTEM, PRE-
SET.

MENU PICTURE (Nastavení obrazu)
Pomocí tlačítek CH+ a CH- zvolte položku Pictu-
re. Položky uvnitř menu Picture můžete měnit 
pomocí šipek vlevo a vpravo (VOL- nebo VOL+). 
K dispozici jsou nastavení Bright (jas), Contrast 
(kontrast), Color (barva) a Reset (obnovení to-
várních nastavení). Viz následující obrázek:
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