OPTICUM TV LED 24” Travel, TRIPLE TUNER T/T2/C/S2, H.265 CI+,
12V

Uživatelská příručka
Toto je zjednodušená verze uživatelské příručky, neobsahuje obrázky.
Obrázky najdete v originální příručce v cizím jazyce.
Přečtěte si pečlivě tuto uživatelskou příručku a a dobře ji uschovejte pro
případné další použití.
VAROVÁNÍ! ABY SE PŘEDEŠLO RIZIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEBO VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ:
1) přečtěte si tyto pokyny.
2) přečtěte si tyto varování.
3) věnujte pozornost všem varováním.

4) Dodržujte všechny pokyny.
5) nepoužívejte tento přístroj v blízkost vody.
6) čistěte pouze suchým hadříkem.
7) Ujistěte se, že větrací otvory nejsou zakryté. Postupujte při nastavování
podle pokynů výrobce.
8) Neumísťujte přístroj v blízkost zdrojů tepla, např. radiátorů, výstupů
teplovodů, kamen nebo dalších přístrojů (včetně zesilovačů), které
produkují teplo.
9) Manipulujte s TV opatrně, opatrně na polarizované zástrčky, protože se
používají pro bezpečnostní účely. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky,
přičemž jeden je širší než druhý.
10) Zabraňte ohýbání napájecího kabelu zejména v místech v okolí zástrček,
univerzálních zásuvek a míst, kde kabel vystupuje z přístroje.
11) Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
12) Používejte pouze příslušenství dodané výrobcem nebo prodávané spolu
s přístrojem.
držáky , montážní konzoly nebo stolky. Dávejte pozor při použit vozíku.
Ujistěte se, že zařízení je pevně přichyceno, aby nedošlo k jeho
nenávratnému poškození pádem.
13) Odpojte přístroj při bouřce nebo pokud víte, že jej delší dobu nebudete
používat ze sítě.
14)Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem,
nevystavujte přístroj dešt, nebo nadměrné vlhkost.
15) Napájecí zástrčka slouží k odpojení přístroje od sítě a musí být vždy
snadno přístupná.
16) Síťová zásuvka musí být instalována v blízkost přístroje a musí být
snadno přístupná.
17) Zajistěte dobré odvětrávání tohoto zařízení. Nepoužívejte jej jako
vestavěné zařízení.

18) Přístroj nesmí být navlhčen nebo postříkán kapalinami. Proto nikdy na
něj ani v jeho bezprostřední blízkost nepokládejte předměty jako je
například váza s vodou a pod.
Nikdy také nepokládejte v pezprostřední blízkost tohoto zařízení zapálené
svíčky apod.
20) Montáž na stěnu nebo strop - Zařízení smí být namontováno pouze na
stěnu nebo strop.
21)Nikdy neumisťujte televizor, dálkové ovládání ani baterie do blízkost
otevřeného zdroje tepla nebo jiného zdroje tepla, včetně přímého
slunečního záření.Aby se zabránilo šíření ohně, držte svíčky nebo jiné
plameny pryč od dálkového ovladače a baterií po celou dobu.
22) Během normálního provozu musí být port USB 0,5 A. Tyto pokyny pro
údržbu smí provádět pouze kvalifkovaný odborný servis. Abyste snížili riziko
úrazu elektrickým proudem, nedělejte věci jiné, než popsané v tomto
návodu k obsluze.
23) Akumulátor nesmí být vystaven extrémnímu teplu, jako je např sluneční
svit, oheň apod.
24) Toto zařízení spadá do třídy 11 jako dvojité izolované elektrické zařízení.
Bylo konstruováno tak, aby nevyžadovalo připojení elektrického uzemnění.
25) Maximální teplota okolí je 45 stupňů Celsia.

K provozu tohoto zařízení se používá vysoké napět. Chcete-li snížit riziko
úrazu, neodstraňujte kryt televizoru, obraťte se na autorizovaný servis.
V případě změn nebo hrubých úprav televizoru hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem, pokud dojde k poruše - kontaktujte zákaznickou
službu a požádejte o opravu.

Připevněte držák televizoru
Fixujte televizor na zeď

1. Nejprve položte televizor na stůl a položte na stůl měkký hadřík a na něj
televizor, zabráníte pak poškzení obrazovky.
2. Pomocí šroubováku odstraňte šrouby, které jsou na dolním podstavci.
Demontujte spodní stojan (odstraňte šrouby a spodní část). Postupujte
opatrně.
3. Vytvořte držák, který lze připevnit ke stěně podle velikost.
4. Vyvrtejte čtyři otvory ve stěně (velikost je pouze orientační) a upevněte
čtyři šrouby (volitelné součást). Vyvrtejte čtyři otvory ve stěně (velikost je
pouze orientační).
5. Pomocí šroubováku zajistěte šroub na zadní straně televizoru.Pak zavěste
televizor na zeď.
Halterung - držák
Wand - stěna
Betondübel-hmoždinky do betonu
Poznámka:
1. Montáž na stěnu je dobrovolná.
2. Při upevnování televizoru nesmí být na přední straně a kolem něj žádné
další položky, dodržujte vzdálenost k jiným článkům.
3. Chcete-li upevnit televizor na zeď a nevíte si rady, požádejte odborníka o
pomoc abyste předešli nebezpečí.
4. Příloha obrázku je pouze orientační.
5. Připevněte držák k upevnění televizoru
6. Připojte montážní konzolu k sadě pro montáž na zeď kompatbilní s VESA.
(VESA 100x100)
Ovládací tlačítka televizoru a připojení
Ovládací tlačítka TV
Poznámka: Následující nákres je pouze pro schematcké zobrazení. Umístění

může být lehce odlišné, záleží na modelu.

VOL+ a VOL- slouží k regulaci hlsitost
CH+ a CH- slouží k přepínání mezi jednotlivými kanály
MENU - tlačítkem menu se dostanete do hlavní nabídky
SOURCE - Výběr vhodného vstupu (Zdroj, ze kterého má být reprodukován
signál)

Zapne televizor / pohotovostní režim
-----------------------------------------------------------------------------------Dálkové ovládání:
1. Power - přepněte televizor do pohotovostního režimu nebo
režim zapnut.
2.MUTE: ztlumení zvuku. Opětovným stsknutím
znovu zapněte zvuk.
3. 0 - 9: výběr kanálu nebo zadání hodnoty
4. DTV / ATV: Přepínání digitálního na analogový
5. Změna na předchozí kanál
6. S-MODE: Přepnutí režimu zvuku
7. SLEEP: Pro přímý výběr jakéhokoliv času vypnut
8. MTS: přechod zvuku jazyka.
9. P-MODE: Stsknutm změníte obraz.
10. MENU: Zobrazte hlavní nabídku.
11. SOURCE: Volí vstupní zdroj.

12. ENTER: Stskněte tlačítka UP / DOWN
/ LEVÝ / PRAVÝ
Procházení nabídek na obrazovce a
upravte nastavení systému
podle vašich přání. ENTER =
Potvrzení výběru.
13. EXIT: Stsknutm tlačítka vyberte aktuální nabídku nebo nabídku odejít.
14. DISPLEJ: Zobrazení informací o stanici

Vložte baterie
Dříve než použijete dálkový ovladač poprvé, vyjměte kryt
z dálkového ovládání a vložte dvě dodané baterie AAA
podle polarity (+/-).
Poznámka: Ilustrace jsou pouze ilustrační obrázky, vzhled se může lišit.
1. Otevřete
2. Vložte baterie
3. Zavřete
UPOZORNĚNÍ: Baterie nesmí být poškozené,
zkratované nebo smíchané s jinými typy baterií. Pokud máte akumulátory,
doporučujeme ty s nízkým samovybíjením (např. NiMH) pro delší životnost.
15. VOL +/-: nastavení hlasitost
16. TV / RADIO: Přístroj přepíná mezi televizorem a rádiem.
17. PŘÍRUČKA: Elektronický programový průvodce
18. TIMESHIFT: Volání Timeshif (TV s časovým posunem)

19. ZRUŠIT: Zpět na televizní program
20. INDEX: Zobrazte zaznamenaný seznam programů PVR (DTV).
21. VELIKOST: Umožňuje zvětšit stránku: 1 x Stskněte tlačítko
zvětšit horní polovinu, dvakrát dolní poloviny
pro zvětšení opět stskněte na normální zobrazení
22. REVEAL: Zobrazení nebo skryt skrytých slov
23. TLAČÍTKO BARVY: Pro různé funkce v nabídce
24. CH +/-: Stskněte, další nebo předchozí kanál
. Opakovaně stskněte pro pohybování v kanálovém menu.
25. FAV: Otevře se seznam oblíbených položek
26. ASPECT: Přepíná obrazové formáty.
27. FREEZE (Zmrazení): Freeze Frame
28. SUB. PG: 1. Pokud jsou k dispozici podstránky, použijte
tlačítko pro otevření režimu podstránky, vyberte
ČERVENÉ nebo ZELENÉ tlačítko.
2.Další kapitola v režimu PVR nebo Mediaplayer
29. SUBTITLE: Zapnut / vypnut v režimu DTV.
30. HOLD: Podržte nebo pokračujte v aktuální podstránce.
31. TEXT: Otevřete nebo zavřete zobrazení teletextu.
32. RECLIST: záznamový seznam
33. REC: Začátek nahrávání
Připojení a instalace televizoru
Umístěte přístroj na pevný povrch vodorovný povrch jako stůl, nástěnný
regál nebo televizní nábytek. Nechte na každé straně alespoň 10 cm .
Vzdálenost kvůli větrání. Vyberte bezpečné místo a předejděte

nebezpečným situacím, na přístroj neumisťujte žádné předměty. V opačném
případě dodržujte následující pokyny:
• Dodržujte prosím návod k obsluze připraveno pro instalaci antény /
paraboly nebo jiných připojených zařízení.
• Ujistěte se, že vnější součást Instalace antény / paraboly jsou v dobrém
stavu a to kabely používané dobře stněné apod.
První instalace
Připojte RF kabel k TV vstupu "RF-In" a anténě TV. Vyberte jazyk
Stsknutm tlačítka ◀ / ► vyberte jazyk, který chcete použít pro nabídky a
zprávy.
Vyberte zemi
Stsknutm ▲ / ▼ zvýrazněte nabídku země. Stsknutm tlačítka ◀ / ►
vyberte požadovanou zemi.
Nejprve naladěte ATV, stskněte nabídku a šipku doleva, abyste přeskočili
ladění ATV
Druhé ladění DTV, stsknutm tlačítka menu a klávesy se šipkou vlevo
přeskočíte ladění DTV.
Hlavní menu nabídka kanálů
Stsknutm tlačítka MENU zobrazte hlavní nabídku.
Stskněte tlačítko ◀ / ► pro výběr kanálu v hlavní nabídce.
1. Stskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr možnost, kterou chcete nastavit v
nabídce CHANNEL.
2. Stskněte tlačítko EENTER pro nastavení.
3. Po dokončení úpravy stskněte tlačítko ENTER pro uložení a návrat do
předchozí nabídky.
Automatické vyhledávání stanic
Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku Automatcké ladění a stskněte

klávesu Enter pro potvrzení.
Aktuální kanál
Nastavte číslo kanálu.
Barevný systém
Vyberte systém barev
(Dostupný systém: AUTO, PAL, SECAM)
Ozvučení
Vyberte zvukový systém
Jemné doladění
Nastavte frekvenci kanálu jemně.
vyhledávání
Spusťte vyhledávání kanálů
Ruční vyhledávání digitální stanice
Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ vyberte manuální vyhledávání digitálních stanic a
stskněte tlačítko ENTER pro vstup do podnabídky. Stsknutm tlačítka ◀ / ►
vyberte kanál a
potom stskněte klávesu ENTER pro vyhledání programu.
Program pro zpracování
Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku Upravit program a stskněte
tlačítko ENTER pro vstup do podnabídky.
3 barevné tlačítka jsou klávesy pro programování kanálů.
Nejprve stskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr kanálu, který chcete označit
zvýrazněte, poté: stsknutm červeného tlačítka vstoupíte do programu.
Stsknutm žlutého tlačítka vyberte kanál v seznamu oblíbených
přesunout. Stsknutm modrého tlačítka vyberte vybraný kanál

přeskočit, (váš televizor automatcky přeskočí kanál,
pokud pro zobrazení kanálů používáte CH +/-.)
Časovač
Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ vyberte seznam časovačů a poté stskněte ENTER
pro vstup do podnabídky.
Informační signál
Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ vyberte informace o signálu, stsknutm tlačítka
ENTER.
Zde naleznete podrobné informace o signálu. K dispozici pouze v případě, že
na DTV je signál.
Cl informace (musí podporovat funkci Cl)
Stsknutm tlačítek ▲ / ▼ vyberte položku Cl Informaton (Informace Cl) a
poté stskněte tlačítko ENTER (potvrzení)
Zobrazte podrobnost, pokud jste vložili kartu Cl.
seznam kanálů ve zdroji satelitu (musí podporovat funkci DVB-S2)
Automatické vyhledávání stanic
Stsknutm tlačítka ENTER / ► vyberte automatcké vyhledávání stanic a
stskněte tlačítko ENTER pro zadání.
Nastavení satelitní antény
Stskněte tlačítko ENTER / ► pro výběr satelitní paraboly. Pak stskněte
tlačítko ENTER pro zadání.
Nabídka Obrazu
Stsknutm tlačítka MENU zobrazte hlavní nabídku.
Stskněte tlačítko ◀ / ► pro výběr PICTURE v hlavní nabídce.

Poznámka: Funkce MODE 120 Hz podporovaná pouze u televizoru UHD

1. Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku, kterou chcete upravit, v
nabídce OBRAZ.
2. Stskněte klávesu ENTER pro nastavení.
3. Po dokončení úpravy stskněte tlačítko MENU pro uložení a návrat.
Režim obrazovky
Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ vyberte režim obrazu
a pak stskněte ENTER pro vstup do podnabídky.
Můžete změnit hodnotu kontrastu, jasu, barvy
a změna ostrost.
TIPY: Stsknutm tlačítka PMODE můžete vstoupit do režimu a obraz změnit
přímo.
kontrast / jas / barva / odstn / ostrost
Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ vyberte požadovanou možnost a poté stskněte
tlačítko ENTER pro nastavení.
Kontrast - nastavte jas - intenzitu obrazu.
Jas - nastavte výstup optckého vlákna v celém obraze, bude to tmavá oblast
obrázku.
Barvu upravte podle vašich potřeb.
Barevný tón - upravte barevný tón podle vašich potřeb. Dostupná
nastavení: Cool, Medium,
Ostrost - nastavte zaostření podle vašich potřeb.
Změňte celkovou barvu obrázku.
Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ vyberte teplotu barev,
a pak stskněte tlačítko ENTER pro vstup do podnabídky.
Stskněte tlačítko ◀ / ► pro výběr. (Dostupný režim obrazu:

studený, normální, teplý). Hodnotu červené, zelené a modré můžete změnit.
Cold - zvyšte modrý tón pro bílou barvu.
Normální - zvyšte barvy související pro bílou barvu.
Teplé - zvýšení červené barvy, bílé barvy.
Odfltrování a snížení šumu a zlepšení kvality obrazu. Stskněte tlačítko ▲ /
▼ pro zrušení šumu , poté stskněte tlačítko ENTER pro vstup do
podnabídky.
Vypnuto zvolte, chcete-li zakázat omezení šumu.
Nízké zachycení a snížení hluku.
Medium zachyťte a odstraňte mírný obrazový šum.
Vysoké zachytt a snížit vylepšený šum obrazu.
Výchozí nastavení
Pro vstup do režimu HDMI stskněte tlačítko ▲ / ▼ a
a pak stskněte tlačítko ENTER pro vstup do podnabídky.
Stskněte tlačítko ◀ / ► pro výběr.
(Dostupný režim obrazu, Auto, Video, PC).
Zvuk
Stsknutm tlačítka MENU zobrazte hlavní nabídku.
Stskněte tlačítko ◀ / ► pro volbu SOUND v hlavní nabídce.
1. Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ vyberte možnost, kterou upravíte v nabídce
zvuku.
2. Stskněte tlačítko ENTER pro nastavení.
3. Po dokončení stskněte tlačítko ENTER pro uložení a návrat do
předchozího menu.
Režim Sound

Tlačítky ▲ / ▼ vyberte režim zvuku a a pak stskněte ENTER pro vstup do
podnabídky. Stskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr.
Hodnotu výšky a basy můžete měnit, pokud je zvuk v osobním režimu.
Stsknutm tlačítka SMODE na dálkovém ovladači můžete přímo změnit
režim zvuku. Standard vytváří vyvážený zvuk ve všech prostředích. Hudba
přijme původní zvuk. Dobré pro hudební programy. Film zlepšuje výšky a
basy pro bohaté zvukové zážitky. Sport posiluje zvuk pro sportovní vysílání.
Osobní vyberte tuto možnost, chcete-li upravit nastavení zvuku.
Poznámka: Výšky a basy jsou k dispozici pouze v uživatelském režimu,
můžete je nastavit tak, jak se vám líbí.
Zůstatek
Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ vyberte požadovanou volbu, stskněte tlačítko ◀ /
► pro nastavení.
Objem
Stskněte tlačítko ▲ / ▼ pro volbu automatcké hlasitost a poté stskněte
tlačítko ◀ / ► pro výběr.
Zapnout nebo vypnout. Režim SPDIF . Stskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr
režimu SPDIF Stsknutm tlačítka - ◀ / ► vypněte funkci Of / PCM / Vyberte
auto.
Změna AD
Zapněte možnost "popis zvuku" pro popis nevidomých a zrakově
postžených. Chcete-li lidi slyšet, kdo vysvětluje událost. Můžete také
nastavit hlasitost AD zde. K dispozici pouze v režimu TV av v závislost na
příslušném poskytovateli programů nebo služeb.
POZNÁMKA: Balance: Tato položka může upravit výstup reproduktoru,
umožňuje vám to udělat co nejlépe slyšet na své pozici.
Stsknutm tlačítka MENU zobrazte hlavní nabídku.
Stsknutm tlačítka ◀ / ► vyberte v hlavním menu čas TIME.1. Stsknutm
tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku, kterou chcete upravit, v nabídce ČAS.

2. Stskněte tlačítko ENTER pro nastavení.
3. Po dokončení úpravy stskněte tlačítko ENTER pro uložení a vraťte se do
nabídky.
Časové pásmo
Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ vyberte časové pásmo a stsknutm tlačítka ENTER
vstoupíte do podnabídky.
Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ vyberte časovač vypnut a pak stskněte ENTER
pro vstup do podnabídky. Stskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr.
Dostupné možnost:
Vypnuto, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min, 240 min .
Stskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr automatckého pohotovostního režimu.a
pak stskněte ENTER pro vstup do podnabídky. Stskněte tlačítko ▲ / ▼ pro
výběr.
Stskněte tlačítko ▲ / ▼ pro volbu OSD Time a stskněte
pak ENTER pro vstup do podnabídky. Stskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr.
Menu lock
Stsknutm tlačítka MENU zobrazte hlavní nabídku. Stskněte tlačítko ◀ / ►
pro výběr LOCK v hlavní nabídce.
1. Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ vyberte možnost v systému, kterou chcete
upravit.
2. Stskněte tlačítko ENTER / ◀ / ► pro nastavení.
3. Po dokončení úpravy stskněte tlačítko MENU pro uložení a vraťte se do
předchozího menu.
Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ vyberte hesla.
Poté stskněte ENTER pro zobrazení následujících 3 možnost.
Výchozí heslo je 0000 a pokud jste zapomněli

co jste nastavili, volejte servisní středisko.
Heslo můžete přiřadit pomocí číselných tlačítek.
Stskněte tlačítko ▲ / ▼ pro potvrzení hesla,
a pak stskněte ENTER pro vstup do podnabídky.
Stskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr zámku kanálu,
a pak stskněte ENTER pro vstup do podnabídky.
Stsknutm zeleného tlačítka zamknete nebo odemknete kanál.
Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ vyberte výchozí zámek,
a pak stskněte tlačítko ENTER pro vstup do podnabídky
vyberte věk, který je vhodný pro vaše dět.
Zámek tlačítek
Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ vyberte zámek tlačítek a potom stskněte tlačítko
◀ / ►, pro volbu Vypnuto nebo Zapnuto. Pokud je zapnutý zámek tlačítek,
nelze použít číselná tlačítka.
Hotel Mode (Potřebujete režim hotelového pokoje)
1. Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ v nabídce uzamčení na dálkovém ovladači
vyberte režim hotelového režimu.
2. Stsknutm tlačítka ENTER na dálkovém ovládání vstoupíte do podnabídky.
3. Po dokončení úpravy stskněte tlačítko MENU pro uložení a vraťte se do
předchozího menu.
Režim Hotel Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ vyberte hotelový režim a poté
stskněte tlačítko ◀ / ► do polohy zapnout nebo vypnout.
Zdroj zámku
Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ vyberte zdroj a stsknutm tlačítka ENTER
vstoupíte do podnabídky.

Spuštění zdroje
Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ vyberte výchozí zdroj a stsknutm tlačítka ENTER
zobrazte podnabídku.
Spustit program
Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ vyberte spouštěč a potom stskněte tlačítko ◀ /
► do polohy nastavit. Je k dispozici, pokud je výchozí zdroj TV.
Maximální hlasitost
Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ nastavte max. Chcete-li vybrat hlasitost, stskněte
tlačítko ◀ / ►

Odemknutí zámku
Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku Odemknout a poté stskněte
ENTER pro změnu nastavení a odstraníte nastavení , které jste dříve
provedli.
Konfigurace Menu
1. Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku, kterou chcete upravit, v
nabídce Konfgurace.
2. Stskněte tlačítko ENTER pro nastavení.
3. Po dokončení úpravy stskněte tlačítko ENTER pro uložení a návrat do
předchozí nabídky.
Jazyk OSD
Vyberte jazyk nabídky OSD. Jako jazyk nabídky je vybrána možnost
Němčina.
Stsknutm tlačítek ▲ / ▼ / ◀ / ► vyberte jazyk nabídky.
Stsknutm tlačítka MENU zobrazte hlavní nabídku.
Stsknutm tlačítka ◀ / ► vyberte nastavení v hlavní nabídce.

Sada znaků teletextu
Stskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr jazyka teletextu,
a pak stskněte ENTER pro vstup do podnabídky.
Stskněte tlačítka ▲ / ▼ / ◀ / ► pro výběr
jazyku teletextu.
Zvuk jazyku
Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ vyberte jazyk zvuku a stsknutm tlačítka ENTER
vstoupíte do podnabídky . Stsknutm tlačítka ◀ / ► vyberte primární zvuk
jazyku. Stsknutm tlačítek ▲ / ▼ / ◀ / ► vyberte zvuk jazyku.
Jazyk titulků
Tlačítky ▲ / ▼ vyberte jazyk ttulků a stsknutm tlačítka ENTER zobrazte
jazyk ttulků Podnabídka- stsknutm tlačítka ◀ / ► vyberte primární jazyk
ttulků. Stsknutm tlačítek ▲ / ▼ / ◀ / ► vyberte jazyk ttulků.
Neslyšící
Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ vyberte možnost hluchoty a stsknutm tlačítka
ENTER zapněte nebo vypněte.
PVR souborový systém
Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ vyberte systém souborů PVR
a pak stskněte ENTER pro vstup do podnabídky.
Zaškrtnutm tlačítka ▲ / ▼ vyberte souborový systém PVR,
potom stskněte klávesu ENTER pro zadání.
Formát obrazu
Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ vyberte poměr stran a poté stskněte ENTER pro
zobrazení podnabíky.
Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ vyberte poměr stran.

Dostupné možnost: Auto, 4: 3, 16: 9, Zoom1, Zoom2).
Modrá obrazovka
Stskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr modré obrazovky a poté stskněte ENTER
pro přepnut na Zapnuto nebo Vypnouo
První instalace
Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ vyberte počáteční instalaci a poté stskněte
tlačítko ENTER.
Tovární nastavení
Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ vyberte výchozí nastavení od výrobce a poté
stskněte ENTER pro vstup do podnabídky.
Aktualizace softaru (USB)
Stskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr sofwarové aktualizace (USB) a potom
připojte zařízení USB k počítači USB slot a stsknutm tlačítka ENTER
aktualizujte správný sofware.
HDMI CEC (musí podporovat funkci HDMI CEC / ARC) Stsknutm tlačítka ▲ /
▼ vyberte poměr stran a poté stskněte ENTER pro zobrazení podnabíky.
HDMI CEC Stsknutm tlačítka ◀ / ► zapněte nebo vypněte HDMI CEC of.
HDMI ARC Stsknutm tlačítka ◀ / ► zapněte nebo vypněte funkci HDMI
ARC of.
Automatcký úsporný režim Stskněte tlačítko ◀ / ► pro automatcký
pohotovostní režim zapnout nebo vypnout.
Seznam zařízení stsknutm klávesy Enter vstoupíte do hlavní nabídky
zařízení.
1. Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ vyberte možnost, které chcete přizpůsobit v
nabídce SCREEN.
2. Stskněte tlačítko ENTER pro nastavení.
3. Po dokončení nastavení stskněte tlačítko ENTER, uložte a

vraťte se do předchozího menu.
Automatické nastavení
Stsknutm tlačítka ENTER spusťte nastavení H Ofset / V Ofset / Size /
Phase automatcky.
H-offset
Upravte horizontální polohu obrazu. Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ vyberte H
ofset a stsknutm tlačítka ENTER vstoupíte do podnabídky.
V offset
Upravte svislou polohu obrazu. Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ vyberte H ofset a
stsknutm tlačítka ENTER vstoupíte do podnabídky.
Velikost
Nastavte velikost zobrazení. Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ vyberte velikost a
stsknutm tlačítka ENTER vstoupíte do podnabídky.
Stadium
Nastavte horizontální interferenční linky. Stsknutm tlačítka ▲ / ▼ vyberte
H Ofset a stsknutm tlačítka ENTER vstupte do podnabídky.
Resetovat pozici
Stskněte tlačítko ▲ / ▼ pro resetování polohy a poté stskněte ENTER.
Poznámky:
1. Snížení šumu ve volbě PICTURE je neplatné.
2. Přepínač AD v položce SOUND je neplatný.
3. Nabídka TIME a popis jsou stejné jako u režimu Air.
4. Zablokování programu a rodičovského zámku ve funkci LOCK je neplatné.
5. Jazyk zvuku, jazyk ttulků, sluchově postžený a souborový systém PVR ve
volbě NASTAVENÍ je neplatný.
6. Režim PC nemá nabídku CHANNEL.

Provoz médií
Poznámka: Před vstupem do nabídky Media připojte zařízení k USB.
Stskněte tlačítko SOUČENÍ pro nastavení vstupního zdroje na médium.
Stskněte tlačítko ◀ / ► pro výběr média v nabídce zdroje a poté stskněte
tlačítko ENTER.
Nabídka foto
Stskněte tlačítko ◀ / ► pro výběr PHOTO v hlavní nabídce a poté stskněte
ENTER pro vstoupení. Stsknutm tlačítka Exit se vrátte do předchozího
menu a opustte nabídku. Stskněte tlačítko ◀ / ► pro výběr souboru, který
chcete zobrazit v menu výběru souborů. Stsknutm tlačítka Media zobrazte
snímek.Chcete-li vybrat tuto možnost, uvidíte informace o souboru vpravo.
Obrázek je v souboru Náhled ve středu obrázku. Stsknutm tlačítka ◀ / ►
vyberte v hlavní nabídce položku MUSIC a poté stskněte ENTER. Stsknutm
tlačítka Exit se vrátte do předchozího menu a opustte nabídku. Stsknutm
tlačítka ◀ / ► vyberte skladbu, kterou chcete slyšet, a poté stskněte ENTER
pro přehrávání. Stsknutm tlačítka ◀ / ► vyberte možnost návratu do
předchozí nabídky. Stskněte tlačítko ◀ / ► pro výběr FILMu v hlavní
nabídce a poté stskněte ENTER pro vstup. Stsknutm tlačítka Konec se
vrátte do předchozí nabídky a opustte nabídku. Stsknutm tlačítka ◀ / ►
vyberte videoklip, který chcete sledovat, a poté stskněte tlačítko ENTER.
Stskněte tlačítko Media pro přehrání vybraného flmu. Stsknutm tlačítka
Zobrazení vyberte nabídku a stsknutm tlačítka ENTER ji aktvujte.
Stsknutm tlačítka Konec přejděte na předchozí nabídku. Opětovným
stsknutm tlačítka Exit (Exit) opusťte nabídku.
Text Menu
Stskněte tlačítko ◀ / ► pro výběr TEXT v hlavní nabídce a poté stskněte
ENTER pro vystup. Stsknutm tlačítka Exit se vrátte do předchozí nabídky.
Stsknutm tlačítka ◀ / ► vyberte textový soubor, který chcete zobrazit,
stskněte a pak potvrďte.Stsknutm tlačítka ◀ / ► se vrátte do předchozí
nabídky.
Prohlášení o shodě
ES prohlášení o shodě

Výrobek splňuje požadavky na ochranu podle evropských směrnic EMC
2004/108 / EC. ES prohlášení o shoděPro tento produkt navštvte
www.axtechnology.eu Směrnice 2012/19 / ES o odpadních elektrických a
elektronických zařízeních (OEEZ)Staré přístroje nesmějí být likvidovány s
domácím odpadem! Pokud se zařízení již nemůže používat, pak každý
spotřebitel je ze zákona povinen likvidovat staré spotřebiče odděleně od
domácího odpadu, např. na sběrném místě jeho města, nebo okresu. To
zaručuje, že staré zařízení jsou profesionálně recyklované a nemají negatvní
účinky na životní prostředí. To je důvod, proč jsou elektrické spotřebiče
označeny tmto symbolem.

