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Pomembne informacije

Varnost
Poskrbite, da se električna napetost v vašem domu 
ujema z napetostjo, navedeno na identifikacijski 
nalepki na zadnji strani televizorja. Če za izklop 
uporabljate glavno vtičnico, AC vtičnico ali spojnik 
naprave, naj bodo le-ti na dosegu roke.
Pri določenih modelih je lučka nameščena na strani 
televizorja. Četudi lučka na sprednji strani televizorja 
ne sveti, to ne pomeni, da je televizor v celoti 
izklopljen iz električne napeljave. Če želite v celoti 
izklopiti televizor, morate izvleči vtikač za napajanje.
Sestavni deli televizorja so občutljivi na toploto. 
Najvišja temperatura okolice ne sme preseči 35 
stopinj celzija. Odprtin za zrak na zadnji strani 
oziroma ob straneh televizorja ne smete pokriti. 
Okrog naprave morate pustiti dovolj prostora za 
ustrezno prezračevanje. Napravo namestite stran od 
vseh virov toplote (kamin, ipd.) ali drugih naprav, ki 
ustvarjajo močna magnetna ali električna polja.
Vlaga v prostoru, kjer je nameščen televizor, ne sme 
preseči 75% vlažnosti. Če televizor premaknete iz 
hladnega v topel prostor, se lahko na zaslonu (in 
nekaterih sestavnih delih znotraj televizorja) pojavi 
kondenzacija. Preden televizor znova vklopite, 
počakajte, da kondenzacija izhlapi.
Za vklop televizorja oz. za prehod v stanje 
pripravljenosti lahko uporabite gumb  oz. POWER/  
na televizorju ali gumb  na daljinskem upravljalniku. 
Če televizorja dlje časa ne boste gledali, napravo 
v celoti izklopite, tako da vtikač izvlečete iz električne 
napeljave.
Med nevihtami priporočamo, da televizor odklopite iz 
električne napeljave in da odklopite tudi anteno, zato 
da ne pride do poškodb zaradi morebitnih električnih 
ali elektromagnetnih sunkov. Zato poskrbite, da boste 
vedno imeli dostop do električnih in antenskih 
priključkov, da jih lahko po potrebi odklopite.
Nemudoma odklopite televizor, če zavohate vonj po 
zažganem ali opazite dim. Nikoli in pod nobenimi 
pogoji ne smete sami odpirati televizorja, saj lahko 
pride do električnega udara.

OPOZORILA
Naprava je namenjena samo za gospodinjsko 
uporabo in se ne sme uporabljati v druge namene, 
kot so ne-gospodinjski ali komercialni nameni.
Da bi se izognili nevarnostim, mora poškodovan 
zunanji kabel izdelka zamenjati proizvajalec, serviser 
ali podobna usposobljena oseba.
Zaradi primernega prezračevanja pustite več kot 
10 cm razmaka okoli televizije. Kroženje zraka ne 
ovirajte s pokrivanjem prezračevalnih odprtin s 
predmeti kot so časopisi, prti, zavese, itd.

Naprave ne izpostavljajte na kapljanje ali pljuske in 
nanjo ne postavljajte predmetov napolnjenih z vodo, 
kot so vaze.
Baterij (baterijskih paketov ali nameščenih baterij) 
ne izpostavljajte prekomerni toploti, kot je sončna 
svetloba, ogenj in podobno.
Da bi zmanjšali nevarnost požara ali električnega 
udara, naprave ne izpostavljajte na dež ali vlago.
Televizijskega sprejemnika ne postavljajte na neravne 
površine. Sprejemnik lahko pade in povzroči resne 
poškodbe ali smrt. Večini poškodb, še posebej otrok, 
se lahko izognete z naslednjimi previdnostnimi ukrepi:
• Uporabite omare in stojala, ki jih priporoča 

proizvajalec televizijskega sprejemnika.
• Uporabljajte samo tako pohištvo, ki lahko varno 

podpira televizijski sprejemnik.
• Zagotovite, da sprejemnik ne gleda čez rob 

pohištva.
• Televizijskega sprejemnika ne postavljajte na visoko 

pohištvo (na primer omare ali knjižne police) brez, 
da bi pritrdili tako pohištvo kot televizijski sprejemnik 
na primerno oporo.

• Televizijskega sprejemnika ne postavljajte na prte 
ali ostale materiale, ki se lahko nahajajo med 
sprejemnikom in pohištvom.

• Poučite otroke o nevarnostih plezanja na pohištvo 
za dostop do televizije ali njenih kontrolnikov.

Zgornja navodila upoštevajte tudi za prejšnji televizijki 
sprejemnik, če ga boste zdržali in premestili.

Naprava s tem simbolom je dvojno izolirana 
električna naprava razreda II (Class II). 
Narejena je bila tako, da ne potebuje 
varnostnega priklopa na ozemljitev. Oprema s 
temp simbolom je električna naprava razreda I. 
Napravo priključite na vtičnico, ki ima zaščiteno 
ozemljitev.

V izogib širjenju požara vedno hranite sveče ali 
druge odprte plamene stran od tega izdelka.

Da bi preprečili poškodbe, napravo varno pritrdite na 
tla ali zid, v skladu z navodili za montažo.

TV zaslon
TV zaslon tega izdelka je narejen iz stekla. ki se 
lahko zlomi, če izdelek pade na tla ali udari ob druge 
predmete.
TV zaslon je izdelek visoke tehnologije, ki vam 
nudi zelo podrobno sliko. Občasno se na zaslonu 
lahko pojavi nekaj neaktivnih slikovnih pik, ki so 
lahko modre, zelene ali rdeče barve. To ne vpliva na 
delovanje vašega izdelka.
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Vzdrževanje
Za čiščenje zaslona uporabite čistilno sredstvo za 
čiščenje stekla, za ostale dele pa mehko krpo in blagi 
detergent.
Pomembno: Čiščenje izdelka s korozivnimi sredstvi, 
izdelki z alkoholom ali abrazivi lahko poškoduje 
zaslon.
Redno brišite prah z zadnjega in stranskega dela 
televizorja. Z uporabo topil, abraziv ali izdelkov z 
alkoholom lahko poškodujete televizor. Če v napravo 
zaide predmet ali vanjo steče tekočina, jo nemudoma 
odklopite in oddajte v pregled pooblaščenemu 
serviserju. Naprave nikoli ne odpirajte sami, saj lahko 
ob tem poškodujete sebe ali napravo.

ESD ustreznost
Ta naprava ustreza vsem zahtevam ESD za 
obvladovanje elektrostatike. Če se naprava, ko je v 
načinu ethernet povezave, zaradi elektrostatičnega 
razelektrevanja noče povrniti, je za povrnitev potreben 
poseg uporabnika.

Montaža televizorja na steno
Opozorilo: Za montažo televizorja na steno sta 
potrebni dve osebi.
Zaradi varne namestitve upoštevajte naslednja 
varnostna opozorila: 
• Preverite, ali lahko stena zdrži težo televizorja in 

stenskega nosilca.
• Sledite navodilom za montažo, ki so priložena 

stenskemu nosilcu. Pri določenih modelih se 
prepričajte, da pred montažo na zid privijete 
šesterokotne VESA montažne nosilce (in vijake), ki 
so priloženi, v matice za montažo na zid na zadnji 
strani naprave. 

• Televizor je treba namestiti na navpični zid.
• Uporabljajte samo vijake, ki so primerni za material 

stene.
• Kabli televizorja naj bodo postavljeni na primernem 

mestu, da se preko njih ne boste spotaknili.
Tukaj veljajo tudi vsa druga varnostna navodila o 
naših televizorjih.

Uporabniški priročnik za več izdelkov
Funkcije, ki so opisane v tem priročniku so skupne 
večini modelom. Nekatere funkcije niso na voljo na 
vašem TV in/ali TV lahko vsebuje funkcije ki niso 
opisane v tem priročniku. Ilustracije v priročniku se 
lahko razlikujejo od dejanskega izdelka. Prosimo 
poglejte izdelek.

Pomembne informacije
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Dragi kupec, 

Na tem mestu TCL izjavlja, da je ta naprava v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave o 
skladnosti EU je na voljo na spodnji spletni strani: www.thomsontv.eu

Skice in ilustracije v tem priročniku so samo za referenco in se lahko razlikujejo od dejanskega izgleda izdelka.  
Oblika izdelka in tehnični podatki se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.

Informacije za uporabnike o odstranjevanju stare opreme in baterij
[Evropska unija]
Ti simboli označujejo, da električne in elektronske opreme in s baterije s tem simbolom ne smete 
odstraniti kot navadne gospodinjske odpadke. Namesto tega jih izročite na primerne zbiralne točke 
za recikliranje električne in elektronske opreme. Prav tako izročite baterije za primerno obdelavo, 
obnovo ali reciklažo v skladu z državnimi uredbami in direktivami 2012/19/EU, 2006/66/EC in 
2008/12/EC.
S pravilno odstranitvijo tega izdelka boste pomagali pri varovanju naravnih virov in preprečil 
negativne učinke na okolje in zdravje, do katerih bi lahko prišlo zaradi nepravilnega ravnanja z 
odpadki.
Za več informacij o zbirnih točkah in recikliranju teh izdelkov, kontaktirajte vašo lokalno upravo, 
podjetje ki skrbi za odvoz gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.
Za nepravilno odlaganje odpadkov ste lahko kaznovani v skladu z državno zakonodajo.
[Poslovni uporabniki]
Če želite izdelek zavreči, prosimo kontaktirajte vašega dobavitelja in preverite uredbe in pogoje 
nakupne pogodbe.
[Ostale države izven Evropske unije]
Ti simboli so veljavni samo v Evropski uniji. Če želite predmete zavreči, naredite to v skladu z 
veljavnimi državnimi zakoni in drugimi pravili v vaši državi, ki zadevajo obdelavo stare električne 
opreme in baterij.

Obvestilo: 

Znak Pb pod 
simbolom 
baterije 
pomeni, da 
ta baterija 
vsebuje 
svinec.

Izdelki

Baterija
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Če želite vklopiti televizor, potem ko ste priključili napajalni kabel, pritisnite  ali POWER/ .

Opombe: 
 - Mesto vtičnice za napajanje se razlikuje glede na model televizorja.

- Preden priključite naprave, odklopite napajalni kabel.

Kabel

1. poglavje - Povezave

Povežite predvajalnik Blu-ray Disc, kamero HD, igralno konzolo HD, PC, 
slušalke, modul CI
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Predvajalnik Blu-ray Disc

Kamera HD

PC

Opombe: 
 - Na vseh modelih niso na voljo vsi priključki.
 - Položaji in imena funkcijskih gumbov in priključkov na televizorju se lahko razlikujejo glede na model 
televizorja.

 - Preden na televizor priključite prenosni računalnik, nastavite hitrost osveževanja na 60 Hz.
 - Priporočljivo je, da uporabite najkrajše možne kable za HDMI, da se izognete možnim šumom.
 - Funkcija ARC (povratni audio kanal) je na voljo na vratih HDMI, ki so označena z ARC. 
 - Priključek USB je namenjen za vhod podatkov iz pomnilniških naprav USB.
 - Vse naprave USB morajo biti neposredno priključene na TV, tj. brez podaljškov. Če nujno potrebujete 
podaljšek, mora biti ta čim krajši in opremljen s feritnimi obroči.
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2. poglavje - Kako začeti

Source Za izbor priključenih naprav.
Stanje mirovanja / izhod iz stanja mirovanja.

Numerične tipke Za vnos številke kanala ali števil.
ECO Za vklop ali izklop načina ECO.

Guide Za vklop ali izklop elektronskega vodiča po programih (na voljo 
samo za digitalne kanale).

Menu Za dostop do glavnega menija; za vrnitev v prejšnji meni.
Exit Za izhod iz menija ali teleteksta.
▲▼ Pomikanje po glavnem meniju; izbira menijskih možnosti, preklop 

na prejšnjo ali naslednjo fotografijo, skladbo ali videoposnetek pri 
funkciji USB.

◄►
/*Zoom+/- 

Pomikanje po glavnem meniju; nastavitev funkcij in spreminjanje 
vrednosti. ► lahko uporabljate tudi za odpiranje podmenija. 
* Za izbiro oblike slike.
Opomba: Priporočamo vam, da uporabljate celozaslonski način. Ne 
uporabljajte načina prikaza s črnimi trakovi na obeh straneh slike 
(na primer 4:3) za dalj časa, saj lahko trajno poškodujete vaš TV 
zaslon.

OK Odpiranje podmenija in aktiviranje nastavitev v menijih; zamrznitev/
odmrznitev slike v načinu digitalne TV.

Option Za prikaz menija funkcij za izvajanje določenih operacij: za prikaz 
menija teleteksta na strani Teletekst.

Return Za vrnitev na prejšnji kanal ali meni.
V+/- Za nadzor glasnosti.
Info Za prikaz informacij o programu, če so na voljo.

Mute Za vklop in izklop zvoka.
P+/- Za spreminjanje kanala.

TEXT Za vklop ali izklop teleteksta. 
SUBTITLE Za izbiranje jezika podnapisov, ki je na voljo za izbran digitalni TV 

program.
LIST Za prikaz seznama kanalov.

TV Za dostop do TV načina.
Barvne tipke Za izbiranje opravil ali strani teleteksta. 

 Lang Za izbiro jezika zvoka, ki je na voljo za izbrani digitalni TV-program.
Opomba: Tip daljinskega upravljalnika se lahko spremeni brez 
vnaprejšnjega obvestila.

Funkcije daljinskega upravljalnika
Večina funkcij televizorja je na voljo preko menijev, ki se pojavijo na zaslonu. S priloženim daljinskim 
upravljalnikom se lahko pomikate po menijih in nastavljate vse osnovne nastavitve.
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Kako začeti

Pomembno: 
Baterije ne izpostavljajte prekomerni vročini, kot so sonce, ogenj ali podobno. Odstranite baterije, če 
daljinskega upravljalnika dalj časa ne boste uporabljali. Baterije v opremi lahko povzročijo poškodbe kot so 
razpad ali iztekanje korozivne tekočine ter s tem razveljavijo garancijo.
Baterije odvrzite v lokalno ustanovo za recikliranje, da zaščitite okolje. Rabljene baterije zavrzite v skladu z 
navodili.
POZOR: Obstaja nevarnost eksplozije, če baterije zamenjate z napačnim tipom baterij. Baterije zamenjajte 
samo z istim ali podobnim tipom baterij, ki ji priporoča proizvajalec opreme. 
Če se baterije v daljinskem upravljalniku izpraznijo, lahko uporabite gumbe na televizorju. Na voljo so 
naslednje funkcije: 

Za modele z naslednjimi tipkami: Za modele z naslednjimi tipkami:
V-/◄ Vklop/stanje pripravljenosti

V+/►

Features (kratek pritisk)
 (dolg pritisk)

Vklop in izklop televizije
1. Ko je napajalni kabel vključen se bo TV samodejno vključil ali pa ostal v stanju mirovanja. Če je televizija 

v stanju pripravljenosti, za vklop pritisnite  ali POWER/  tipko na sprejemniku ali  tipko na daljinskem 
upravljalniku.

2. Da preklopite TV v način mirovanja, pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku. Televizijski sprejemnik se 
še vedno napaja, vendar z zelo malo porabo energije.

3. Če želite televizijo izklopiti, izvlecite električni priključek iz vtičnice.

Začetna namestitev
Pri prvem vklopu se prikaže Hello (pozdravni) zaslon, ki vas vodi skozi začetni postopek namestitve. Sledite 
navodilom na zaslonu, da zaključite začetni postopek namestitve, kot so izbira jezika, skeniranje kanalov in 
drugo. Pri vsakem koraku izberite želeno možnost ali pa korak preskočite. Če korak preskočite, ga lahko izvede 
kasneje iz menija nastavitve. 
Opomba: Če z iskanjem postaj pridobite samo analogne kanale, je to posledica slabega oddajanja in zatorej 

ni predmet garancije proizvajalca. Proizvajalec ne more biti odgovoren za pomanjkanje ali slabo 
oddajanje na nekaterih področjih.
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3. poglavje - osnovno delovanje TV-ja

Dostopanje do kanalov
Z numeričnimi tipkami: pritisnite numerično številko 
na daljinskem upravljalniku za dostop do kanalov.
S tipko P+/-: pritisnite P+/- na daljinskem 
upravljalniku ali tipke na TV za premikanje po kanalih.
Uporaba gumba LIST: pritisnite gumb LIST na 
daljinskem upravljalniku za prikaz seznama kanalov 
in pritisnite ▲/▼, da izberete kanal, nato pa OK za 
potrditev.

Predvajanje priključenih naprav
Povezane naprave lahko izberete na tri spodnje 
načine: 
• Pritisnite Menu za prikaz glavnega menija, nato 

▲/▼/◄/► za izbor vhodnega vira ter OK za 
potrditev. 

• Pritisnite Source prikaz menija Input Source 
(Vhodni vir), nato ▲/▼ in OK za izbor vhodnega 
vira.

• Ustrezne gumbe lahko pritiskate tudi na TV-setu, 
tako da se pomikate skozi TV in druge vhodne vire.

Znova pritisnite Source ali Exit, da zaprete meni.

Nastavitev glasnosti
Nadzor glasnosti: pritisnite tipko V+/- na daljinskem 
upravljalniku ali tipke na TV-ju za zmanjšanje ali 
povečanje glasnosti.
Nemo: za začasni izklop zvoka pritisnite gumb Mute. 
Za ponovni vklop zvoka znova pritisnite gumb V+.

Uporaba menija za TV-nastavitve
Omogoča prilagajanje TV-nastavitev, kot sta slika ali 
zvok.
1. Pritisnite Menu, da se prikaže glavni meni. 
2. Pritisnite ▲/▼/◄/► za izbor Settings (Nastavitve) 

in pritisnite OK za prikaz menija Nastavitve.
3. Z ▲/▼ izberite želeno, nato pritisnite OK/► za 

vstop v ustrezen podmeni.
4. V podmenijih pritisnite ▲/▼ za izbor možnosti 

menija, nato pritisnite OK/► za vstop v seznam 
možnosti, vmesnik nastavitev ali ustrezen 
podmeni. 

5. Pritisnite Return, da se vrnete na prejšnji meni.
6. Pritisnite Exit in zaprite meni.

Opomba: Pritisnete lahko tudi gumb Option na 
daljinskem upravljalniku, da izberete 
Settings (Nastavitve), in pritisnete OK 
za vstop v meni Nastavitve. Nekaterih 
možnosti ni na razpolago za določene 
vire signalov.

Izbiranje jezika menija
Omogoča vam, da izberete želeni jezik menija. 

1. Pritisnite Menu, da se prikaže glavni meni.
2. Pritisnite ▲/▼/◄/►, da izberete Settings 

(Nastavitve), in nato OK, uporabite ▲/▼, da 
izberete System (Sistem), in pritisnite OK/► za 
potrditev.

3. Izberite Menu language (Jezik menija) in pritisnite 
▲/▼ da izberete želeni jezik, ter pritisnite OK za 
potrditev.

4. Pritisnite Exit in zaprite meni.
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4. poglavje - Uporaba dodatnih funkcij TV

Nameščanje kanalov
Ta razdelek opisuje, kako samodejno poiskati in 
shraniti kanale. To lahko storite v naslednjih primerih:
 - če ste preskočili korak za inštalacijo kanalov v 
začetnih nastavitvah;

 - če ste določili, da v TV-načinu ni kanalov;
 - če želite posodobiti želite seznam kanalov.

1. V TV-načinu pritisnite Menu za prikaz glavnega 
menija, z ▲/▼/◄/► izberite Settings (Nastavitve) 
in pritisnite OK. Pritisnite ▲/▼ in izberite Channel 
> Channel Scan (Kanal > Iskanje kanalov), nato 
pritisnite OK/► za potrditev.

2. Televizor namesti in uredi kanale v skladu z 
izbrano državo. Pritisnite ▲/▼ za izbor Country 
(Država) in pritisnite OK/► za vstop. Vnesite 
prednstavljeno geslo 1234 ali vaše lastno geslo, 
če ste ga spremenili v meniju Settings > Lock 
> Change password (Nastavitve > Zakleni > 
Spremeni geslo). Pritisnite ▲/▼ za izbor vaše 
države in nato OK za potrditev.

3. Pritisnite ▲/▼ za izbor Automatic search 
(Samodejno iskanje) in pritisnite OK/► za vstop. 

4. Pritisnite ▲/▼ za izbor Tuner mode (Način 
tunerja) in pritisnite ◄/► za izbor Antenna 
(Antena), Cable (Kabel) ali Satellite (Satelit). 
(Opomba: Opcija Satellite (Satelit) mogoče ni na 
voljo za določene modele.)

5. Pritisnite ▲/▼ za izbor drugih možnosti za 
konfiguracijo.

6. Ko je konfiguracija končana, pritisnite ▼ za izbor 
Search (Išči) in pritisnite OK za začetek skeniranja 
kanalov.

7. Iskanje lahko traja nekaj minut. Po samodejnem 
iskanju bodo kanali razvrščeni v prednastavljenem 
vrstnem redu. Če želite preskočiti kanale ali izbrati 
svoje najljubše kanale, pritisnite gumb Menu 
na daljinskem upravljalniku, nato z ▲/▼/◄/► 
izberite Settings > Channel > Channel organizer 
(Nastavitve > Kanal > Organizator kanalov) in 
pritisnite OK/► za potrditev.

Standardizirani vmesnik
Pomešane digitalne televizijske kanale lahko 
dekodirate s standardiziranim vmesnikom in s kartico, 
ki vam jo posreduje operater digitalne televizije.
Modul standardiziranega vmesnika lahko omogoči 
več digitalnih storitev, odvisno od operaterja in 
storitev, ki ste jih izbrali (na primer, plačljiva televizija). 
Za več informacij o storitvah in pogojih se obrnite na 
vašega operaterja digitalne televizije.

Uporaba modula skupnega vmesnika
OPOZORILO: Preden vstavite modul 
standardiziranega vmesnika, izklopite televizor. 
Sledite navodilom, ki so opisana spodaj. Napačno 

vstavljanje modula standardiziranega vmesnika 
lahko poškoduje tako modul kot tudi televizor. 
1. V skladu z navodili, ki so natisnjena na modulu 

standardiziranega vmesnika, nežno vstavite modul 
v režo za standardizirani vmesnik na televizorju.

2. Modul potisnite navznoter do konca.
3. Vklopite televizor in počakajte, da se 

standardizirani vmesnik aktivira. To lahko traja 
nekaj minut.
Opomba: Modula standardiziranega vmesnika ne 

odstranite iz reže. S tem onemogočite 
digitalno storitev. Ta TV je prejel certifikat 
CI+. Priporočamo, da uporabite modul 
skupnega vmesnika, označen s CI+.

Dostopanje do storitev skupnega vmesnika
Ko vstavite in aktivirate modul skupnega vmesnika, 
pritisnite Menu na daljinskem upravljalniku, 
izberite Settings > Channel > Common interface 
(Nastavitve > Kanal > Skupni vmesnik) in pritisnite 
OK/► za vstop.
Ta možnost menija je na voljo samo, ko je modul 
standardiziranega vmesnika pravilno vstavljen in 
aktiviran. Aplikacije in vsebino na zaslonu vam 
omogoča operater digitalne televizije.

Uporaba EPG (elektronski spored)
EPG je zaslonski vodič, ki prikaže spored digitalnih 
TV programov. Po programih se lahko premikate, jih 
izbirate in gledate. 
1. Pritisnite Menu na daljinskem upravljalniku, 

izberite Settings > Channel > EPG (Nastavitve 
> Kanal > EPG) in pritisnite OK/► za vstop ali 
Guide na daljinskem upravljalniku in pojavil se bo 
meni Programme Guide (programski vodič), ki 
vam omogoča, da dobite informacije o trenutnem 
ali naslednjem programu, ki se predvaja na 
posameznem kanalu. Po programih lahko 
brskate s pomočjo tipk ▲/▼/◄/► na daljinskem 
upravljalniku.

2. Za ogled EPG uporabite ustrezne gumbe, ki so 
prikazani na zaslonu.
 - Info (Info): pritisnite zeleni gumb za ogled 
povezanih informacij. 

 - Schedule (Spored): pritisnite rumeni gumb za 
ogled seznama sporedov. Znova pritisnite rumeni 
gumb za vrnitev v prejšnji meni in pritisnite rdeči 
gumb za izbris kanala iz seznama sporedov.

 - Remind (Opomni): pritisnite modri gumb za 
dostop do menija Set a reminder (nastavi 
opomnik), s tipkama ▲/▼ izberite opomnik in 
pritisnite OK za potrditev. Uporabite ◄/►, da 
nastavite prilagojen opomnik.

3. Pritisnite Guide ali Exit za izhod iz EPG.
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Diagnostika kanala
1. Pritisnite Menu na daljinskem upravljalniku, 

nato pa izberite Settings > Channel > Channel 
diagnostics (Nastavitve > Kanal > Diagnostika 
kanala).

2. Za prikaz podatkov o signalu trenutnega 
digitalnega kanala, kot so moč signala, frekvenca 
itd., pritisnite OK/►.

Uporaba podnapisov
Omogočite lahko podnapise za vsak televizijski kanal. 
Podnapisi se predvajajo preko teleteksta ali digitalnih 
oddajanj DVB-T/DVB-C. Pri digitalnih prenosih imate 
dodatno možnost izbire želenega jezika podnapisov.

Vklop/izklop podnapisov
1. Pritisnite Menu na daljinskem upravljalniku, 

izberite Settings > Channel > Subtitle (Nastavitve 
> Kanal > Podnapisi) in pritisnite OK/► za vstop.

2. Izberite možnost Subtitle (Podnapisi), pritisnite 
OK/► za vstop, pritisnite ▲/▼ in izberite On 
(Vklop) ali Off (Izklop) in pritisnite OK za potrditev.

3. Pritisnite Exit in zaprite meni.

Omogočanje jezika podnapisov za digitalne 
TV kanale
1. Pritisnite Menu na daljinskem upravljalniku, 

izberite Settings > Channel > Subtitle > Digital 
subtitle language 1st (Nastavitve > Kanal > 
Podnapisi > 1. jezik digitalnih podnapisov) in 
pritisnite OK/► za vstop.

2. Pritisnite ▲/▼ in izberite želeni jezik podnapisov 
in pritisnite OK za potrditev.

3. Pritisnite ▲/▼ in izberite Digital subtitle 
language 2nd (2. jezik digitalnih podnapisov) in 
pritisnite OK/► za vstop.

4. Pritisnite ▲/▼ in izberite sekundarni jezik 
podnapisov in pritinsite OK za potrditev.

5. Pritisnite Exit in zaprite meni.

Izbiranje tipa podnapisov za digitalne TV 
kanale
1. Pritisnite Menu na daljinskem upravljalniku, 

izberite Settings > Channel > Subtitle > Subtitle 
type (Nastavitve > Kanal > Podnapisi > Vrsta 
podnapisov) in pritisnite OK/► za vstop.

2. Pritisnite ▲/▼ in izberite tip podnapisov in 
pritisnite OK za potrditev. Izberete lahko Hearing 
impaired (Za gluhe in naglušne) za prikaz 
podnapisov za slušno prizadete v vašem izbranem 
jeziku. 

3. Pritisnite Exit in zaprite meni.

Uporaba teleteksta
Izbira jezika dekodirne strani
1. Pritisnite Menu na daljinskem upravljalniku, 

izberite Settings > Channel > Teletext > 
Decoding page language (Nastavitve > Kanal > 
Teletekst > Jezik strani za dekodiranje in pritisnite 
OK/► za vstop.

2. Pritisnite ▲/▼ za izbiro primernega tipa jezika v 
katerem se bo prikazal teletekst in pritisnite OK za 
potrditev. 

3. Pritisnite Exit in zaprite meni.

Jezik digitalnega Teleteksta
Na digitalnih TV kanalih lahko glede na oddajalca 
uživate v storitvi z več začetnimi stranmi teleteksta 
v različnih jezikih. Ta funkcija vam omogoča izbiro 
razpoložljivega jezika za primarni jezik, ki velja za 
različne začetne strani teleteksta.
1. Pritisnite Menu na daljinskem upravljalniku, 

izberite Settings > Channel > Teletext > Digital 
teletext language (Nastavitve > Kanal > Teletekst 
> Jezik digitalnega teleteksta) in pritisnite OK/► 
za vstop. 

2. Pritisnite ▲/▼ za izbiro jezika in pritisnite OK za 
potrditev.

3. Pritisnite Exit in zaprite meni.

T-Link
To funkcijo lahko uporabite za iskanje naprav CEC, 
ki so priključene na HDMI reže na vašem TV-ju in 
omogočite predvajanje in zaustavitev med napravami 
CEC z enim dotikom.

Omogočanje ali onemogočanje T-Link
1. Pritisnite Menu na daljinskem upravljalniku, 

izberite Settings > System > T-Link (Nastavitve > 
Sistem > T-Link) in pritisnite OK/► za vstop.

2. Pritisnite ▲/▼ za izbiro T-Link (T-Link) in pritisnite 
OK/► za vstop.

3. Pritisnite ▲/▼ za izbiro On (Vklop) ali Off (Izklop) 
in pritisnite OK za potrditev.

4. Pritisnite Exit in zaprite meni.

Uporaba predvajanja z enim dotikom
S predvajanjem z enim pritiskom lahko na primer s 
pritiskom na tipko za predvajanje na DVD daljinskem 
upravljalniku začnete predvajanje na napravi DVD in 
TV bo samodejno preklopil na pravilni vir ter prikazal 
vsebino DVD-ja.

Uporaba mirovanja sistema
S funkcijo mirovanja sistema lahko s pritiskom na 
tipko  na daljinskem upravljalniku TV-ja, preklopite 
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Uporaba dodatnih funkcij TV

vaš TV in vse priključene naprave HDMI v način 
mirovanja.

Opombe: 
 - Funkcije CEC so odvisne od priključenih naprav 
in možno je, da nekatere naprave ne bodo 
delovale pravilno, ko jih priključite na ta TV. 
Za nadaljnje informacije poglejte v uporabniški 
priročnik ali pa se posvetujte s proizvajalcem 
naprave.

 - Za dostop do T-Link (T-Link) lahko pritisnete tudi 
gumb Option na daljinskem upravljalniku.

Prilagoditev vhodnih nastavitev
Televizor lahko konfigurirate v skladu z opremo, ki jo 
nanj priključite.
1. Pritisnite Menu na daljinskem upravljalniku, 

izberite Settings > System > Input settings 
(Nastavitve > Sistem > Nastavitve vhoda) in 
pritisnite OK/► za vstop.

2. Pritisnite ▲/▼ za izbiro priključka, na katerega 
je priključena vaša naprava, pritisnite OK/► za 
vstop.

3. Pritisnite ▲/▼ za izbiro vrste naprave, priključene 
na ta priključek in pritisnite OK za potrditev.

4. Pritisnite Exit in zaprite meni.

Po konfiguraciji se bo oznaka vira prikazala po imenu 
povezanega priključka na seznamu vhodnih virov 
ob pritisku na Source na daljinskem upravljalniku 
ali v glavnem meniju ob pritisku gumba Menu na 
daljinskem upravljalniku.

Spreminjanje v trgovski ali domači 
način
1. Pritisnite Menu na daljinskem upravljalniku, 

izberite Settings > System > Location 
(Nastavitve > Sistem > Lokacija) in pritisnite OK/► 
za vstop.

2. Pritisnite ▲/▼ za izbiro lokacije Shop (trgovina) 
ali Home (doma) in pritisnite OK za potrditev.

3. Pritisnite Exit in zaprite meni.
Opomba: V skladu z uredbo Evropske komisije 

2009/125/EC, bo TV v domačem 
načinu po 4 urah neuporabe samodejno 
preklopil v način mirovanja. Izberite 
Settings > Time > Auto Standby 
(Nastavitve > Čas > Samodejno stanje 
pripravljenosti) za izklop te funkcije. 

Posodobitev programske opreme
To funkcijo uporabite za posodobitev programske 
opreme

1. Pritisnite Menu na daljinskem upravljalniku, 
izberite Settings > System > Software update 
(Nastavitve > Sistem > Posodobitev programske 
opreme) in pritisnite OK/► za vstop.

2. Pritisnite ▲/▼ za izbiro želenega načina 
posodobitve programske opreme in pritisnite 
OK/► za začetek.

Ponastavitev trgovine
Funkcija vam omogoča ponastavitev televizorja na 
tovarniško privzete nastavitve.
1. Pritisnite Menu na daljinskem upravljalniku, 

izberite Settings > System > Reset shop 
(Nastavitve > Sistem > Ponastavi trgovino) in 
pritisnite OK za vstop.

2. Za vnos gesla uporabite številčne tipke.
3. Pritisnite ◄/► za izbiro OK in pritisnite OK za 

začetek.
4. Pojavi se Hello (Pozdravni) zaslon. Sleditev 

navodilom na zaslonu.

Ogled slik, predvajanje glasbe in 
gledanje filmov z USB-pomnilniške 
naprave
Vaš TV je opremljen s priključki USB, ki omogočajo 
ogled fotografij, poslušanje glasbe ali gledanje 
videoposnetkov, shranjenih na pogonu USB.
Podprti formati datotek: 
Slika JPEG, PNG, BMP, GIF.
Glasba MP3
Film H.265, H.264, MPEG1/2/4, VC1, AC3, 

AAC, HEAAC, LPCM.

Opombe: 
 - Nekateri ključi USB in izdelki USB, kot so 
digitalne kamere ali mobilni telefoni, niso v 
celoti združljivi s standardom USB 2.0, zato 
s televizijskim multimedijskim predvajalnikom 
morda ne bodo delovali pravilno. Niso vsi ključi 
ali naprave USB združljivi s funkcijo USB. Zgoraj 
navedene oblike niso vse prepoznane. Če je 
datoteke mogoče uporabiti ali ne, je odvisno od 
oblike kodiranja teh datotek. 

 - Format H.265 morda ni na voljo za nekatere 
modele.

Za vstop v meni Media (medij), pritisnite Source na 
daljinskem upravljalniku in izberite Media (medij).

Slika
Uporabite to funkcijo za prikaz fotografij, če so na 
voljo. 
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1. Izberite Media > Picture (Medij > Slika) in 
pritisnite OK za vstop.

2. Ko izberete pravilen disk, pritisnite OK za vstop, 
nato s tipkami ▲/▼/◄/► izberite fotografijo. 

3. Pritisnite OK za ogled, diaprojekcija se začne 
od izbrane fotografije. Pritisnite OK za premor. 
Pritisnite Menu za prihaz menija fotografij. 
Fotografije lahko predvajate, zaustavite in 
obračate ter izbirate različne načine predvajanja in 
učinke prikazovanja, itd.

Glasba
Uporabite to funkcijo za predvajanje glasbe, če je na 
voljo.
1. Izberite Media > Music (Medij > Glasba), nato 

pritisnite OK za vstop.
2. Ko izberete pravilen disk, pritisnite OK za vstop, 

nato s tipkami ▲/▼/◄/► izberite pesem. 
3. Pritisnite OK za predvajanje in samodejno 

predvajanje se prične od izbrane pesmi. Pritisnite 
Menu za prikaz menija glasbe. Pesem lahko 
predvajate ali predvajanje začasno ustavite, 
izberete drug način predvajanja itd.

Film
Uporabite to funkcijo za predvajanje video posnetkov, 
če so na voljo.
1. Izberite Media > Movie (Medij > Film), nato 

pritisnite OK za vstop.
2. Ko izberete pravilen disk, pritisnite OK za vstop, 

nato s tipkami ▲/▼/◄/► izberite videoposnetek.
3. Pritisnite OK za ogled in samodejno predvajanje 

se prične od izbranega videoposnetka. Pritisnite 
Menu za prikaz menija videoposnetkov. 
Videoposnetek lahko predvajate ali predvajanje 
začasno ustavite, izberete drug način predvajanja, 
drug zaslonski način, prednastavljene nastavitve 
slik itd.

Uporaba dodatnih funkcij TV
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5. poglavje - Druge informacije

Geslo in starševski nadzor
 - Privzeto geslo je 1234. Nadomestite ga lahko z 
novim.

 - Skrbniško geslo je 0423. Če pozabite svoje geslo, 
vpišite skrbniško geslo, da prepišite vse obstoječe 
kode.

Odpravljanje napak
Pred zahtevo servisa prosimo preverite naslednji 
seznam.

Ni slike ali zvoka.
• Prepričajte se, da je napajalni kabel primerno 

vstavljen v vtičnico.
• Prepričajte se, da je tip vira pravilno nastavljen.
• Prepričajte se, da je antenna pravilno priključena.
• Prepričajte se, da zvok ni nastavljen na najnižjo 

vrednost in da ni nastavljen nemi način.
• Prepričajte se, da slušalke niso priključene.
• TV lahko sprejema signale, za katere ni nujno, da 

se oddajajo iz TV oddajnih postaj.

Slika ni jasna.
• Prepričajte se, da je antenski kabel primerno 

priključen.
• Preverite ali vaš TV pravilno sprejema signal.
• Do slabe kakovosti slike lahko pride, ker so na 

hkrati na TV priključeni VHS kamera, kamera ali 
druga zunanja naprava. Izključite eno od zunanjih 
naprav.

• Dvojna slika se lahko pojavi, ko visoke zgradbe ali 
hribi ovirajo anteno. Uporabite visoko usmerjeno 
anteno, da izboljšate kakovost slike.

• Vodoravne prekinjene črte se lahko na sliki 
prikažejo zaradi električnih šumov, npr. sušilnik za 
lase, neonske luči v bližini ipd. Naprave izključite ali 
jih odstranite. 

Slika je pretemna, presvetla ali obarvana. 
• Preverite nastavitev barve. 
• Preverite nastavitev osvetlitve.
• Preverite ostrino. 

Daljinski upravljalnik ne deluje.
• Preverite baterije v daljinskem upravljalniku. 
• Prepričajte se, da okence senzorja za daljinski 

upravljalnik na sprednji strani TV-ja ni pod močno 
fluorescentno svetlobo. 

• Poskusite očistite okence senzorja za daljinski 
upravljalnik na sprednji strani TV-ja z mehko krpo.

Če zgornji napotki ne rešijo težave, prosimo poglejte 
garancijsko kartico za servisne informacije. 

Delovni pogoji
Temperatura 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)
Vlažnost 20 – 75 % (brez kondenzata)

Pogoji shranjevanja
Temperatura -15 °C – 45 °C (5 °F – 113 °F)
Vlažnost 10 – 90% (brez kondenzata)

Objava OSS
Za vprašanja in zahtevke glede odprte kode, 
kontaktirajte najbližjo TCL pisarno. 
Ta izdelek uporablja GPL (verziji 2 in 3) in LGPL 
(verzija 2.1) in MPL (verzija 1.1).
Ta izdelek uporablja določeno programsko opremo, ki 
je distribuirana v okviru skupine Independent JPEG 
Group.
Ta izdelek uporablja določeno programsko opremo, ki 
je distribuirana v okviru projekta libpng Project.
Ta izdelek uporablja določeno programsko opremo, ki 
je distribuirana v okviru projekta Freetype Project.
Ta izdelek uporablja določeno programsko opremo, ki 
je distribuirana v okviru projekta zlib.
Ta izdelek uporablja določeno programsko opremo 
(curl, cares, xml2, pixman, iniparser, fastlz), ki so 
distribuirane v okviru MIT.
Ta izdelek uporablja opensl, xerces, ki je distribuirana 
v okviru SSLeay in OpenSSL.
Programska oprema GPL: Linux Kernel, iconv
Programska oprema LGPL: DFB (DirectFB), glib, 
alsa, neon, pango, qt, glibc, uclibc 
Programska oprema BSD: webp, mng, uriparser


