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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.

Za zmanjšanje izpostavljenosti RF mora biti razdalja 
uporabe tega aparata vsaj 100 cm.

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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Pomembne informacije

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.mythomson.com

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

Priključite Blu-ray predvajalnik, HD igričarsko konzolo, HD kamero, slušalke, 
CI modul
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1. poglavje - Povezave
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Povezave

Povežite se na internet
Opomba: Naslednja navodila opisujejo kako priključite vaš TV na ožičeno ali brezžično omrežje. Način 

povezave je odvisen od dejanske konfiguracije omrežja. Če imate vprašanja glede vašega domačega 
omrežja se posvetujte z vašim ponudnikom spletnih storitev.

Omrežena povezava

Brezžična povezava

Usmerjevalnik

Modem Splet

LAN 
priključek

Modem Splet

Brezžični usmerjevalnik

Opombe:
 - Ni nujno, da ima vaš TV vse priključke, ki so prikazani na diagramu. Število USB in HDMI priključkov je 
odvisno od vašega modela TV-ja.

 - Položaji tipk in priključkov so odvisni od vašega modela TV-ja.
 - Priključki USB so namenjeni vhodu podatkov s pogonov USB in priključevanju drugih podprtih naprav USB. 
 - Vse naprave USB morajo biti neposredno priključene na TV, tj. brez podaljškov. V primeru, da potrebujete 
podaljšek naj bo dolg največ 50 cm. Daljši podaljški naj ima fertina zrnca.

 - Funkcija ARC (povratni audio kanal) je na voljo na vratih HDMI, ki so označena z ARC. Za uporabo funkcije 
ARC, najprej vključite T-Link funkcijo, kot je opisano v razdelku T-Link.

 - Priporočamo, da uporabite visokokakovostne in zaščitene HDMI kable, da se izognete možnim motnjam.
 - Prosimo uporabite slušalke s 3,5 mm TRS priključkom. Premočen zvočni pritisk iz slušalk lahko povzroči 
izgubo sluha.
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2. poglavje - Kako začeti

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.

Za vklop in izklop zvoka.
Stanje mirovanja/izhod iz stanja mirovanja.

Numerične tipke Za vnos številke kanala ali števil.
PRE-CH Za vrnitev na prejšnji kanal v TV načinu.

LIST Za prikaz seznama kanalov.
/ Za nadzor glasnosti.

Za prikaz informacij o programu, če so na voljo.
Za prikaz menija Nastavitve.

P / Za spreminjanje kanala.
Za dostop ali izhod iz Smart TV domače strani.
Za prikaz menija Možnosti.

▲/▼/◄/► Navigacijske tipke.
OK Za potrditev vnosa ali izbire.

Za vrnitev v prejšnji meni.
Za izbiro vhodnega vira.

EXIT Za izhod iz menija, domače strani, aplikacije itd.
LANG Za izbiro vrste zvoka, ki je na voljo za izbrani analogni 

televizijski program. Za izbiro jezika zvoka, ki je na voljo za 
izbrani digitalni televizijski program.

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

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

digitalni TV program.
Barvne tipke Za izbiro opravil ali strani Teleteksta; za uporabo pri funkciji 

HbbTV.
Za začetek hitrega vrtenja nazaj.
Za premor predvajanja.
Za začetek hitrega vrtenja naprej.

ZOOM Za izbiro načina zaslona.
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.
Za začetek predvajanja.
Za zaustavitev predvajanja. 

NETFLIX Dostop do storitve Netflix, če je na voljo.

Vstavljanje baterij
1. Potisnite, da odprete zadnji pokrov, kot je 

prikazano na ilustraciji.
2. Vstavite dve AAA bateriji glede na 

polariteto, ki je označena na na pokrovu.
3. Ponovno namestite pokrov, ko je 

prikazano.

Opomba: Tip daljinskega upravljalnika se lahko spremeni brez vnaprejšnjega obvestila.
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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:

/◄
TV način V menijih
P ▲

/►
P ▼

►

Funkcije (kratek pritisk)
 (dolg pritisk)

◄
Funkcije (dolg 
pritisk)
OK (kratek pritisk)

Funkcije (dolg 
pritisk)
OK (kratek pritisk)

Za modele z naslednjimi tipkami:

 / 
Vklop (kratek pritisk)
Funkcije (kratek pritisk)
Potrditev (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, kot so izbira jezika, priključitev na omrežje, iskanje kanalov, in podobno, da končate 
začetni namestitveni postopek. 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.

Kako začeti
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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.
Uporaba gumbov P / : pritisnite gumba P /  
na daljinskem upravljalniku za pomikanje po kanalih.
Uporaba gumba LIST: Za izbiro kanala pritisnite 
najprej gumb LIST na daljinskem upravljalniku, da se 
prikaže seznam kanalov, nato pritisnite ▲/▼/◄/► in 
OK.

Predvajanje priključenih naprav
Za prikaz seznama virov pritisnite  na daljinskem 
upravljalniku. Pritisnite ▲/▼ za izbor TV ali drugega 
vhodnega vira in pritisnite OK za potrditev. 
Lahko pritisnete tudi  na daljinskem upravljalniku, 
da se prikaže domača stran, ◄/► da izberete TV-
stran, in nato ▲/▼/◄/► ter OK, da izberete vhodni 
vir.

Nastavitev glasnosti
Nadzor glasnosti: pritisnite gumba /  na 
daljinskem upravljalniku za povečanje ali zmanjšanje 
glasnosti.
Utišan zvok: Za začasno utišanje zvoka pritisnite 
gumb . Ponoven pritisk na gumb  po povrnil 
glasnost.

Dostop do domače strani Smart TV
Omogoča vam zabavo s spletnimi aplikacijami (App) 
in posebej prilagojenimi spletnimi stranmi. Nadzor 
lahko izvajate prek TV-daljinskega upravljalnika.
OPOZORILO:
• Pred uporabo aplikacij Smart TV skonfigurirajte 

omrežne nastavitve.
• Lahko pride do počasnih odzivov in/ali prekinitev, 

odvisno od pogojev vašega omrežja.
• Če med uporabo programa pride do težav, prosimo 

kontaktirajte ponudnika vsebine.
• Glede na pogoje ponudnika vsebin, lahko le-ta 

posodobitve ali celotno aplikacijo prekliče.
• Nekatere aplikacije lahko imajo omejeno uporabo ali 

pa niso podprte, odvisno od uredb v vaši državi.
• Ponudnik storitev lahko spremeni vsebino aplikacije 

brez predhodnega obvestila.
1. Za prikaz domače strani Smart TV pritisnite  na 

daljinskem upravljalniku.
2. Pritisnite◄/►, da izberete strani, nato pritisnite 

▲/▼/◄/► in OK za vstop v želene aplikacije in 
funkcije.

3. Pritisnite EXIT ali  za vrnitev na domačo stran.
4. Pritisnite EXIT ali , da zapustite domačo stran.

Opomba: Ker spletna povezava lahko traja nekaj 
časa, vam priporočamo, da počakate 

par minut za uporabo funkcije Smart 
TV, potem ko ste televizijo aktivirali iz 
mirovanja.

Uporaba menija za TV-nastavitve
Omogoča prilagajanje TV-nastavitev, kot sta slika ali 
zvok.
1. Za prikaz menija Nastavitve pritisnite  na 

daljinskem upravljalniku. 
2. Z ▲/▼ izberite želeno, nato pritisnite OK/► za 

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

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

4. Za vrnitev na prejšnji meni pritisnite .
5. Da zaprete meni, pritisnite EXIT ali .

Opombe: 
 - Lahko pritisnete tudi  na daljinskem 
upravljalniku, izberete Settings (Nastavitve) 
(če je na voljo) in pritisnete OK za vstop v meni 
Nastavitve. Nekaterih možnosti ni na razpolago 
za določene vire signalov.

 - Vklop LED Motion clear (jasno gibanje LED) bo 
poskrbel za jasnejše hitro premikajoče se slike z 
upravljanjem osvetlitve ozadja LED, vendar bo 
slika temnejša in bolj utripajoča, kot če je LED 
Motion clear (jasno gibanje LED) izklopljen.
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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  na daljinskem upravljalniku 
in izberite Channel > Channel scan (Kanal > 
Skeniranje kanalov). Pritisnite OK/► za vstop.

2. Televizor namesti in uredi kanale v skladu z 
izbrano državo ali regijo. Pritisnite ▲/▼ za izbiro 
možnosti Country/Region (Država/regija) in 
pritisnite OK/► za vstop. Vnesite prednastavljeno 
geslo 1234 ali vaše lastno geslo, če ste ga 
slučajno spremenili v meniju System > Lock 
(Sistem > Zaklepanje). Pritisnite ▲/▼ za izbiro 
države ali regije in pritisnite 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: Satellite (Satelit) je na voljo le 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 kanalov lahko traja nekaj minut. Po 
samodejnem iskanju bodo kanali razvrščeni v 
prednastavljenem vrstnem redu. Če želite urediti 
seznam kanalov, pritisnite  na daljinskem 
upravljalniku, izberite Channel > Channel 
organizer (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  na daljinskem upravljalniku, izberite 
Channel > Common interface (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  na daljinskem upravljalniku, izberite 

Channel > EPG (Kanal > EPG) in pritisnite OK/► 
za vstop ali GUIDE na daljinskem upravljalniku in 
pojavil se bo meni Program 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. Uporabite tipke prikazane na dnu zaslona za 
pregled EPG.
 - More (Več): Pritisnite OK za več informacij.
 - Program filter (Filter programov): Pritisnite 

 za prikaz filtra programov za digitalne TV 
programe.

 - Custom schedule (Prilagojen urnik): Pritisnite 
rdečo tipko, da nastavite urnik.

 - Select date (Izberite datum): Pritisnite zeleni 
gumb in OK za izbiro datuma.

 - Schedule list (Seznam urnika): Pritisnite 
rumeno tipko za pregled seznama urnika.

3. Pritisnite EXIT za izhod iz EPG.

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.
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Vklop/izklop podnapisov
1. Pritisnite  na daljinskem upravljaniku, izberite, 

Channel > Subtitle (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. Da zaprete meni, pritisnite EXIT ali .

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

Channel > Subtitle > Digital subtitle language 
1st (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. Da zaprete meni, pritisnite EXIT ali .
Uporaba bližnjice: Pritisnite SUBT. na daljinskem 
upravljalniku in neposredno izberite jezik podnapisov, 
ki je na voljo za izbrani digitalni televizijski program.

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

Channel > Subtitle > Subtitle type (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. Da zaprete meni, pritisnite EXIT ali .

Uporaba teleteksta
Vklop/izklop teleteksta
1. Pritisnite TEXT na daljinskem upravljalniku za 

vklop teleteksta.
2. Znova pritisnite TEXT na daljinskem upravljalniku 

za vklop načina teleteksta PAT.
3. Ponovno pritisnite TEXT na daljinskem 

upravljalniku za izklop teleteksta.

Izbira jezika dekodirne strani
1. Pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite 

Channel > Teletext > Decoding page language 
(Kanal > Teletekst > Dekodiranje jezika strani) in 
pritisnite OK/► za vstop.

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

3. Da zaprete meni, pritisnite EXIT ali .

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  na daljinskem upravljalniku, izberite 

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

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

3. Da zaprete meni, pritisnite EXIT ali .

Omrežna povezava
Televizijo lahko nastavite tako, da dostopa do 
interneta preko lokalnega omrežja (LAN) z žično ali 
brezžično povezavo.

Povezovanje z brezžičnim omrežjem
Vaš TV je pripravljen za povezavo na brezžično omrežje. 
Za to potrebujete brezžični usmerjevalnik ali modem. 
1. Pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite 

Network > Wireless connection > Wireless 
connection (Omrežje > Brezžična povezava > 
Brezžična povezava) in pritisnite OK/► za vstop.

2. Pritisnite ▲/▼, da izberete On (Vklop) in pritisnite 
OK za potrditev.

3. Brezžično povezavo lahko nastavite na 3 načine: 
 - a) Scan (Skeniranje)
Ko je vklopljena Wireless connection (brezžična 
povezava), bo TV poiskal vse dostopne točke v 
dosegu. Prikazane bodo dostopne točke, ki jih je 
našel TV. Pritisnite ▲/▼ za izbiro razpoložljive 
dostopne točke, nato pritisnite OK/► za 
povezavo. Izberite All wireless (Vse brezžične 
povezave) (če so na voljo), da najdete več 
dostopnih točk.
Opomba:  Če izberete zaščiteno dostopno točko, 

boste morali vnesti ustrezno geslo.
 - b) Manual (Ročno)
Pritisnite ▲/▼, da izberete Manual (Ročno) in 
pritisnite OK/► za vstop. Vnesti boste morali 
pravilen SSID razpoložljivega brezžičnega 
usmerjevalnika, izbrati vrsto varnosti in vnesti 
geslo (če je potrebno), da nastavite povezavo.

 - c) Auto (Samodejno)
Če vaša dostopna točka podpira WPS (Wi-
Fi zaščitena namestitev), se lahko na omrežje 
povežete preko PIN (osebna identifikacijska 
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številka) ali PBC (konfiguracija s pritiskom na 
tipko). WPS nato samodejno konfigurira ključa 
SSID in WPA v enem ali drugem načinu.
Pritisnite ▲/▼ za izbiro Auto (Samodejno) in 
pritisnite OK/► za vstop.
• PIN: Izberite PIN in pritisnite OK/► za vstop. 

Izberite naključno kodo PIN. Zagotovite, da 
je kod nameščena na AP. (Za postopke glejte 
navodila usmerjevalnika.) Izberite OK in 
pritisnite OK za nastavitev povezave.

• PBC: Če ima vaš usmerjevalnik gumb za 
PBC, izberite PBC in pritisnite OK/► za vstop. 
Pritisnite gumb PBC na vašem usmerjevalniku 
v 2 minutah, preden izberete OK in ponovno 
pritisnite OK. Vaš TV bo samodejno pridobil 
vse potrebne nastavitve in se povezal na vaše 
omrežje.

4. Pritisnite  za vrnitev v meni Network (Omrežje).
5. Če želite preveriti internetno povezavo, pritisnite 

▲/▼, da izberete Connecting test (Test 
povezave) in pritisnite OK/►.

Povezovanje z žičnim omrežjem
TV lahko povežete z LAN omrežjem z uporabo kabla 
na tri načine:
• TV lahko povežete z LAN omrežjem, tako da 

priklopite vrata LAN na TV-ju z zunanjim modemom 
s kablom Cat 5. 

• TV lahko povežete z LAN omrežjem, tako da 
priklopite vrata LAN na TV-ju s strežnikom IP, ki 
je povezan z zunanjim modemom. Za povezavo 
uporabite kabel Cat 5. 

• Glede na konfiguracijo omrežja, boste morda lahko 
priklopite TV na LAN tako, da boste priklopili vrata 
LAN na TV-ju neposredno v omrežno vtičnico s 
kablom Cat 5. Upoštevajte, da je zidna vtičnica 
priklopljena na modem ali usmerjevalnik drugje v 
hiši.

1. Pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite 
Network > Wired settings (Omrežje > Žične 
nastavitve) in pritisnite OK/► za vstop.

2. Preverite informacije o omrežju ali odprite IP 
settings (Nastavitve IP) za ročno nastavitev 
vrednosti IP address (naslova IP), Subnet mask 
(maske podomrežja), Default gateway (privzetega 
prehoda), Primary DNS (primarnega DNS) in 
Secondary DNS (sekundarnega DNS). S pritiskom 
▲/▼/◄/► izberite OK in svojo izbiro potrdite s 
pritiskom na OK. TV se bo poskušal povezati z 
omrežjem in vas obvestil o rezultatu. 

3. Pritisnite  za vrnitev v meni Network (Omrežje).
4. Če želite preveriti internetno povezavo, pritisnite 

▲/▼, da izberete Connecting test (Test 
povezave) in pritisnite OK/►.

Prebujanje preko omrežja
Ta funkcija vam omogoča vklop TV-ja iz načina 
mirovanja preko omrežja. Za uporabo funkcije se 
prepričajte naslednje:
1. Vaš TV je priključen na domače omrežje; 
2. Želen upravljalnik, ko je pameten telefon, je 

priključen na isto omrežje kot vaš TV;
3. Aplikacija, ki podpira funkcijo zbujanja preko 

omrežja, je nameščena v upravljalnik;
4. Networked standby (Omrežno mirovanje) je 

nastavljeno na On (Vklop) v meniju Network 
(Omrežje).

Ko je TV v načinu omrežnega mirovanja, ga lahko s 
pomočjo aplikacije prebudite na daljavo.

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  na daljinskem upravljalniku, izberite 

System > T-Link (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. Da zaprete meni, pritisnite EXIT ali .

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 
vaš TV in vse priključene naprave HDMI v način 
mirovanja.

Opomba: 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.

HbbTV
HbbTV (Hibridni širokopasovni prenos TV) je storitev, 
ki jo ponujajo nekateri operaterji in je na voljo samo 
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interaktivno televizijo preko širokopasovne internetne 
povezave. Običajni digitalni programi so obogateni 
z interaktivnimi vsebinami, ki vključujejo storitve kot 
npr. digitalni teletekst, elektronski programski vodič, 
igre, glasovanje, informacije v povezavi s trenutnim 
programom, interaktivno oglaševanje, informativni 
magazini, ogled zamujenih vsebin ipd. 
Za uporabo HbbTV zagotovite, da je TV priključen na 
internet in HbbTV vključen.

Opombe:
 - HbbTV storitve so odvisne od oddajanja ali 
države in ni nujno, da so na voljo na vašem 
območju.

 - S funkcijo HbbTV ne morete prenesti datoteke 
na vaš TV.

 - Pogoji ponudnika aplikacije ali oddajanja lahko 
povzročijo začasne izpade HbbTV aplikacije. 

 - Za dostop do HbbTV aplikacij morate TV 
priključiti na internet preko širokopasovne 
povezave. V primeru težav omrežja HbbTV 
aplikacije ne bodo delovale pravilno. 

Dostop HbbTV
1. Pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite 

System > HbbTV settings > HbbTV (Sistem > 
Nastavitve HbbTV > HbbTV) in pritisnite OK/► za 
vstop.

2. Pritisnite ▲/▼, da izberete On (Vklop) in pritisnite 
OK za potrditev.

3. Ko preklopite na digitalni TV kanal, ki ponuja 
HbbTV, vas bo na to opozoril zaslonski indikator 
(običajno rdeč gumb, vendar se lahko prikažejo tudi 
gumbi drugih barv). Če želite odpreti interaktivne 
vsebine, pritisnite ustrezno barvno tipko.

4. Za navigacijo po vsebinah HbbTV uporabite 
tipke ▲/▼/◄/► in barvne tipke, za potrditev pa 
pritisnite tipko OK.

Deaktivacija HbbTV
Če se želite izogniti motnjam, ki jih lahko povzročijo 
preizkusna oddajanja HbbTV, lahko funkcijo HbbTV 
tudi izklopite: 
1. Pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite 

System > HbbTV settings > HbbTV (Sistem > 
Nastavitve HbbTV > HbbTV) in pritisnite OK/► za 
vstop.

2. Pritisnite ▲/▼, da izberete Off (Izklop) in pritisnite 
OK za potrditev.

Hitri vklop
Omogoča vam hitrejši vklop televizorja iz stanja 
pripravljenosti, kot pa v primeru izklopa te funkcije, 
a se bo hkrati povečala tudi poraba energije v stanju 
pripravljenosti.

Uporaba dodatnih funkcij TV

1. Pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite 
System > Advanced settings > Instant power 
on (Sistem > Napredne nastavitve > Takojšnji 
vklop) in pritisnite OK.

2. Pritisnite ▲/▼, da izberete On (Vklop) in pritisnite 
OK za potrditev.

3. Za vrnitev na prejšnji meni pritisnite .

E-priročnik
E-priročnik je elektronski uporabniški priročnik za 
izdelek. Tu lahko najdete navodila za funkcije tega 
TV-ja. 
1. Pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite 

Support > E-manual (Podpora > E-priročnik) in 
pritisnite OK/► za vstop. 

2. Pritisnite ▲/▼/◄/► in OK za prikaz vsebin. 
Pritisnite  za vrnitev na prejšnjo stran.

3. Za izhod pritisnite EXIT.

Posodobitev programske opreme
Opomba: Ne ugašajte oz. izklapljajte TV, dokler se 

nadgradnje ne zaključi.
Pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite 
Support > Software update (Podpora > Posodobitev 
programske opreme) in pritisnite OK/► za vstop. 
Na voljo so naslednje možnosti za posodobitev 
programske opreme.
 - By network (Po omrežju): Omogoča prenos in 
namestitev najnovejše različice programske opreme 
z interneta. Prepričajte se, da najprej nastavite žično 
ali brezžično omrežno povezavo in nato izberite By 
network (Po omrežju) in pritisnite OK/► za vstop. 
Za dokončanje postopka sledite navodilom na 
zaslonu.
Opomba: Med posodobitvijo naj bo omrežna 

povezava aktivna.
 - By channel (Po kanalu): Omogoča namestitev 
najnovejše različice programske opreme, če je 
na voljo iz oddajanja. Izberite By channel (Po 
kanalu) in pritisnite OK/► za vstop. Za dokončanje 
postopka sledite navodilom na zaslonu.

 - By USB (Po USB-ju): Omogoča namestitev nove 
različice programske opreme z USB-ključka. 
Vstavite USB-ključek, na katerem je shranjena nova 
različica programske opreme v vtičnico USB na 
kompletu. Izberite By USB (po USB-ju) in pritisnite 
OK/► za vstop. Za dokončanje postopka sledite 
navodilom na zaslonu.

Ponastavitev trgovine
Funkcija vam omogoča ponastavitev televizorja na 
tovarniško privzete nastavitve.
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1. Pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite 
Support > Reset shop (Podpora > Ponastavitev 
trgovine) in pritisnite OK/► za vstop.

2. Za vnos gesla uporabite številčne tipke.
3. S pritiskom na ◄/► izberite OK in svojo izbiro 

potrdite s pritiskom na OK.
4. Pojavi se Hello (pozdravni) zaslon. Sledite 

navodilom na zaslonu.

Ogled slik, predvajanje glasbe in 
gledanje videoposnetkov z USB-
pomnilniške naprave
Vaš TV je opremljen s priključki USB, ki omogočajo 
ogled fotografij, poslušanje glasbe ali gledanje 
videoposnetkov, shranjenih na pogonih USB.
Ko je naprava USB povezana, pritisnite  na 
daljinskem upravljalniku za prikaz seznama virov. 
Pritisnite ▲/▼ za izbiro Media (Medij) in pritisnite OK 
za vstop.

Podprti formati datotek: 
Slika JPEG, PNG, BMP
Glasba/Avdio Zabojnik: MP3, AVI, AC3, AAC, FLV, 

MKV
Kodek: MPEG1 sloj 3, MPEG2 sloj 
2/3, AC3, EAC3, AAC, LPCM

Video Zabojnik: AVI, MP4, TS, MKV, FLV
Kodek: MPEG1/2/4, H.263, H.264, 
H.265, VP8, VP9

Opombe: 
 - Nekateri USB-ključki in USB-izdelki, kot so 
digitalni fotoaparati ali mobilni telefoni, niso v 
celoti združljivi s standardom USB, zato morda 
ne bodo delovali s televizijskim medijskim 
predvajalnikom. Niso vsi ključi ali naprave USB 
združljivi s funkcijo USB. Zgoraj navedene oblike 
niso vse prepoznane. Formati kodiranja vaših 
datotek bodo določili, ali jih je mogoče predvajati 
ali ne. 

 - Prosimo, uporabite USB-pogone z visoko 
hitrostjo (najmanj 5 MB/s prenos branja). 
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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)

Radijski podatki
• Frekvenčni razpon 2,4 G Wi-Fi -oddajnika:  

2412-2472 MHz
• Moč 2.4G Wi-Fi-oddajnika: 16 dBm (+/- 4 dB)
• Frekvenčni razpon DVB-T/T2/C-tunerja: 45-858 MHz
• Frekvenčni razpon DVB-S/S2-tunrja: 950-2150 MHz

Objava OSS
Za vprašanja in zahtevke glede odprte kode, 
kontaktirajte najbližjo TCL pisarno.
Ta izdelek uporablja GPL (različici 2 in 3) ter LGPL 
(različico 2.1).
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 
(xml2, iniparser, curl, c-areas), ki je distribuirana v 
okviru MIT.
Ta izdelek uporablja openless, ki je distribuiran v 
okviru OpenSSL in SSLeay Apache Licence Project.
Programska oprema GPL: Linux Kernel, uboot, 
busybox, mali, glib, cario, fontconfig, alsa-lib, libogg, 
harfbuzz, webkit
Programska oprema LGPL: DFB (DirectFB), 
gstreamer, libgcrypt, pango, nl, mstreamer, iconv
BSD-programska oprema: chromium, freetype2
GNU-programska oprema: dosfstools

[Pravna izjava] podjetja TCL – proizvajalca tega 
televizijskega sprejemnika
Zaradi različnih zmogljivosti izdelkov s funkcijo 
Pametni TV - Storitve in zaradi omejitev glede 
razpoložljive vsebine določene funkcije, aplikacije 
in storitve ne bodo na voljo na vseh napravah oz. 
v vseh območjih. Za nekatere funkcije, ki so del 
SmartTV, boste morda potrebovali dodatne zunanje 
naprave oz. bo treba zanjo plačati članstvo, kar je 
treba kupiti oz. plačati posebej. Prosimo, da za več 
informacij o posameznih napravah in razpoložljivosti 
vsebine obiščete naše spletno mesto. Storitve in 
razpoložljivost vsebin v okviru funkcije SmartTV 
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so lahko občasno spremenjene brez predhodnega 
obvestila.

Celotna vsebina in storitve, do katerih je mogoče 
dostopati s to napravo, so last tretjih strank in so 
zaščitene z avtorskimi pravicami, patenti, trgovskimi 
znamkami in/ali drugimi zakoni, ki se nanašajo na 
intelektualno lastnino. Tovrstna vsebina in storitve 
so namenjene izključno vaši osebni in nekomercialni 
rabi. Teh vsebin in storitev ne smete uporabljati na 
način, ki ga lastnih vsebin oz. ponudnik storitev ni 
odobril. Ne omejujoč se na navedeno, razen če to 
izrecno odobri zadevni lastnik vsebin ali ponudnik 
storitev, vsebin oz. storitev, ki so prikazane s to 
napravo, ni dovoljeno na noben način oz. z nobenim 
sredstvom spreminjati, kopirati, ponovno objavljati, 
nalagati, objavljati, oddajati, prevajati, prodajati, 
ustvarjati izpeljana dela, izkoriščati ali distribuirati.

IZRECNO PRIZNAVATE IN SE STRINJATE, 
DA NAPRAVO UPORABLJATE NA LASTNO 
ODGOVORNOST IN DA V CELOTI PREVZEMATE 
ODGOVORNOST GLEDE ZADOVOLJIVE 
KAKOVOSTI, UČINKOVITOSTI DELOVANJA 
IN NATANČNOSTI. NAPRAVA IN CELOTNA 
VSEBINA TER STORITVE TRETJIH STRANK SO 
ZAGOTOVLJENE KOT "VIDENO-KUPLJENO", 
BREZ KAKRŠNE KOLI GARANCIJE, BODISI 
IZRECNE BODISI IMPLICITNE. PODJETJE 
TCL IZRECNO ZAVRAČA VSA JAMSTVA IN 
POGOJE V ZVEZI S TO NAPRAVO IN KAKRŠNO 
KOLI VSEBINO IN STORITVAMI, BODISI 
IZRECNIMI BODISI IMPLICITNIMI, VKLJUČNO 
Z, A NE OMEJENO NA PRODAJNA JAMSTVA, 
ZADOVOLJIVO KAKOVOST, USTREZNOST 
ZA DOLOČEN NAMEN, NATANČNOST, 
NEMOTEN UŽITEK IN NEKRŠITEV PRAVIC 
TRETJIH STRANK. PODJETJE TCL NE JAMČI 
NATANČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, 
ZAKONITOSTI ALI CELOVITOSTI VSEBIN OZ. 
STORITEV, KI SO NA VOLJO S TO NAPRAVO, IN 
NE JAMČI, DA BODO NAPRAVA, VSEBINA ALI 
STORITVE USTREZALI VAŠIM ZAHTEVAM OZ. 
DA BO DELOVANJE NAPRAVE OZ. STORITEV 
NEMOTENO IN BREZ NAPAK. PODJETJE TCL NE 
BOD POD NOBENIMI POGOJI, NITI V PRIMERU 
MALOMARNOSTI, ODGOVORNO, BODISI 
POGODBENO BODISI ODŠKODNINSKO, ZA 
KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, 
NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO 
ŠKODO, ODVETNIŠKE TARIFE, STROŠKE ALI 
DRUGO ŠKODO, KI IZHAJA IZ ALI JE V ZVEZI 
S KAKRŠNI KOLI INFORMACIJAMI OZ. KI JE 
POSLEDICA UPORABE NAPRAVE, ALI V ZVEZI 
S KAKŠNO KOLI VSEBINO ALI STORITVIJO, DO 
KATERE IMATE DOSTOP VI ALI TRETJA STRANKA, 
TUDI ČE STE BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI 
NASTANKE TOVRSTNE ŠKODE.

Storitve tretjih strank so lahko kadar koli in brez 
predhodnega obvestila spremenjene, začasno 
ustavljene, odstranjene, ukinjene ali prekinjene oz. 
je do njih onemogočen dostop, podjetje TCL pa ne 
zastopa ali jamči, da bosta vsebine ali storitve za 
kakršno koli obdobje razpoložljive. Tretje stranke 
vsebino in storitve oddajajo preko omrežij in sredstev 
za prenos podatkov, nad katerimi podjetje TCL 
nima nadzora. Podjetje TCL ne omejujoč se na 
splošne navedbe te zavrnitve odgovornosti izrecno 
zavrača vsakršno odgovornost za spremembe, 
prekinitve, onemogočene, odstranjene ali začasno 
ukinjene vsebine oz. storitve, ki so na voljo s to 
napravo. Podjetje TCL lahko v vsakem primeru in 
brez predhodnega obvestila ali odgovornosti omeji 
uporabo ali dostop do določenih storitev oz. vsebin. 
Podjetje TCL ne odgovarja za storitve strankam, 
ki se nanašajo na vsebino in storitve. Kakršna koli 
vprašanja ali zahteve glede storitev, ki se nanašajo 
na vsebino ali storitve, naslovite neposredno na 
zadevnega ponudnika vsebine in storitev.


