Dôležité informácie

UPOZORNENIA
Tento prístroj je určený len na používanie v
domácnosti a nemá byť využívaný nijako inak,
napríklad nie mimo domácnosti alebo v obchodnej
sfére.
Ak sa externý flexibilný kábel alebo kábel tohto
výrobku poškodia, musia byť nahradené výrobcom
alebo jeho servisným zástupcom, prípadne podobne
kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo rizikám.
Nechajte okolo televízora viac ako 10 cm voľného
miesta, aby sa zaistilo primerané vetranie. Vetraniu
nesmiete brániť prekrytím vetracích otvorov
predmetmi, ako napríklad novinami, obrusmi,
záclonami a pod.
Prístroj nesmie byť poliaty ani postriekaný tekutinou a
nesmú byť na neho umiestňované predmety naplnené
tekutinou (napr. vázy).
Batérie nesmú byť vystavené účinkom nadmerného
tepla, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
Prístroj s konštrukciou CLASS I musí byť zapojený do
elektrickej zásuvky s ochranným uzemnením.
V rámci prevencie pred rozšírením požiaru
majte po celý čas sviečky alebo iný otvorený
oheň ďalej od výrobku.
UPOZORNENIE: V rámci prevencie pred úrazom
musí byť tento prístroj bezpečne pripevnený na stôl
alebo stenu v súlade s pokynmi na inštaláciu.
VÝSTRAHA: Pri pripájaní slúchadiel musí byť
nastavená nízka hlasitosť a zvýšiť sa má až v prípade

potreby. Dlhodobé počúvanie cez slúchadlá pri
vysokej hlasitosti môže viesť k poškodeniu sluchu.
Únava zraku
Keď používate tento výrobok ako počítačový monitor,
zdravotnícki a bezpečnostní odborníci odporúčajú
radšej robiť často krátke prestávky a nie zriedkavejšie
dlhé prestávky. Napríklad prestávka v trvaní 5 až 10
minút po hodine nepretržitej práce pred obrazovkou
sa považuje za lepšiu než 15-minútová prestávka
každé 2 hodiny.
Nepoužívajte monitor proti jasnému svetlu, prípadne
na miestach, kde by priamo na obrazovku svietilo
slnečné svetlo alebo iné zdroje jasného svetla.
Tlačidlá alebo POWER/ na televízore alebo
tlačidlo na diaľkovom ovládači môžete použiť
na zapínanie alebo prepínanie do pohotovostného
režimu. Ak nebudete sledovať televízor dlhší
čas, úplne ho vypnite tak, že vytiahnete zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Počas búrok odporúčame odpojiť televízor od
sieťovej zásuvky a antény, aby ho nezasiahla
elektrická alebo elektromagnetická vlna a nepoškodila
ho. Preto musia byť elektrická zásuvka a zásuvka
antény prístupné, aby sa od nich dal televízor v
prípade potreby odpojiť.
Odpojte okamžite televízny prístroj, keď zacítite, že
z televízora vychádza zápach horenia alebo dym.
Za žiadnych okolností nesmiete demontovať televízor
sami, inak hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
Obrazovka TV
Obrazovka TV použitá v tomto výrobku je vyrobená
zo skla. Preto sa môže rozbiť, ak výrobok spadne
alebo narazí na iný objekt.
Obrazovka TV je produktom využívajúcim špičkovú
technológiu a poskytne vám obraz s jemnými detailmi.
Príležitostne sa na obrazovke môže objaviť niekoľko
neaktívnych pixelov vo forme pevných modrých,
zelených alebo červených bodov. To však nemá
žiadny vplyv na výkon vášho výrobku.
Údržba
Obrazovku čistite čistiacim prostriedkom na sklo a
ostatné časti televízora mäkkou tkaninou a jemným
čistiacim prostriedkom.
Dôležité: Používanie silných čistiacich prostriedkov,
prostriedkov s obsahom alkoholu a abrazívnych
prostriedkov môže spôsobiť poškodenie obrazovky.
Pravidelne utierajte prach z ventilátorov na zadnej
strane a bokoch televízora. Používanie rozpúšťadiel,
abrazívnych prostriedkov alebo prostriedkov s
obsahom alkoholu môže spôsobiť poškodenie
televízora. Ak do zariadenia vnikne nejaký predmet
či tekutina, ihneď ho odpojte od siete a nechajte
skontrolovať autorizovaným technikom. Zariadenie
nikdy sami neotvárajte, inak môže dôjsť k ohrozeniu
vašej osoby či k poškodeniu zariadenia.
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Slovenčina

Bezpečnosť
Skontrolujte, či sa napätie domácej siete zhoduje
s napätím uvedeným na identifikačnej nálepke
na zadnej strana televízora. Ak sa ako odpájacie
zariadenie použije sieťová zástrčka alebo spojka,
odpájacie zariadenie musí byť neustále pripravené na
použitie.
Na niektorých modeloch je svetelný indikátor
umiestnený na boku televízneho prijímača. Keď
svetelná indikácia v prednej časti nie je prítomná,
neznamená to, že televízny prijímač je úplne
odpojený od napájania. Ak chcete televízny prijímač
úplne odpojiť, musíte vytiahnuť hlavné napájanie.
Súčiastky televízora sú citlivé na vysoké teploty.
Maximálna teplota okolia nesmie presiahnuť 35ºC.
Nezakrývajte ventilátory na zadnej strane a bokoch
televízora. Nechajte okolo nich dostatok miesta,
aby bola zaistená dostatočná ventilácia. Zariadenie
umiestnite mimo zdrojov tepla (krby atď.) alebo
spotrebičov vytvárajúcich silné magnetické alebo
elektrické pole.
Vlhkosť v miestnosti, kde je umiestnený televízor,
nesmie presiahnuť 80 %. Pri presune zariadenia
z chladného miesta na teplé môže na obrazovke
(a niektorých súčiastkach vnútri televízora)
skondenzovať voda. Skondenzovanú vodu nechajte
odpariť a až potom zapnite televízor.

Dôležité informácie
Pripevnenie televízora na stenu
Upozornenie: Sú na to potrební dvaja ľudia.
Kvôli zaisteniu bezpečnej inštalácie rešpektujte
nasledovné upozornenia:
• Skontrolujte, či stena udrží hmotnosť televízora a
nástennej konzoly.
• Postupujte podľa montážnych pokynov pre
nástennú konzolu. V niektorých modeloch
nezabudnite pred montážou na stenu priskrutkovať
pribalené šesťuholníkové návarky na skrutky VESA
(a skrutky) k maticiam pre montážnu konzolu na
zadnej strane zariadenia.
• Televízor sa smie pripevniť len na vertikálnu stenu.
• Použite výhradne skrutky vhodné pre materiál, z
ktorého je stena.
• Skontrolujte, či sú káble televízora umiestnené tak,
aby ste o ne nezakopávali.
Súčasne je nutné rešpektovať všetky ostatné
bezpečnostné pokyny k tomuto televízoru.
Postavenie televízora na stôl alebo iný podklad
Pred umiestnením televízora skontrolujte, či je
povrch, na ktorý chcete televízor umiestniť, schopný
udržať jeho hmotnosť.
Neumiestňujte televízor na nestabilný povrch (napr.
výsuvnú policu, okraj nábytku) a skontrolujte, či
predná strana televízora nepresahuje povrch, na
ktorom je televízor umiestnený.
V rámci prevencie pred spadnutím televízora
pripevnite TV na stenu pomocou požadovaných
skrutiek (v otvoroch na nástennú konzolu Vesa).
Úchytky do steny a skoby si zakúpte osobitne.
Televízor nainštalujte čo najbližšie k stene, aby
nespadol dozadu.
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Používateľská príručka pre viaceré výrobky
Funkcie opísané v tejto príručke sú všeobecné pre
väčšiu modelov. Niektoré funkcie nemusia byť na
vašom televízore k dispozícii. Televízor môže byť
vybavený funkciami, ktoré nie sú v tejto príručke
opísané. Obrázky v tejto príručke sa môžu líšiť od
skutočného výrobku. Pozrite skutočný výrobok.

Produkty

Batéria
Poznámka:
Značka Pb
vyznačená
pod symbolom
batérie
znamená, že
táto batéria
obsahuje
olovo.

Informácie pre používateľov o likvidácii
starého zariadenia a batérií
[Európska únia]
Tieto symboly znamenajú, že elektrické a
elektronické zariadenie a batéria s týmto
symbolom nesmú byť po skončení ich
životnosti likvidované ako bežný domový
odpad. Namiesto toho musia byť výrobky
odovzdané na príslušné zberné miesta za
účelom správnej recyklácie elektrických
a elektronických zariadení a tiež batérií v
súlade s platnými zákonmi danej krajiny
a Smernicou 2012/19/EÚ, 2006/66/ES a
2008/12/ES týkajúcimi sa obnovovania a
recyklácie.
Správnou likvidáciou týchto výrobkov
pomôžete chrániť prírodné zdroje a zabrániť
možným negatívnym dopadom na životné
prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by
inak mohlo dôjsť v dôsledku nesprávneho
nakladania s odpadom tvoreným z týchto
zariadení.
Podrobnejšie informácie o zberných
miestach a recyklácii týchto výrobkov
získate od svojho miestneho mestského
úradu, inštitúcie poverenej likvidáciou
komunálneho odpadu alebo obchodu, v
ktorom ste výrobok zakúpili.
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu
môžu byť uplatnené pokuty v súlade so
štátnou legislatívou.
[Firemní používatelia]
Ak potrebujete zlikvidovať tento výrobok,
obráťte sa na svojho dodávateľa a pozrite
podmienky a ustanovenia kúpnej zmluvy.
[Iné krajiny mimo Európskej únie]
Tieto symboly platia iba v Európskej únii.
Ak potrebujete zlikvidovať tieto položky,
urobte tak v súlade s platnými zákonmi
danej krajiny alebo ostatnými pravidlami
vo vašej krajine, ktoré sa týkajú nakladania
so starými elektrickými zariadeniami a
batériami.

Vážený zákazník,
Tento prístroj je v súlade s platnými európskymi smernicami a normami týkajúcimi sa elektromagnetickej
kompatibility a bezpečnosti elektrických zariadení.
TCL Operations Polska Sp. z o.o.
ul. A. Mickiewicza 31/41
96-300 Żyrardow, Poland
E-mailová adresa: zyeee@tcl.com
Obrázky a schémy v tomto návode sú len orientačné a skutočný vzhľad výrobku môže byť odlišný. Vzhľad výrobku a
technické parametre môžu byť bez oznámenia zmenené.
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Kapitola 1 - Pripojenie
Pripojenie napájania a antény
Pre zapnutie televízora po pripojení sieťového kábla stlačte

alebo POWER/ .

Poznámky:
-- Umiestnenie zásuvky sa líši podľa modelu televízora. Pri niektorých modeloch musíte najskôr zapnúť hlavný
vypínač.
-- Pred pripojením zariadenia odpojte napájací kábel.

Kábel

Pripojenie DVD prehrávača, domáceho kina

Slovenčina

DVD prehrávač/
domáce kino

Poznámka: AV výstup nie je k dispozícii v Nórsku.
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Pripojenie
Pripojenie DVD rekordéra, káblového prijímača

Pripojenie prehrávača Blu-ray diskov, HD
hernej konzoly, HD videokamery, slúchadiel,
modulu CI
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Poznámky:
-- Váš televízor nemusí mať všetky konektory tak, ako je uvedené na obrázku vyššie. Počet USB a HDMI portov
sa môže líšiť v závislosti od modelu televízora.
-- Umiestnenie tlačidiel a konektorov sa môže líšiť v závislosti od modelu televízora.
-- USB konektory sú pre načítavanie dát z USB diskov a v prípade potreby pre pripojenie ďalších USB
zariadení. Externé pevné disky bez vlastného napájania musia byť pripojené ku konektoru USB označenému
výstupným prúdom 1 A.
-- Všetky USB zariadenia musia byť pripojené priamo k televízoru bez predlžovacieho kábla. V prípade, že je
potrebné predlžovací kábel použiť, odporúčame kábel s maximálnou dĺžkou 50 cm. Dlhšie predlžovacie káble
musia obsahovať feritové odrušovacie koráliky.
-- Funkcia ARC (Audio Return Channel) je podporovaná iba na portu HDMI označenom ako ARC. Ak chcete
používať funkciu ARC, zapnite prosím najskôr funkciu T-Link tak, ako je popísané v časti T-Link.
-- Funkcia MHL (Mobile High-Definition Link) vám umožní pripojiť vaše mobilné zariadenie s funkciou MHL do
televízora a je podporovaná len na HDMI portu označenom ako MHL. Maximálne rozlíšenie videa 1080p (60
Hz).
-- Pripojte prosím 4K video zdroje do vstupov HDMI pomocou vysokorýchlostného kábla HDMI. Podporované
formáty videa 4K (UHD): 3840x2160 (60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz). Formát obrazu je pevne nastavený
na 16:9.
-- Aby sa zabránilo prípadnému rušeniu, odporúčame použiť kvalitné a dobre tienené káble HDMI.
-- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
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Kapitola 2 - Začíname
Funkcie diaľkového ovládania
Väčšina funkcií televízora je k dispozícii prostredníctvom ponuky, ktoré sa zobrazujú na obrazovke. Diaľkové
ovládanie dodávané s prístrojom môžete použiť pre navigáciu v menu a konfiguráciu všeobecných nastavení.
Poznámka: Odporúčame vám používať režim plnej obrazovky. Nepoužívajte režim zobrazenia s čiernymi
pruhmi na obidvoch stranách obrazu (napríklad 4:3) na dlhú dobu, mohlo by to spôsobiť trvalé poškodenie na
televíznej obrazovky.
3D
TV
Alfanumerické
klávesy
ECO
SOURCE
V+/INFO
P+/OPTION
Smart TV
GUIDE
MENU
▲/▼
◄/►
OK
EXIT
ZOOM-/+
SLEEP
PRE-CH

Slovenčina

FAV
LIST
Farebné
tlačidlá
LANG
SUBTITLE
TEXT

Pohotovostný režim / ukončenie pohotovostného režimu.
Na výber možností vstupného formátu 3D (nie je k dispozícii u
niektorých modelov.)
Na prepnutie do režimu TV.
Pre zadanie čísla kanála, vloženie písmena, číslice alebo
symbolu pre niektoré funkcie.
Vyberte požadovaný režim úspory energie.
Ak chcete vybrať pripojené zariadenia.
Na ovládanie hlasitosti.
Ak chcete vypnúť a zapnúť zvuk.
Na zobrazenie informácií o programe, ak sú k dispozícii.
Na prepínanie kanálov.
Ak chcete zobraziť ponuku funkcií a vykonávať určité operácie.
Ak chcete zobraziť stránky teletextu v rôznych režimoch.
Na otvorenie portálu Smart TV.
Ak chcete vypnúť/zapnúť elektronického programového
sprievodcu (k dispozícii len pre digitálne kanály).
Na otvorenie domovskej stránky.
Ak chcete prechádzať ponuky, na výber možností z ponuky.
Ak chcete prechádzať ponuky, na výber možností z ponuky a
zmenu hodnôt.
Pre potvrdenie zadania alebo výberu.
Pre návrat do predchádzajúcej ponuky.
Ak chcete zavrieť ponuku, domovskú stránku, teletext atď.
Na výber režimu obrazovky.
Na otvorenie domovskej stránky.
Na výber možností časovača vypnutia.
Pre návrat na predchádzajúci kanál v režime TV. Po zobrazení
domovskej stránky stlačte a podržte toto tlačidlo stlačené 3
sekundy na otvorenie ponuky História.
Pre zobrazenie vášho zoznam obľúbených.
Na zobrazenie zoznamu kanálov.
Pre výber tlačidiel alebo teletextových stránok, ak chcete použiť
funkcie MHEG a HbbTV.
Pre výber typu zvuku dostupného pre vybraný analógový TV
program, pre výber jazyka zvuku dostupného pre vybraný
digitálny TV program.
Pre výber jazyka titulkov pre vybraný digitálny TV program.
Na zapnutie/vypnutie teletextu.
Pre výber predchádzajúcej fotografie, skladby alebo videa.
Ak chcete spustiť rýchle prevíjanie vpred.
Pre spustenie alebo pozastavenie prehrávania.
Pre výber nasledujúcej fotografie, skladby alebo videa.
Ak chcete spustiť rýchle prevíjanie vzad.
Tlačidlo záznamu.
Ak chcete spustiť rýchle prevíjanie vpred.
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Začíname
Dôležité:
Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, priamemu slnečnému žiareniu, ohňu alebo podobným
zdrojom tepla. Vyberte z diaľkového ovládania batérie, ak ho nebudete dlhší čas používať. Batérie
ponechané v prístroji môžu vytekať alebo korodovať a prístroj poškodiť a spôsobiť zánik platnosti záruky.
Na ochranu životného prostredia využite na likvidáciu batérií miestne recyklačné zariadenia. Použité batérie
likvidujte podľa pokynov.
UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo výbuchu pri výmene batérií za batérie nesprávneho typu. Batérie vždy
vymieňajte za batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu podľa odporúčania výrobcu zariadenia.
Ak sú batérie v diaľkovom ovládači vybité, môžete použiť tlačidlá na televízore. Majú tieto funkcie:
Pre modely s nižšie uvedenými tlačidlami na zariadení:

PR+ alebo PR ▲
PR- alebo PR ▼
VOL+,
+ alebo VOL ►
VOL-,
- alebo VOL ◄
alebo
OK alebo

TV režim
P+
PV+
V-

V ponukách
▲
▼
►
◄

MENU

MENU

OK

OK

Pre modely s nižšie uvedenými tlačidlami na
zariadení:
TV režim
V ponukách
P+
▲
P▼
V+
►
V◄
Funkcie (krátke
stlačenie)

OK (krátke
stlačenie)
Návrat (dlhé
stlačenie)

Vypnutie a zapnutie televízora
1. Ak je pripojený napájací kábel, televízor je zapnutý alebo v pohotovostnom režime. Ak je televízor v
pohotovostnom režime, po zapnutiu stlačte tlačidlo alebo tlačidlo POWER/ na televízore alebo tlačidlo
na diaľkovom ovládači.
2. Ak je televízor v pohotovostnom režime, po zapnutiu stlačte tlačidlo alebo tlačidlo POWER/ na televízore
alebo tlačidlo na diaľkovom ovládači. Televízor zostáva pod napätím, ale s nízkou spotrebou energie.
3. Ak chcete televízor vypnúť, odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.

Slovenčina

(*Pri niektorých modeloch musíte najskôr zapnúť hlavný vypínač.)
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Kapitola 3 - Ukladanie staníc
Počiatočné nastavenia
Predvolené nastavenie obsahuje výber všetkých
nastavení, ktoré sú potrebné pre vyhľadávanie a
uloženie všetkých analógových a digitálnych kanálov,
ktoré môžete prijímať.
Uistite sa, že je televízor zapnutý, a vykonajte všetky
kroky v nižšie uvedenom poradí.
Poznámka: Ak boli pri vyhľadávaní kanálov načítané
iba analógové kanály, môže to byť
spôsobené zlým signálom vysielania,
a preto sa na ne nevzťahujú záruky
výrobcu. Výrobcovia nemôžu niesť
zodpovednosť za nedostatočný alebo zlý
signál vysielanie v niektorých oblastiach.
Pri prvom zapnutí televízora sa otvorí sprievodca
Initial setup (počiatočným nastavením), ktorý vás
prevedie procesom nastavenia televízora (pozri
obrázok 1).

Obrázok 1
Krok 1: Nastavenie prostredia

Slovenčina

1. Stlačte tlačidlo ▲/▼ pre výber požadovaného
jazyka, potom stlačte OK/► pre prechod do
ďalšieho kroku.
2. Stlačte tlačidlo ▲/▼ pre výber krajiny, potom
stlačte OK/► pre prechod do ďalšieho kroku.
Poznámka: Ak vyberiete ako krajinu France
(Francúzsko) alebo Italy (Taliansko),
budete musieť ísť do ponuky pre
nastavenie hesla a zadať heslo.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
štvormiestne číslo ako heslo (0000 je
ako heslo príliš jednoduché). Zadajte
ten istý kód pre potvrdenie hesla. Potom
automaticky prejdite do ďalšieho kroku
(v tomto kroku stačí iba stlačiť tlačidlo ◄
pre návrat do predchádzajúceho kroku).
3. Stlačte tlačidlo ▲/▼ pre výber miesta, potom
stlačte OK/► pre prechod do ďalšieho kroku.
Krok 2: Nastavenie siete
1. Stlačte tlačidlo ▲/▼ pre výber typu pripojenia
k sieti (Wired (káblom) alebo Wireless
(bezdrôtovo)), potom stlačte OK/► pre prechod do
ďalšieho kroku.

2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a stlačte
príslušné tlačidlá na diaľkovom ovládači pre
pokračovanie.
Poznámka: Tento krok môžete tiež preskočiť
výberom možnosti „I do not have a
network connection (Nemám pripojenie
k sieti)“ a pripojiť sa k internetu neskôr.
Podrobnosti nájdete v časti Sieťové
pripojenie.
Krok 3: Aktualizácia softvéru
1. Ak sa televízor úspešne pripojí na sieť,
automaticky vyhľadá aktualizačné súbory.
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a stlačte
príslušné tlačidlá na diaľkovom ovládači pre
pokračovanie.
Krok 4: Ukladanie staníc
1. Stlačte tlačidlo ▲/▼ a vyberte Continue
(Pokračovať) pre uloženie kanálov.
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a stlačte
príslušné tlačidlá na diaľkovom ovládači pre
pokračovanie.
Poznámka: Ak nechcete, aby sa ukladanie staníc
prerušilo, vyčkajte na hlásenie, ktoré
naznačuje, že inštalácia je dokončená.
Môžete tiež preskočiť tento krok
výberom možnosti „I don't want to
install channels (Nechcem ukladať
programy)“. V tomto prípade môžete
pre hľadanie a uloženie kanálov spustiť
automatické vyhľadávanie podľa
pokynov v nasledujúcej časti Spustenie
automatického vyhľadávania kanálov.
Krok 5: Nastavenie hodín
Pomocou číselných tlačidiel zadajte čas a dátum.
Potom zvoľte tlačidlo OK a stlačte OK pre potvrdenie.
Krok 6: Blahoželáme
Zobrazí sa hlásenie Congratulations! (Blahoželáme!)
Potvrďte stlačením tlačidla OK.

Spustenie automatického vyhľadávania
kanálov
Táto časť popisuje, ako automaticky vyhľadať a
uložiť kanály. To možno vykonať v každom z týchto
prípadov:
-- vybrali ste „I don't want to install channels
(Nechcem ukladať programy)“ v počiatočnom
nastavení;
-- v režime TV vidíte „No program info now, please
search channels first! (Teraz žiadne programové
info, najskôr prosím vyhľadajte stanice!)“;
-- chcete aktualizovať zoznam staníc.
1. V režime TV stlačte MENU alebo OPTION na
diaľkovom ovládači a zvoľte Settings > Channel
> Channel scan (Nastavenie > Kanál > Vyhľadať
kanály). Stlačte OK/► pre potvrdenie.
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Ukladanie staníc
automatického vyhľadávania všetkých
digitálnych alebo analógových DVB-T staníc.
-- c) Ak ste zvolili Satellite (Satelit).
• Stlačte tlačidlo ▲/▼ pre výber Automatic
search (Aut. hľadanie) a stlačte OK/► pre
zadanie.
• Stlačte ▲/▼ a zvoľte Select satellite (Zvoliť
satelit) a stlačte OK pre otvorenie zoznamu
satelitov. Stlačte ▲/▼ a vyberte požadovaný
satelit. Potom stlačte OK na potvrdenie, alebo
satelit odoberte. Môžete tiež stlačiť červené
tlačidlo a parametre zvoleného satelitu upraviť.
Stlačte tlačidlo pre návrat. Potom stlačte s
nastavenými možnosťami Scan mode (Režim
hľadania) a Channels (Kanály), stlačte ▲/▼
a zvoľte tlačidlo Search (Hľadať) a tlačidlo OK
pre spustenie skenovania.
5. Vyhľadávanie kanálov môže trvať niekoľko
minút. Počas tohto procesu, môžete stlačiť OK a
nedokončené vyhľadávania zastaviť.
6. Po automatickom vyhľadávaní sú stanice sú
zoradené vo vopred určenom poradí. Ak chcete
stanice preskočiť, zmeniť prednastavené poradie,
premenovať alebo odstrániť stanice, stlačte
tlačidlo MENU alebo OPTION na diaľkovom
ovládaní, zvoľte Settings > Channel > Organiser
(Nastavenie > Kanál > Organizér) a stlačte OK/►
pre zadanie.
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2. Televízor uloží a usporiada kanály podľa vašej
krajiny. Stlačte tlačidlo ▲/▼ pre výber Country
(Krajiny) a stlačte OK/► pre zadanie. V ponuke
System > Lock (Systém > Zámok) zadajte
prednastavené heslo 1234 alebo vlastné heslo, ak
ste ho zmenili. Stlačte ▲/▼ pre výber vašej krajiny
a stlačte tlačidlo OK/► pre potvrdenie.
3. Stlačte tlačidlo ▲/▼ pre výber Tuner mode
(Režimu tunera) a stlačte OK/► pre zadanie.
Stlačte tlačidlo ▲/▼ a vyberte Cable (Kábel),
Antenna (Anténa) alebo Satellite (Satelit) a
stlačte OK/► pre potvrdenie. (Poznámka: Možnosť
Satellite (Satelit) je k dispozícii len na vybraných
modeloch).
4. Postupujte podľa bodov a), b), alebo c) nižšie.
-- a) V prípade, že ste zvolili Cable (Kábel).
• Stlačte tlačidlo ▲/▼ pre výber Automatic
search (Aut. hľadanie) a stlačte OK/► pre
zadanie.
• Stlačte ▲/▼ a zvoľte Channel type (Typ
kanála).
-- Ak zvolíte Digital & Analogue (Digitálne &
analógové), stlačte tlačidlo OK pre zadanie.
Stlačte ◄/► a zvoľte Scan mode (Režim
hľadania), ak je k dispozícii (Full (Plné) alebo
Advanced (Rozšírené)).
• Ak zvolíte Full (Plné), stlačte ▲/▼ a
vyberte tlačidlo Search (Hľadať). Potom
stlačte OK pre spustenie vyhľadávania
všetkých digitálnych alebo analógových
DVB-C staníc.
• Ak zvolíte Advanced (Rozšírené), použite
číselné tlačidlá na nastavenie hodnôt pre
Frequency (Frekvenciu), Symbol rate
(Rýchlosť symbolov), Network ID (ID siete)
a pomocou ◄/► zvoľte režim Modulation
(Modulácia). Potom stlačte ▲/▼ a vyberte
tlačidlo Search (Hľadať). Potom stlačte
OK pre spustenie vyhľadávania všetkých
digitálnych alebo analógových DVB-C
staníc.
-- Ak zvolíte Digital (Digitálne), postupujte
podľa rovnakého postupu popísaného vyššie
na spustenie automatického vyhľadávania
všetkých digitálnych DVB-C staníc.
-- Ak zvolíte Analogue (Analógové), stlačte
tlačidlo OK pre spustenie automatického
vyhľadávania všetkých analógových staníc.
-- b) V prípade, že ste zvolili Antenna (Anténa).
• Stlačte tlačidlo ▲/▼ pre výber Automatic
search (Aut. hľadanie) a stlačte OK/► pre
zadanie.
• Stlačte ▲/▼ a zvoľte Channel type (Typ
kanála) (Digital & Analogue (Digitálne &
analógové), Digital (Digitálne) alebo Analogue
(Analógové)). Potom stlačte OK pre spustenie

Kapitola 4 - Používanie televízora
Prístup k staniciam
Pomocou číselných tlačidiel: stlačte príslušné
číselné tlačidlá na diaľkovom ovládači na prepínanie
staníc.
Pomocou tlačidiel P+/-: pre prechádzanie staníc
stlačte tlačidlá P+/- na diaľkovom ovládaní alebo
príslušné tlačidlá na televízore.
Pomocou tlačidla LIST: stlačte tlačidlo LIST na
diaľkovom ovládaní na zobrazenie zoznamu staníc a
stlačte ▲/▼/◄/► a OK pre výber stanice.

Sledovanie pripojených zariadení
Na prepínanie medzi televízorom a ostatnými
vstupnými zdrojmi opakovane stláčajte tlačidlo
SOURCE na diaľkovom ovládaní alebo OK na
televízore. Stlačte P+/- pre prechádzanie cez všetky
TV stanice a ostatné vstupné zdroje.
Poznámka: Nie všetky modely majú tlačidlo OK na
televízore.

Poznámka: Môžete tiež stlačiť tlačidlo OPTION na
diaľkovom ovládači. Vyberte Settings
(Nastavenie) (ak je dostupné) a stlačte
OK pre vstup do hlavnej ponuky. Niektoré
možnosti nemusia byť u niektorých
zdrojov signálu k dispozícii.

Výber jazyka ponuky
Podľa pokynov uvedených nižšie si môžete vybrať
svoj preferovaný jazyk.
1. Stlačte MENU alebo OPTION na diaľkovom
ovládači, zvoľte Settings > System > Menu
language > Language (Nastavenie > Systém >
Jazyk ponuky > Jazyk) a stlačte OK/► pre
zadanie.
2. Stlačte ▲/▼ pre výber požadovaného jazyka
zobrazenia v ponukách a stlačte OK pre
potvrdenie.
3. Stlačte EXIT alebo MENU pre zatvorenie ponuky.

Hlasitosť
Ovládanie hlasitosti: na zvýšenie alebo zníženie
hlasitosti stlačte tlačidlá V+/- na diaľkovom ovládaní
alebo príslušné tlačidlá na televízore.
Vypnutie zvuku: stlačte tlačidlo
pre dočasné
vypnutie zvuku. Opätovným stlačením tohto tlačidla
alebo tlačidla V+ zvuk obnovíte.

Používanie ponúk televízora
1. Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači pre
zobrazenie domovskej stránky.
2. Stlačte ▲/▼/◄/► a zvoľte Settings (Nastavenie),
potom stlačte OK pre otvorenie hlavnej ponuky
(pozri obrázok 2.)

Slovenčina

Obrázok 2
3. Stlačte tlačidlo ▲/▼ pre výber požadovanej
položky, potom stlačte OK/► pre otvorenie
príslušnej vnorenej ponuky.
4. V podradených ponukách stlačte ▲/▼ a zvoľte
možnosti ponuky. Potom stlačte OK/► pre
otvorenie zoznamu možností, nastavenie rozhrania
alebo príslušnej podradenej ponuky.
5. Stlačte pre návrat do prechádzajúcej ponuky.
6. Stlačte EXIT alebo MENU pre zatvorenie ponuky.
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Nastavenie obľúbených staníc
Môžete si vytvoriť zoznam obľúbených televíznych
staníc.
1. Stlačte tlačidlo LIST.
2. Stlačte červené tlačidlo pre otvorenie ponuky
Select channel list (Vybrať zoznam kanálov),
stlačte ▲/▼ pre výber zoznamu a stlačte OK pre
otvorenie.
3. Stlačte ▲/▼/◄/► pre prechádzanie zoznamu
kanálov a stlačte zelené tlačidlo pre pridanie do
zoznamu vašich obľúbených staníc.
4. Tento postup opakujte pre nastavenie ostatných
obľúbených staníc.
5. Stlačte červené tlačidlo pre otvorenie ponuky
Select channel list (Vybrať zoznam kanálov),
zvoľte Favorites (Obľúbené) a stlačte OK pre
otvorenie.
6. Stlačte ▲/▼/◄/► a vyberte stanicu. Stlačte OK
pre sledovanie alebo stlačte zelené tlačidlo pre
odstránenie stanice zo zoznamu obľúbených.
7. Stlačte LIST alebo EXIT pre ukončenie.

Šetrenie energie
1. Stlačte MENU alebo OPTION na diaľkovom
ovládaní, zvoľte Settings > Picture > Auto
dimming > Energy saving (Nastavenie > Obraz >
Automatické stmievanie > Šetrenie energie) a
stlačte OK/► pre otvorenie.
2. Stlačte ◄/► a zvoľte požadovaný režim úspory
energie, potom stlačte OK pre potvrdenie.
3. Stlačte EXIT alebo MENU pre zatvorenie ponuky.

Lokálne stmievanie
(* dispozícii len na vybraných modeloch)
Váš televízor je vybavený technológiou lokálneho
stmievania, ktorá zvyšuje lokálny kontrast a znižuje
spotrebu energie.
Na prístup k lokálnemu stmievaniu postupujte podľa
pokynov nižšie.
1. Stlačte MENU alebo OPTION na diaľkovom
ovládači, zvoľte Settings > Picture > Auto
dimming > Local dimming (Nastavenie > Obraz >
Automatické stmievanie > Lokálne stmievanie) a
stlačte OK/► pre otvorenie.
2. Stlačte ◄/► a zvoľte On (Zap), alebo Off (Vyp) a
stlačte OK pre potvrdenie.
3. Stlačte EXIT alebo MENU pre zatvorenie ponuky.

Sledovanie televízie s 3D funkciami
(* nie je k dispozícii u niektorých modelov)
UPOZORNENIE:
• Niektorí diváci môžu zažívať nepohodlie pri sledovaní
obrazu v 3D, ako sú závraty, nevoľnosť a bolesti
hlavy. Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov,

ukončite sledovanie obrazu v 3D, odložte 3D okuliare
a odpočiňte si.
• Sledovanie 3D videa príliš blízko alebo po dlhú
dobu môže poškodiť váš zrak.
• Zodpovedný rodič by mal dávať pozor na deti, ktoré
používajú funkciu 3D.
• 3D okuliare nepoužívajte na iné účely ako
sledovanie 3D videa na 3D televízore.
• 3D funkciu alebo 3D okuliare nepoužívajte, keď sa
pohybujete. Môže to viesť k zraneniam spôsobeným
nárazom do objektov, zakopnutím alebo pádom.
1. Stlačte MENU alebo OPTION na diaľkovom
ovládači, zvoľte Settings > Picture > 3D
navigation (Nastavenie > Obraz > 3D navigácia)
a stlačte OK/► pre otvorenie. Stlačte ◄/►, zvoľte
Manual (Ručne) a stlačte OK pre potvrdenie.
2. Stlačte ▲/▼, v ponuke Picture (Obraz) zvoľte 3D
a stlačte OK/► pre otvorenie.
3. Najskôr si nasaďte 3D okuliare, potom zvoľte 3D
Mode (3D režim) a stlačte OK/► pre potvrdenie.
Stlačte ◄/► a zvoľte požadovaný 3D vstupný
formát pre prehrávanie 3D videa a stlačte OK pre
potvrdenie.
4. Stlačte ▲/▼ pre výber ďalších možností ponuky:
-- 3D-to-2D (3D na 2D): Vyberte On (Zap) pre
zobrazenie 3D obrazu v 2D režime (bez 3D
efektu).
-- L-R switch (Prepínač L/P oka): Zvoľte On (Zap)
alebo Off (Vyp) pre nastavenie 3D videa medzi
ľavé a pravé oko pre lepšie prehliadanie 3D.
-- Depth of field (Hĺbka poľa): Táto možnosť je k
dispozícii len v 3D režime. Môžete ju upraviť pre
dosiahnutie dobrého efektu 3D obrazu.
5. Stlačte EXIT alebo MENU pre zatvorenie ponuky.
Poznámky: 
-- 3D okuliare od iných výrobcov nemusia byť
podporované.
-- Všetky funkcie fotografie sú v 3D režime vypnuté.
-- Ak prepnete na iný zdroj signálu alebo otvoríte
Smart TV, 3D režim sa automaticky vypne.
-- V závislosti od vstupného formátu zdroja 3D
videa môžu byť niektoré 3D režimy nedostupné.
-- Podporované 3D režimy:
Analógová TV, AV: 2D-to-3D (2D na 3D)
Digitálna TV, CMP, HDMI, USB, videá z
Internetu: 2D-to-3D, Side-by-Side, Top-andBottom, Line interleave (2D na 3D, Snímky
vedľa seba, Snímky pod sebou, Prekladanie
riadkov).
-- 3D funkcie v režime USB: Pri prehrávaní
vybratého videa z USB stlačte OPTION pre
zobrazenie ponuky videa v režime prehliadača,
potom vyberte 3D mode (3D režim). Pre
podrobnejšie informácie pozri vyššie súvisiaci
popisy.
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Kapitola 5 - Získajte viac z vášho televízora

Získajte viac z vášho televízora
Typ SPDIF
Pripojte televízor k audio zariadeniu prostredníctvom
výstupu SPDIF. Pre výber správneho typu zvuku
na výstup SPDIF stlačte MENU alebo OPTION na
diaľkovom ovládaní, zvoľte Settings > Sound >
SPDIF type (Nastavenie > Zvuk > Typ SPDIF) a
stlačte OK/► pre otvorenie. Stlačte ▲/▼ pre výber
možnosti a stlačte OK pre potvrdenie.
-- Ak zvolíte Auto (Auto), výstupný SPDIF formát je
• Dolby Digital, ak je formát zvuku programu Dolby
Digital, Dolby Digital Plus alebo HE-AAC.
• PCM, ak audio formát zvuku programu MPEG.
-- Ak zvolíte PCM, formát výstupu SPDIF je PCM, bez
ohľadu na formát zvuku programu.
-- Ak zvolíte Off (Vyp), vypne sa audio výstup zo
zvukového zariadenia pripojeného na výstup SPDIF.
Poznámka: Možnosti, ktoré môžete vybrať, závisia
od programu, ktorý práve sledujete. Ak sa
zvuk predchádza pred obrazom, môžete
zvoliť SPDIF delay (SPDIF oneskorenie)
z ponuky Sound (Zvuk), potom stlačte
OK/► a ◄/► pre nastavenie časového
oneskorenia pre synchronizáciu zvuku s
obrazom.

Popis zvuku
Popis zvuku odkazuje na dodatočnú zvukovú stopu
pre slepé a zrakovo postihnuté diváky vizuálnych
médií, vrátane televíznych programov a filmov.
Rozprávač opisuje rozhovory počas projekcie a
opisuje, čo sa deje na obrazovke počas prirodzených
prestávok medzi zvukmi (počas dialógu, ak to
považuje za potrebné).
Túto funkciu môžete použiť v prípade, že aktuálne
vysielanie má zvukový popis.

Slovenčina

1. Stlačte MENU alebo OPTION na diaľkovom
ovládaní, zvoľte Settings > Sound > Advanced
settings > Audio description (Nastavenie >
Zvuk > Rozšírené nastavenia > Popis zvuku) a
stlačte OK/► pre otvorenie.
2. Zvoľte možnosť Audio description (Popis
zvuku), stlačte OK/► pre otvorenie, stlačte ▲/▼,
vyberte On (Zap) alebo Off (Vyp) a stlačte OK pre
potvrdenie.
3. Ak chcete upraviť hlasitosť pre popis zvuku, v
prípade, že táto funkcia zapnutá, stlačte ▲/▼,
zvoľte Volume (Hlasitosť), stlačte OK/►, potom
stlačte ◄/► a nastavte hlasitosť.
4. Stlačte EXIT alebo MENU pre zatvorenie ponuky.

Diagnostika na digitálnych televíznych
kanáloch

2. Stlačte OK/► pre zobrazenie informácií o signálu
aktuálneho digitálneho kanála, ako je sila signálu,
frekvencia atď.
3. Potvrďte stlačením tlačidla OK.
4. Stlačte EXIT alebo MENU pre zatvorenie ponuky.

Časový posun
Umožňuje vám nahrávať digitálne televízne programy,
takže váš obľúbený diel nezmeškáte, aj keď nebudete
doma. Pred použitím tejto funkcie najskôr pripojte
k televízoru USB disk. Po prvý raz musíte vykonať
nastavenia USB disku.
Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len vo
vybraných produktov a s ohľadom na
špecifické obmedzenia televíznej siete
a národných technických požiadaviek
nemusí byť dostupná v produktu alebo
v mieste inštalácie. Táto funkcia môže
tiež byť blokovaná televíznou sietí z
dôvodu ochrany autorských práv (HD
obsah, ochrana nahrávania). Stlačte
prosím OPTION na diaľkovom ovládaní
a skontrolujte, či je táto funkcia dostupná
vo vašom zariadení.
1. Stlačte MENU alebo OPTION na diaľkovom
ovládači, zvoľte Settings > Channel > Timeshift
(Nastavenie > Kanál > Časový posun) a stlačte
OK/► pre otvorenie.
2. Stlačte ▲/▼, zvoľte On (Zap) a stlačte OK pre
zapnutie funkcie časového posunu. Potom stlačte
EXIT alebo MENU a ponuku zavrite.
3. Stlačte OPTION na diaľkovom ovládaní a zvoľte
Timeshift (Časový posun), potom stlačte OK pre
potvrdenie.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a spustite
nastavenia disku.
5. Po skončení nastavení disku stlačte OPTION a
vyberte Timeshift (Časový posun).
6. Po stlačení tlačidla OK sa zobrazí ponuka pre
nastavenie časového posunu.
pre pozastavenie obrazu a
-- Stlačte tlačidlo
aktiváciu časového posunu.
-- Stlačte tlačidlo
pre prehrávanie nahraného
dielu.
-- Stlačte tlačidlo
pre rýchle prevíjanie nazad,
alebo tlačidlo
pre rýchle prevíjanie dopredu.
-- Keď ponuka časového posunu zmizne a na
obrazovke zostane iba načasovanie posunu,
môžete stlačiť / /
pre prístup do ponuky
časového posunu.
-- Stlačte tlačidlo pre ukončenie funkcie
časového posunu.

1. Stlačte MENU alebo OPTION na diaľkovom
ovládači a zvoľte Settings > Channel > Channel
diagnostics (Nastavenie > Kanál > Diagnostika
kanálov).
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Poznámky:
-- Predtým, než pripojíte USB disk do televízora,
sa uistite, že ste zálohovali dáta na disku, aby

Získajte viac z vášho televízora

Používanie titulkov
Môžete povoliť titulky pre každý televízny kanál.
Titulky sú vysielané prostredníctvom teletextu
alebo digitálneho vysielania DVB-T/DVB-C. S
digitálnym vysielaním máte ďalšiu možnosť výberu
preferovaného jazyka titulkov.
Zapnutie/vypnutie titulkov
1. Stlačte MENU alebo OPTION na diaľkovom
ovládači, zvoľte Settings > Channel > Subtitle
(Nastavenie > Kanál > Titulky) a stlačte OK/► pre
otvorenie.
2. Zvoľte možnosť Subtitle (Titulky), stlačte OK/►
pre otvorenie, stlačte ▲/▼ a zvoľte On (Zap)
alebo Off (Vyp) a stlačte OK pre potvrdenie.
3. Stlačte EXIT alebo MENU pre zatvorenie ponuky.
Povolenie jazykov pre titulky u digitálnych
televíznych kanálov
1. Stlačte MENU alebo OPTION na diaľkovom
ovládači, zvoľte Settings > Channel > Subtitle >
Digital subtitle language (Nastavenie > Kanál >
Titulky Jazyk dig. titulkov) a stlačte OK/► pre
otvorenie.
2. Stlačte ▲/▼ pre výber jazyka titulkov zobrazenia
ako preferovaného jazyka a stlačte OK pre
potvrdenie.
3. Stlačte ▲/▼ a zvoľte Digital subtitle language
2nd (2.jazyk dig. titulkov) a stlačte OK/► pre
otvorenie.
4. Stlačte ▲/▼ pre výber jazyka titulkov a stlačte OK
pre potvrdenie.
5. Stlačte EXIT alebo MENU pre zatvorenie ponuky.
Skrátené použitie: Stlačte SUBTITLE na diaľkovom
ovládaní a priamo zvoľte jazyk titulkov dostupný pre
vybraný digitálny televízny program.

(Sluchovo postihnutí) pre zobrazenie titulkov pre
sluchovo postihnutých divákov s vami vybraným
jazykom.
3. Stlačte EXIT alebo MENU pre zatvorenie ponuky.

Používanie teletextu
Výber dekódovania jazykovej stránky
1. Stlačte MENU alebo OPTION na diaľkovom
ovládači, zvoľte Settings > Channel > Teletext >
Decoding page language (Nastavenie > Kanál >
Teletext > Dekódovanie jazyka stránky) a stlačte
OK/► pre otvorenie.
2. Stlačte ▲/▼ a zvoľte správny typ jazyka, v ktorom
sa bude teletext zobrazovať, a stlačte OK pre
potvrdenie.
3. Stlačte EXIT alebo MENU pre zatvorenie ponuky.
Jazyk digitálneho teletextu
Na digitálnych televíznych kanáloch môžete, v
závislosti od vysielania, využívať službu s viacerými
počiatočnými teletextovými stránkami v rôznych
jazykoch. Táto funkcia vám umožňuje vybrať ako
hlavný dostupný jazyk, ktorý sa vzťahuje k rôznym
počiatočným teletextovým stránkam.
1. Stlačte MENU alebo OPTION na diaľkovom
ovládaní, zvoľte Settings > Channel > Teletext >
Digital teletext language (Nastavenie > Kanál >
Teletext > Jazyk digitál. teletextu) a stlačte OK/►
pre otvorenie.
2. Stlačte ▲/▼ pre výber jazyka a stlačte OK pre
potvrdenie.
3. Stlačte EXIT alebo MENU pre zatvorenie ponuky.

Elektronická príručka
Elektronická príručka je elektronická užívateľská
príručka k zariadeniu. Môžete nájsť pokyny pre
funkcie tohto prístroja.
1. Stlačte MENU alebo OPTION na diaľkovom
ovládači, zvoľte Settings > System > E-Manual
(Nastavenie > Systém > Elektronická príručka) a
stlačte OK pre otvorenie.
2. Stlačte ◄/►, zvoľte obsahy a stlačte OK pre
otvorenie. Potom stlačte ◄/► pre zobrazenie
stránok s pokynmi. Stlačte pre návrat k obsahu.
3. Stlačte EXIT pre ukončenie.

Nastavenie času

Voľba typu titulkov u digitálnych televíznych
kanálov

Podľa nižšie uvedených pokynov môžete preberať
čas z digitálnych kanálov.

1. Stlačte MENU alebo OPTION na diaľkovom
ovládači, zvoľte Settings > Channel > Subtitle
> Subtitle type (Nastavenie > Kanál > Titulky) a
stlačte OK/► pre otvorenie.
2. Stlačte ▲/▼ pre výber typu titulkov a stlačte OK
pre potvrdenie. Môžete zvoliť Hearing Impaired

1. Stlačte MENU alebo OPTION na diaľkovom
ovládači, zvoľte Settings > System > Timer >
Clock > Auto synchronization (Nastavenie >
Systém > Časovač > Hodiny > Automatická
synchronizácia) a stlačte OK/► pre otvroenie.
2. Stlačte tlačidlo ▲/▼ pre výber On (Zap) a stlačte
OK pre potvrdenie.

SK 13

Slovenčina

ste zabránili strate dôležitých dát v dôsledku
nepredvídateľného poškodenia.
-- Odporúčame použiť USB disk s voľnou kapacitou
nad 1 GB a s rýchlosťou disku viac ako 5,0 MB/s.
-- Čím väčší je voľná kapacita na USB disku pre
časový posun, tým dlhší je vytvorený záznam.
-- Ak zmeníte kanál alebo vstupný zdroj v režime
časového posunu, zobrazí sa správa, kde musíte
vybrať Yes (Áno) alebo No (Nie). Môžete zvoliť
Yes (Áno) a funkciu časového posunu prerušiť a
zmeniť kanál alebo zmeniť vstupný zdroj.

Získajte viac z vášho televízora
3. Stlačte EXIT alebo MENU pre zatvorenie ponuky.

Prispôsobenie nastavenia vstupov
Svoje pripojené zdroje môžete pomenovať podľa typu
zariadenia namiesto podľa typu zásuvky.
1. Stlačte MENU alebo OPTION na diaľkovom
ovládaní, zvoľte Settings > System > Input
settings (Nastavenie > Systém > Nastavenia
vstupov) a stlačte OK/► pre otvorenie.
2. Stlačte ▲/▼ zvoľte konektor, ku ktorému je
vaše zariadenie pripojené, a stlačte OK/► pre
otvorenie.
3. Stlačte ▲/▼, zvoľte typ zariadenia pripojeného k
tomuto konektoru a stlačte OK pre potvrdenie.
4. Stlačte EXIT alebo MENU pre zatvorenie ponuky.
Po nastavení sa vybrané meno zdroja zobrazí za
menom príslušného konektoru v zozname zdrojov
pri stlačení tlačidla SOURCE na diaľkovom ovládaní
alebo tlačidla OK na televízore.
Poznámka: Nie všetky modely majú tlačidlo OK na
televízore.

Aktualizácia softvéru

Slovenčina

Poznámka: Nevypínajte ani neodpájajte televízor
skôr, než bude aktualizácia dokončená.
Stlačte MENU alebo OPTION na diaľkovom ovládaní,
zvoľte Settings > System > Software update
(Nastavenie > Systém > Aktualiz. softvéru) a stlačte
OK/► pre otvorenie. Máte k dispozícii nasledujúce
možnosti pre aktualizáciu softvéru.
-- By USB (Cez USB): Umožňuje vám nainštalovať
novú verziu softvéru z USB disku. Do USB portu na
televízore pripojte USB disk, na ktorom je uložená
nová verzia softvéru. Vyberte možnosť By USB (Cez
USB) a stlačte OK/► pre otvorenie. Postupujte
podľa pokynov na obrazovke pre dokončenie
procesu.
-- By network (Cez siete): Umožňuje vám stiahnuť a
nainštalovať najnovšiu verziu softvéru z internetu.
Nezabudnite najprv nastaviť pripojenie cez kábel
alebo bezdrôtovú sieť, potom vyberte možnosť By
network (Cez siete) a stlačte OK/► po otvorení.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke pre
dokončenie procesu.
Poznámka: Počas aktualizácie udržujte sieťové
spojenie bez prerušenia.
-- By channel (Cez kanál): Umožňuje vám
nainštalovať najnovšiu verziu softvéru, ak je
k dispozícii z vysielania. Zvoľte možnosť By
channel (Cez kanál) a stlačte OK/► pre otvorenie.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke pre
dokončenie procesu.

Prechod na režim obchodu alebo domáci režim
1. Stlačte MENU alebo OPTION na diaľkovom
ovládaní, zvoľte Settings > System > Location

(Nastavenie > Systém > Miesto) a stlačte OK/►
pre otvorenie.
2. Stlačte ▲/▼ a zvoľte Home (Doma), Shop
(Obchod) alebo Shop with demo (Obchod s
ukážkou) a stlačte OK pre potvrdenie.
3. Stlačte EXIT alebo MENU pre zatvorenie ponuky.
Poznámka: Podľa nariadenia Európskej komisie
2009/125/ES televízor v režime Doma
automaticky prejde do pohotovostného
režimu, ak nebude vykonaná žiadna
operácia po dobu 4 hodín. Túto funkciu
je možné vypnúť v ponuke System
> Timer > Auto standby (Systém >
Nastavenie času > Autom. pohot. režim).

Spoločné rozhranie
Šifrované digitálne televízne kanály možno dekódovať
pomocou modulu spoločného rozhrania a karty
poskytnuté prevádzkovateľom služieb digitálnej
televízie.
V závislosti od operátora a služby modul spoločného
rozhrania umožňuje niekoľko digitálnych služieb,
ktoré si zvolíte (napríklad platená televízia). Pre viac
informácií o službách a podmienkach sa obráťte na
svojho poskytovateľa služieb digitálnej televízie.
Použitie modulu spoločného rozhrania
UPOZORNENIE: Pred vložením modulu
spoločného rozhrania televízor vypnite.
Postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.
Chybné vloženie modulu spoločného rozhrania
môže viesť k poškodeniu modulu aj vášho
televízora.
1. Podľa inštrukcií na module spoločného rozhrania
opatrne modul zasuňte do slotu pre spoločné
rozhranie na televízore.
2. Module zatlačte tak ďaleko, ako to len pôjde.
3. Televízor zapnite a počkajte na spustenie funkcie
spoločného rozhrania. To môže trvať niekoľko
minút.
Poznámka: Nevyťahujte modul spoločného rozhrania
zo slotu. Vytiahnutie modulu spôsobí
deaktiváciu digitálnych služieb.
Prístup k službám spoločného rozhrania
Po pripojení a aktivácii modulu spoločného rozhrania
stlačte MENU alebo OPTION na diaľkovom ovládaní,
zvoľte Settings > System > Common Interface
(Nastavenie > Systém > Spoločné rozhranie) a stlačte
OK/► pre otvorenie.
Táto položka menu je k dispozícii iba vtedy, ak je
správne vložený a aktivovaný modul spoločného
rozhrania. Aplikácie a obsah na obrazovke sú
poskytované vaším poskytovateľom služieb digitálnej
televízie.
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Získajte viac z vášho televízora
(* nie je k dispozícii u niektorých modelov)
Toto zariadenie s certifikátom DivX Certified® bolo
podrobené prísnemu testovaniu, aby bolo zaistené,
že prehráva video DivX®.
Ak chcete prehrávať zakúpené filmy vo formáte DivX,
zaregistrujte najprv svoj prístroj na vod.divx.com. Svoj
registračný kód nájdete v časti DivX VOD v ponuke
System (Systém) vášho televízora, ako je vysvetlené
nižšie.
Získanie registračného kódu:
• Stlačte MENU alebo OPTION na diaľkovom
ovládači.
• Zvoľte Settings > System > Advanced settings
> DivX(R) registration (Nastavenie > Systém >
Rozšírené nastavenia > Registrácia DivX(R)).
• Stlačte OK/►, váš registračný kód bude zobrazený.
Viac informácií o vykonaní registrácie nájdete na
stránkach vod.divx.com.
Zrušenie registrácia televízora:
Ak si prajete zrušiť registráciu televízora,
• Stlačte MENU alebo OPTION na diaľkovom
ovládači.
• Zvoľte Settings > System > Advanced settings
> DivX(R) deregistration (Nastavenie > Systém >
Rozšírené nastavenia > Zrušenie registrácie pre
DivX(R)).
• Stlačte OK/►, hlásenie vám poskytne inštrukcie.
DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD a súvisiace
logá sú ochranné známky spoločnosti DivX, LLC a sú
používané na základe licencie.

T-Link
Táto funkcia slúži na vyhľadanie zariadení CEC
pripojených k zásuvkám HDMI na televíznom
prijímači a umožňuje jednodotykové prehrávanie
a pohotovostný režim zariadení CEC.
Povolenie alebo zakázanie funkcie T-Link
1. Stlačte MENU alebo OPTION na diaľkovom
ovládaní, zvoľte Settings > System > Advanced
settings > T-Link (Nastavenie > Systém >
Rozšírené nastavenia > T-Link) a stlačte OK/►
pre otvorenie.
2. Stlačte ▲/▼ a zvoľte On (Zap), alebo Off (Vyp) a
stlačte OK pre potvrdenie.
3. Stlačte EXIT alebo MENU pre zatvorenie ponuky.
Používanie prehrávania jediným dotykom
Prehrávanie stlačením jediného tlačidla (one-touch)
sa po stlačení tlačidla prehrávania (napríklad) na
diaľkovom ovládaní vášho DVD prehrávača spustí
prehrávanie na DVD prehrávači a váš televízor

sa automaticky prepne na správny zdroj a bude
zobrazovať obsah DVD.
Používanie systému v pohotovostnom režime
Keď je systém v pohotovostnom režime, po stlačení
tlačidla na (napríklad) diaľkovom ovládaní vášho
televízora sa váš televízor a všetky pripojené
zariadenia HDMI prepnú do pohotovostného režimu.
Poznámka: Funkcie CEC závisí na pripojených
zariadeniach a je možné, že niektoré
zariadenia nemusia po pripojení k
televízoru správne spolupracovať.
Pre viac informácií nahliadnite do
používateľskej príručky alebo sa obráťte
na výrobcu problematického zariadenia.

Vynulovať na predvolené nastavenia
Umožňuje obnovenie nastavení televízora na výrobné
nastavenia.
1. Stlačte MENU alebo OPTION na diaľkovom
ovládaní, zvoľte Settings > System > Reset shop
(Nastavenie > Systém > Reset shop) a stlačte
OK/► pre otvorenie.
2. Pomocou číselných tlačidiel zadajte heslo.
3. Stlačte tlačidlo ◄/►, zvoľte OK a stlačte OK pre
otvorenie.
4. Zobrazí sa ponuka Initial setup (Počiatočné
nastavenia). Postupujte podľa pokynov v časti
Počiatočné nastavenia.

LED indikátor
Umožňuje nastaviť LED indikátor na prednom paneli
TV, aby blikal, alebo svietil.
1. Stlačte MENU alebo OPTION na diaľkovom
ovládači, zvoľte Settings > System > LED
Indicator (Nastavitve > Systém > LED indikátor) a
stlačte OK/► pre otvorenie.
2. Stlačte ▲/▼ a zvoľte Flashing (Blikanie) alebo
Normal (Normalno) a stlačte OK pre potvrdenie.
3. Stlačte EXIT alebo MENU pre zatvorenie ponuky.

Prehliadanie fotografií, prehrávanie hudby a
sledovanie videa z pamäťového zariadenia
USB
Váš televízor je vybavený USB konektormi, ktoré vám
umožňujú prezerať fotografie, počúvať hudbu alebo
sledovať videá uložené na USB diskoch.
Podporované formáty súborov:
Obraz JPG/JPEG, BMP, PNG
Hudba MP3
Video AVI, MPG, MPEG, TS, DIVX, MKV,
HEVC...
Poznámky:
-- Niektoré USB kľúče a USB produkty, ako sú
digitálne fotoaparáty alebo mobilné telefóny, nie
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DivX video

Získajte viac z vášho televízora
sú plne kompatibilné so štandardom USB, takže
nemusia fungovať s prehrávačom TV media
player. Nie všetky kľúče alebo USB zariadenia sú
kompatibilné s funkciou USB. Nie všetky vyššie
uvedené formáty sú podporované. Formáty
kódovania vašich súborov určijú, či je alebo nie
je možné súbory prehrať.
-- Používajte prosím vysokorýchlostné USB disky
(minimálne 5 MB/s prenosové čítanie). Pre
prehrávanie obsahu 4K sa odporúča používať
pevné disky 2,5" alebo 3,5" pripojené k portu
USB 3.0.
Keď je USB zariadenie pripojené, stlačte MENU
na diaľkovom ovládaní pre zobrazenie domovskej
stránky. Stlačte ▲/▼/◄/►, zvoľte Media (Média) a
stlačte OK pre otvorenie. Stlačte ◄/► a zvoľte USB
disk, ak ste pripojili dva alebo viac USB diskov. Potom
stlačte tlačidlo OK pre otvorenie.
Všetky
Použite túto funkciu na zobrazenie všetkých
podporovaných súborov, ak je k dispozícii.

Slovenčina

1. Stlačte ▲/▼ a zvoľte All (Všetky), potom stlačte
OK/► pre otvorenie prehliadača obsahu hlavných
súborov.
2. V prehliadači obsahu hlavných súborov použite
▲/▼/◄/► a vyberte súbor alebo vnútornú zložku
so súbormi.
3. Vyberte vnútornú zložku so súbormi, stlačte OK
pre otvorenie prehliadača obsahu čiastkových
súborov.
4. Použite ▲/▼/◄/► a vyberte súbor buď v
prehliadači obsahu hlavných alebo čiastkových
súborov. Stlačte OPTION pre zobrazenie ponuky
funkcií v režime zložky.
-- Sort by (Zoradiť podľa): Zoradiť zložky a súbory
podľa Name (Názvu) alebo Date (Dátumu).
-- Parser (Parser): Môžete vybrať Recursive
(Rekurzívne) pre zobrazenie všetkých
podporovaných súborov zo všetkých
podadresárov.
-- DivX(R) Registration (Registrácia DivX(R)):
Toto zariadenie môžete zaregistrovať, alebo jeho
registráciu zrušiť.
5. Vyberte požadovaný súbor a stlačte OK pre
prehranie.
6. Stlačte pre návrat do prechádzajúceho
rozhrania.
Obraz
Použite túto funkciu na prehrávanie obrazu, ak je k
dispozícii.
1. Stlačte ▲/▼ a zvoľte Picture (Obraz), potom
stlačte OK/► pre otvorenie prehliadača obsahu
hlavných súborov.
2. Použite ▲/▼/◄/► a zvoľte fotografiu v prehliadači
obsahu hlavných alebo čiastkových súborov,

stlačte OK pre prezeranie. Prezentácia sa začne
od zvolenej fotografie.
3. Stlačte ◄/► pre zobrazenie predchádzajúcej
alebo nasledujúcej fotografie, stlačte ▼ pre
zobrazenie zoznamu pre prehrávanie a stlačte OK
pre zobrazenie konzoly.
4. Stlačte pre návrat do prechádzajúceho
rozhrania.
Video
Použite túto funkciu na prehrávanie obrazu, ak je k
dispozícii.
1. Stlačte ▲/▼ a zvoľte Video (Video), potom stlačte
OK/► pre otvorenie prehliadača obsahu hlavných
súborov.
2. Použite ▲/▼/◄/► a zvoľte video v prehliadači
obsahu hlavných alebo čiastkových súborov,
stlačte OK pre prehrávanie, ktoré sa začne od
zvoleného videa.
3. Stlačte ◄/► pre rýchle prevíjanie dozadu alebo
dopredu na ukazovateli priebehu. Stlačte ▼ pre
zobrazenie zoznamu skladieb a stlačte OK pre
pozastavenie alebo prehrávanie videa.
4. Stlačte OPTION pre zobrazenie ponuky
videa v režime prehliadača. Môžete zvoliť iné
prednastavenie obrazu, režimy prehrávania a
režimy obrazovky atď.
5. Stlačte pre návrat do prechádzajúceho
rozhrania.
Hudba
Použite túto funkciu na prehrávanie hudby, ak je k
dispozícii.
1. Stlačte ▲/▼ a zvoľte Music (Hudba), potom
stlačte OK/► pre otvorenie prehliadača obsahu
hlavných súborov.
2. Použite ▲/▼/◄/► a zvoľte pieseň v prehliadači
obsahu hlavných alebo čiastkových súborov,
stlačte OK pre prehrávanie, ktoré sa začne od
zvolenej piesne.
3. Stlačte ◄/► a zvoľte rôzne tlačidlá zobrazená
v spodnej časti obrazovky a stlačte OK pre
potvrdenie. Môžete pozastaviť alebo prehrať
skladbu, vybrať predchádzajúcu alebo nasledujúcu
skladbu, vyberať rôzne režimy prehrávania,
prezerať zoznam skladieb atď. Keď sa zameriate
na ukazovateľ priebehu, môžete stlačiť ◄/► pre
rýchle prevíjanie vpred alebo vzad.
4. Stlačte OPTION pre zobrazenie ponuky hudby
v režime prehliadača. Môžete voliť rôzne
prednastavenia zvuku a prezerať informácie o
hudbe, ak sú dostupné, atď. Môžete tiež zvoliť
Audio only (Iba zvuk) a počúvať hudbu s vypnutou
3D obrazovkou. Obrazovku zapnete stlačením
akéhokoľvek tlačidla.
5. Stlačte pre návrat do prechádzajúceho
rozhrania.
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Získajte viac z vášho televízora

EPG je sprievodca na obrazovke, ktorý zobrazuje
naplánované digitálne televízne programy. Programy
môžete prechádzať, vyberať, prezerať a nahrávať.
1. Stlačte GUIDE na diaľkovom ovládaní. Zobrazí sa
ponuka Program Guide (Programový sprievodca),
v ktorej môžete získať informácie o aktuálnom
alebo nadchádzajúcom programe vysielanom na
každej stanici. Rôznymi programami a môžete
prechádzať pomocou ▲/▼/◄/► tlačidiel na
diaľkovom ovládaní.
2. Použite príslušné tlačidlá zobrazená v spodnej
časti obrazovky pre zobrazenie EPG.
pre
-- Prev day (Predchádzajúci deň): Stlačte
zobrazenie EPG z predchádzajúceho dňa.
-- Next day (Nasledujúci deň): Stlačte
pre
zobrazenie EPG z nasledujúceho dňa.
-- Filter (Filter): Filter programového sprievodcu
pre digitálne televízne programy.
• Stlačte OPTION pre zobrazenie zoznamu typov
programov.
• Rôznymi programami a dostupnými podtypmi
môžete prechádzať pomocou tlačidiel
▲/▼/◄/► na diaľkovom ovládaní.
• Zvoľte jeden alebo viac typov, ktoré chcete
zvýrazniť, zo zoznamu Type (Typ), stlačte
OK pre výber alebo zrušenie výberu. Vľavo
od vybraného typu sa objaví zaškrtnutie.
Keď zvolíte nejaký typ, budú vybrané aj
zodpovedajúce podtypy (ak sú dostupné).
• Môžete tiež vybrať požadované podtypy (ak
sú dostupné) bez predchádzajúceho výberu
vlastného typu.
• Stlačte OPTION pre zatvorenie zoznamu typov.
• Po filtrovaní budú zvýraznené všetky vami
požadované digitálne televízne programy.
-- Schedule list (Zoznam nahrávok): Stlačte žlté
tlačidlo pre otvorenie ponuky Schedule list
(Zoznam nahrávok).
• Stlačte červené tlačidlo pre pridanie nahrávky
do zoznamu.
• Stlačte zelené tlačidlo pre odstránenie zvolenej
nahrávky zo zoznamu.
• Stlačte OK pre úpravu zvolenej nahrávky.
-- Add schedule (Pridanie do zoznamu): Stlačte
červené tlačidlo pre pridanie nahrávky do
zoznamu.
• Channel number (Číslo kanála): použite ◄/►
pre výber požadovaného kanála.
• Start date (Dátum od): pomocou číselných
tlačidiel nastavte počiatočný dátum.
• Start time (Čas zapnutia): pomocou číselných
tlačidiel nastavte čas spustenia.
• End time (Čas ukončenia): pomocou číselných
tlačidiel nastavte čas ukončenia.

• Schedule type (Typ harmonogramu): pomocou
◄/► zvoľte dostupný typ harmonogramu.
-- Zvoľte Reminder (Pripomenutie), aby ste
boli upozornení, že môžete prepnúť na
naplánovaný program vo vami nastavenom
čase.
-- Zvoľte Record (Záznam) (ak je k dispozícii),
ak chcete spustiť naplánované nahrávanie
v nastavenom čase. Ak čas uplynie a vy
nevykonáte žiadnu akciu, naplánované
nahrávanie sa spustí automaticky.
• Repeat type (Typ opakovania): pomocou ◄/►
zvoľte rôzne režimy opakovania naplánovaného
nahrávania.
• Stlačte ▲/▼ a zvoľte Add schedule (Pridať
nahrávku), a stlačte OK pre potvrdenie.
3. Stlačte GUIDE alebo EXIT pre ukončenie EPG.

PVR (Personal Video Recorder)
Umožňuje nahrávanie obľúbených televíznych
programov. Pred použitím tejto funkcie najskôr
pripojte k zariadeniu USB disk.
Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len vo
vybraných produktov a s ohľadom na
špecifické obmedzenia televíznej siete
a národných technických požiadaviek
nemusí byť dostupná v produktu alebo
v mieste inštalácie. Táto funkcia môže
tiež byť blokovaná televíznou sietí z
dôvodu ochrany autorských práv (HD
obsah, ochrana nahrávania). Stlačte
prosím OPTION na diaľkovom ovládaní
a skontrolujte, či je táto funkcia dostupná
vo vašom zariadení.
1. Stlačte OPTION na diaľkovom ovládaní, zvoľte
PVR a stlačte OK pre otvorenie.
-- Skrátený postup: stlačte tlačidlo na diaľkovom
ovládaní pre otvorenie PVR priamo.
2. Stlačte modré tlačidlo pre otvorenie ponuky
Settings (Nastavenie) a stlačte ▲/▼/◄/► pre
nastavenie dĺžky nahrávania.
3. Počas nahrávania sa na obrazovke zobrazí
mini panel PVR, kde bude zobrazený priebeh
nahrávania.
4. Stlačte tlačidlo pre zastavenie nahrávania ručne.
Počas normálnej prevádzky sa nahrávanie zastaví
automaticky, keď ubehne nastavená doba pre
nahrávanie.
5. Súbor s nahrávkou bude uložený do priečinka s
názvom „PVR“ na váš USB disk. Pre sledovanie
nahraného programu ukončite najprv režim PVR a
otvorte Media (Médiá) z domovskej stránky. Zvoľte
PVR, potom zvoľte príslušný súbor s nahrávkou a
stlačte OK pre prehrávanie.
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Poznámky:

Slovenčina

Používanie EPG (Elektronického
Programového Sprievodcu)

Získajte viac z vášho televízora
-- Táto funkcia je k dispozícii len pre nešifrované
digitálne kanály. Aj v prípade, že je vložený
modul CICAM (CI alebo CI+), nie je táto funkcia
dostupná na šifrovaných kanáloch.
-- Predtým, než pripojíte USB disk do zariadenia,
sa uistite, že ste zálohovali dáta na disku, aby
ste zabránili strate dôležitých dát v dôsledku
nepredvídateľného poškodenia.
-- Čím väčší je voľná kapacita na USB disku pre
funkciu PVR, tým dlhší je vytvorený záznam.
-- Ak chcete zmeniť kanál alebo vstupný zdroj
počas nahrávania, pred zmenou kanála alebo
vstupného zdroja najprv uložte údaje pre
nahrávanie.
-- Televízor nemôže súbory prehrávať normálne, ak
parametre súboru prekročí obmedzenie systému,
formát súboru nie je podporovaný, súbor je
poškodený alebo ak súbor nemožno dekódovať.
-- Neodpájajte USB disk, keď systém načítava
súbor alebo prenáša dáta. V opačnom prípade
môže dôjsť k poškodeniu systému alebo disku.

MHL (Mobile High-Definition Link)

Slovenčina

(* nie je k dispozícii u niektorých modelov)
Nasledujúce funkcie môžete používať po pripojení
portu HDMI označeného MHL na televízore a USB
portu s MHL kompatibilným mobilným telefónom
alebo podobným zariadením s káblom MHL.
• Nabíjajte svoje mobilné telefóny z televízie.
• Obojsmerné diaľkové ovládanie medzi mobilným
telefónom a televízorom.
• Video alebo audio výstup z mobilného telefónu.
Poznámky:
-- V závislosti od pripojeného zariadenia nemusia
byť tieto funkcie dostupné.
-- Ak sú batérie pripojeného zariadenia vybité,
nabíjanie sa nespustí.
-- Pre ovládanie mobilného telefónu pomocou
diaľkového ovládania televízora je nutné, aby
bola najprv zapnutá funkcia T-Link (T-Link).
Potom stlačte OPTION a zvoľte T-Link > Setup
> Guide menu (T-Link > Nastavenie > Pon.
sprievodcu). Pomocou virtuálnej klávesnice kroky
vykonajte.

Ak používate MHL
• Spolupráca so zariadeniami MHL od iných výrobcov
nie je zaručená.
• TCL neposkytuje žiadnu záruku proti nižšie
popísaným prevádzkovým poruchám popísaným
nižšie, ak je k televízoru pripojený zdroj MHL.
-- Žiadny obraz alebo zvuk
-- Niektoré funkcie nie je možné ovládať diaľkovo z
televízora
• V prípade, že MHL nepracuje správne, obráťte sa
na výrobcu zdrojového zariadenia pre radu ohľadom
jeho používania.
• Nevyťahujte zástrčku televízora zo zásuvky, ak je
televízor zapnutý a je pripojené zariadenie MHL.
• Nevyťahujte zástrčku televízora zo zásuvky, ak je
televízor v pohotovostnom režime a je pripojené
zariadenie MHL.

Funkcia MHEG
Niektoré spoločnosti poskytujúce digitálne televízne
vysielanie ponúkajú digitálne textové alebo
interaktívne služby (napríklad BBC1). Tieto služby
fungujú ako normálny teletext s pridaním čísla, farby
a navigačných tlačidiel.
Poznámka: MHEG a titulky sú vzájomne exkluzívne
a nemôžu byť súčasne na jednej
obrazovke. Ak sú Subtitle (Titulky)
nastavené na On (Zap), MHEG sa
nezobrazí. Postupujte podľa pokynov
v časti Zapnutie/vypnutie titulkov a
nastavte Subtitle (Titulky) na Off (Vyp).
1. Na diaľkovom ovládaní stlačte červené tlačidlo
alebo TEXT.
2. Stlačte ▲/▼/◄/► a vyberte alebo zvýraznite
položky.
3. Stlačte OK pre potvrdenie alebo aktiváciu.
4. Stlačte niektoré farebné tlačidlo pre výber
možnosti.
5. Stlačte TEXT alebo EXIT pre ukončenie.

Pripojenie MHL kompatibilného zariadenia
• MHL kompatibilné zariadenie pripojte k portu HDMI
označenému ako MHL na televízore pomocou kábla
MHL (nie je súčasťou). Nabíjanie sa automaticky
spustí.
• Pri pripájaní zariadenia kompatibilného s MHL do
portu HDMI na televízore, ktorý je označený ako
MHL, prepnite vstupný zdroj televízora na príslušný
vstup HDMI.
Poznámka: Zariadenie kompatibilné s MHL
nepripájajte do žiadneho iného portu než
portu HDMI označeného ako MHL.
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Kapitola 6 - Sieť
Môžete nastaviť televízor tak, aby mohol pristupovať
na Internet prostredníctvom miestnej siete (LAN)
pomocou káblového alebo bezdrôtového pripojenia.
Pripojenie ku káblovej sieti
Svoj televízor môžete pripojiť k sieti LAN pomocí
kábla troma spôsobmi:
• Môžete pripojiť svoj televízor k sieti LAN pripojením
portu LAN na vašom televízore k externému
modemu pomocou kábla Cat 5.
• Môžete pripojiť svoj televízor k sieti LAN pripojením
portu LAN na vašom televízore k IP smerovaču,
ktorý je pripojený k externému modemu. Pre
pripojenie použite kábel Cat 5.
• V závislosti na konfigurácii vašej siete môžete svoj
televízor pripojiť k LAN sieti pripojením LAN portu
na vašom televízore priamo do sieťovej zásuvky
v stene pomocou kábla Cat 5. Poznámka: sieťová
zásuvka na stene je pripojená k modemu alebo
smerovaču na inom mieste v dome.
1. Stlačte MENU alebo OPTION na diaľkovom
ovládači, zvoľte Settings > Network > Internet
connection (Nastavenie > Sieť > Pripojenie na
Internet) a stlačte OK/► pre otvorenie.
2. Stlačte tlačidlo ▲/▼ pre výber On (Zap) a stlačte
OK pre potvrdenie.
3. Stlačte tlačidlo ▲/▼ pre výber Interface
(Rozhrania) a stlačte OK/► pre zadanie.
4. Stlačte tlačidlo ▲/▼ pre výber Ethernet (Ethernet)
a stlačte OK pre potvrdenie.
5. Stlačte tlačidlo ▲/▼ a zvoľte IP settings
(Nastavenie IP) a stlačte OK/► pre otvorenie.
Môžete nastaviť Address type (Typ adresy) na
Auto (Automaticky) alebo Manual (Ručne).
-- Zvoľte Auto (Automaticky), ak chcete, aby
televízor vyhľadal a zadal potrebnú IP adresu
automaticky.
-- Zvoľte Manual (Ručne), ak chcete zadať IP
adresu ručne. Potom:
• Stlačte ▼ pre prechod do prvého vstupného
poľa.
• Zadajte hodnoty pre IP address, Subnet
mask, Default gateway, Primary DNS (Adresa
IP, masku podsiete, predvolenú bránu, primárny
DNS) a Secondary DNS (sekundárny DNS).
Pomocou číselných tlačidiel zadajte čísla a
pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/► sa presúvajte
medzi vstupnými poliami.
-- Po skončení IP settings (Nastavenie IP)
stlačte ▲/▼/◄/► a zvoľte OK a potom OK pre
potvrdenie. Zariadenie sa pokúsi pripojiť k sieti
a bude vás informovať o výsledku. Stlačte pre
návrat do ponuky Network (Sieť).
6. Ak chcete skontrolovať informácie o aktuálnom
pripojení, ako je Interface, Address type, IP

address (rozhranie, typ adresy, Adresa IP) atď.,
stlačte ▲/▼, zvoľte Information (Informácie) a
stlačte OK/► pre otvorenie. Stlačte pre návrat
do ponuky Network (Sieť).
7. Ak chcete skontrolovať pripojenie k internetu,
stlačte ▲/▼, zvoľte Connection test (Test
pripojenia) a stlačte OK/►.
Pripojenie ku bezdrôtovej sieti
Váš televízor je vybavený pre pripojenie k vašej
domácej sieti bezdrôtovo. K tomu budete potrebovať
bezdrôtový smerovač alebo modem.
1. Stlačte MENU alebo OPTION na diaľkovom
ovládači, zvoľte Settings > Network > Internet
connection (Nastavenie > Sieť > Pripojenie na
Internet) a stlačte OK/► pre otvorenie.
2. Stlačte tlačidlo ▲/▼ pre výber On (Zap) a stlačte
OK pre potvrdenie.
3. Stlačte tlačidlo ▲/▼ pre výber Interface
(Rozhrania) a stlačte OK/► pre zadanie.
4. Stlačte tlačidlo ▲/▼ pre výber Wireless
(Bezdrôtovo) a stlačte OK pre potvrdenie.
5. Stlačte tlačidlo ▲/▼ a zvoľte Wireless settings
(Nastavenie bezdrôtového spojenia) a stlačte
OK/► pre otvorenie. Pripojenie k bezdrôtovej sieti
môžete nastaviť 3 spôsobmi:
-- a) Vyhľadávanie
• Stlačte tlačidlo ▲/▼ pre výber Scan
(Vyhľadávanie) a stlačte OK/► pre otvorenie.
Televízor prehľadá všetky prístupové body v
dosahu. Zobrazia sa prístupové body nájdené
televízorom.
• Stlačte ▲/▼ a zvoľte dostupný prístupový bod.
Potom stlačte OK/► pre pripojenie.
• Stlačte pre návrat do ponuky Wireless
settings (Nastavenie bezdrôtového spojenia).
Poznámka: Pokiaľ zvolíte chránený prístupový bod,
budete musieť zadať príslušné heslo.
Stlačte OK na diaľkovom ovládaní
pre zobrazenie virtuálnej klávesnice,
pomocou ktorej môžete zadať heslo.
-- b) Ručne
Stlačte tlačidlo ▲/▼ pre výber Manual (Ručne)
a stlačte OK/► pre otvorenie. Budete vyzvaní
na zadanie správneho SSID dostupného
bezdrôtového smerovača pre nastavenie
pripojenia. Stlačte pre návrat do ponuky
Wireless settings (Nastavenie bezdrôtového
spojenia).
-- c) Automaticky
Ak váš prístupový bod (Access Point) podporuje
WPS (Wi-Fi Protected Setup), môžete sa pripojiť
k sieti cez PIN (Personal Identification Number)
alebo PBC (Push Button Configuration). WPS
automaticky nakonfiguruje SSID a WPA kľúč v
akomkoľvek režime.
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Slovenčina

Sieťové pripojenie

Sieť
Stlačte tlačidlo ▲/▼ pre výber Auto
(Automaticky) a stlačte OK/► pre otvorenie.
• PIN: Zvoľte PIN a stlačte OK/► pre otvorenie.
Zvoľte náhodný PIN kód. Uistite sa, že tento
kód je nastavený na prístupovom bode (postupy
nájdete v príručke k smerovaču). Zvoľte OK a
stlačte OK pre nastavenie pripojenia.
• PBC: Ak má váš smerovač tlačidlo PBC, zvoľte
PBC a stlačte OK/► pre otvorenie. Stlačte
tlačidlo PBC na smerovaču počas 2 minút než
zvolíte OK a stlačte OK ešte raz. Váš televízor
automaticky získa všetky hodnoty nastavenia
siete, ktoré potrebuje, a pripojí sa k sieti.
• Stlačte pre návrat do ponuky Wireless
settings (Nastavenie bezdrôtového spojenia).
-- Stlačte pre návrat do ponuky Network (Sieť).
6. Ak chcete skontrolovať informácie o aktuálnom
pripojení, ako je Interface, Address type, IP
address (rozhranie, typ adresy, Adresa IP) atď.,
stlačte ▲/▼, zvoľte Information (Informácie) a
stlačte OK/► pre otvorenie. Stlačte pre návrat
do ponuky Network (Sieť).
7. Ak chcete skontrolovať pripojenie k internetu,
stlačte ▲/▼, zvoľte Connection test (Test
pripojenia) a stlačte OK/►.

DLNA (Zdieľať a zobraziť)
Poznámka: Táto príručka sa vzťahuje na produkty
s funkciou Share & See (Zdieľať a
zobraziť) alebo DLNA. Share & See
(Zdieľať a zobraziť) je kompatibilné s
DLNA.

aby váš televízor mohol pristupovať k určeným
súborom na vašom PC.
1. Otvorte Microsoft Windows Media Player 11.
2. Zvoľte Library > Media sharing (Knižnica >
Zdieľanie médií).
3. Zaškrtnite políčko Share my media to (Zdieľat
média s).
4. Vyberte ikonu televízora pripojeného k počítaču.
5. Vyberte možnosť Allow (Povoliť), aby televízor
mohol pristupovať k počítaču, a zvoľte OK pre
povolenie.
Poznámka: Pomocou tlačidla Settings (Nastavenie)
upravte požadované nastavenia.
6. Zvoľte Library > Add to Library (Knižnica > Pridať
do knižnice).
7. Zvoľte vaše osobní zložky alebo zložky iných
užívateľov, ktorí môžu pristupovať a zdieľať.
8. Vyberte možnosť Add (Pridať) a kliknite na tlačidlo
OK pre schválenie pridania.
Aplikácia DLNA
Zvoľte Media (Média) z domovskej stránky a
stlačte OK pre otvorenie. Potom si môžete prezerať
fotografie, počúvať hudbu alebo sledovať videá, ktoré
sú uložené na vašom počítaču.
Podporované formáty súborov:
Obraz JPEG, PNG
Hudba MP3, WMA, LPCM
Video MPEG2, MPEG4, WMV

Slovenčina

Poznámky:
-- Ak je zapnutá funkcia DLNA, televízor zobrazí
dostupné servery DLNA, ktoré sú dostupné vo
vašej lokálnej sieti.
-- Obsah iných DLNA serverov sa nemusí
na vašom televízore správne prehrať kvôli
problémom s kompatibilitou.
-- Pri zdieľaní súborov médií z počítača nemusia
byť k dispozícii niektoré funkcie, a kvôli
použitému kódovanie formátu a súboru môže
dôjsť k problémom s prehrávaním.
-- Kvôli podmienkam súvisiacim so sieťou nemusí
byť prehrávanie mediálnych súborov bez chýb.
Ak k tomu dôjde, prehrávajte ich s USB disku.

Pripojenie k počítaču
Najprv sa uistite, že váš televízor je pripojený káblom
alebo pomocou bezdrôtovej siete k smerovaču. Potom
spojte počítač so smerovačom pomocou kábla alebo
bezdrôtovo. Tiež sa uistite, že je zvolená možnosť
Network > Internet connection (Sieť > Pripojenie
k internetu) a vyberte On (Zap), aby firewall vášho
počítača neblokoval spojenie.
Povolenie funkcie DLNA
Stlačte MENU alebo OPTION na diaľkovom ovládaní,
zvoľte Settings > Network > DLNA (Nastavenie >
Sieť > DLNA) a stlačte OK/► pre potvrdenie. Stlačte
tlačidlo ▲/▼ pre výber On (Zap) a stlačte OK
pre potvrdenie. Postupujte podľa krokov v poradí
uvedenom nižšie. Potom si budete môcť vychutnať
nahrané videa, fotografie a hudbu uložené na vašom
počítaču.
Pridanie médií z počítača pre zdieľanie
Nainštalujte DLNA media server na svojom počítaču.
Jednoduchý a známy server, ktorý je možné
inštalovať, je Microsoft Windows Media Player 11 a
vyšší. Postupujte podľa pokynov nižšie a umožnite,

GuideOn
GuideOn odkazuje na sieť EPG, čo je aplikácia
náhľadu programu a ktorá vám pomáha orientovať
sa vo veľkom množstve obsahov. Poskytuje funkciu
podobnú tlačenému programovému sprievodcovi,
informuje o tom, aký televízny obsah je k dispozícii,
ako sú informácie o obsadení a súvisiace informácie.
1. Stlačte MENU alebo OPTION na diaľkovom
ovládači, zvoľte Settings > Network > GuideOn
(Nastavenie > Sieť > GuideOn) a stlačte OK/► pre
otvorenie.
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Sieť

Diaľkové ovládanie TV
Táto funkcia umožňuje zapnutie chytrého zariadenia
do sofistikovaného diaľkového ovládania, ktoré
poskytuje viac funkcií, než normálne diaľkové
ovládanie vášho televízora. Potom môžete televízor
ovládať prostredníctvom chytrých zariadení.
1. Stlačte MENU alebo OPTION na diaľkovom
ovládaní, zvoľte Settings > Network > TV
Remote (Nastavenie > Sieť > Diaľkové ovládanie
TV) a stlačte OK pre otvorenie. Zobrazia sa
podrobnosti o sťahovaní aplikácie TV Remote a
ďalšie súvisiace informácie.
Poznámka: Nasledujúce pokyny vychádzajú z
príkladu notebooku.
2. Stiahnite a nainštalujte do notebooku správnu
aplikáciu TV Remote pre notebook.
3. Skontrolujte, že notebook a televízor sú pripojené
do rovnakej domácej siete LAN (lokálna sieť) alebo
v segmente siete.
4. Spustite aplikáciu Diaľkové ovládanie TV na
notebooku. Tá bude hľadať a komunikovať s
televízorom automaticky a umožní funkcie TV
Remote.
5. Akonáhle sú televízor a notebook prepojené tak,
ako je popísané v kroku 4, budete môcť využívať
ďalšie funkcie Diaľkové ovládanie TV.
6. Pre ukončenie Diaľkové ovládanie TV stlačte EXIT
na diaľkovom ovládaní.

na televízore to, čo je súčasne zobrazované na
smartfóne alebo tablete. Môžete napríklad spustiť
video na vašom smartfóne a zobraziť ho súčasne na
televízore, alebo používať tablet ako herné zariadenie
s obsahom zobrazeným na veľkej obrazovke
televízora.
Kedykoľvek budete chcieť použiť WiFi TV link, musíte
najprv aktivovať túto funkciu na vašom televízore.
Postupujte podľa týchto krokov:
1. Stlačte MENU alebo OPTION na diaľkovom
ovládaní, zvoľte Settings > Network > WiFi TV
link (Nastavenie > Sieť > WiFi TV link) a stlačte
OK pre otvorenie. Uvidíte podrobnosti pre túto
funkciu.
2. Nájdite funkciu WiFi TV link na svojom zariadení.
Rôzne zariadenia môžu mať pre túto funkciu rôzne
názvy.
3. Potom kliknite na funkciu „pripojenie“ na zariadení.
Ak je pripojenie úspešné, uvidíte na obrazovke
televízora, že zariadenie je zobrazené.
Poznámka: TCL nezaručuje, že použitie funkcie
WiFi TV link bude hladké a bezchybné,
pretože nie všetky zariadenia sú
kompatibilné s funkciou WiFi TV link.

HbbTV
HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) je služba,
ktorá je ponúkaná niektorými vysielacími stanicami a
je k dispozícii len pri niektorých digitálnych televíznych
kanálov. HbbTV prináša interaktívnu televíziu cez
širokopásmový internet. Tieto interaktívne funkcie
sú pridané, aby obohatili bežné digitálne programy,
a zahŕňa služby ako digitálny teletext, elektronický
programový sprievodca, hry, hlasovanie, konkrétne
informácie týkajúce sa aktuálneho programu,
interaktívna reklama, informačné časopisy, zachytenie
vysielania atď.
Ak chcete použiť HbbTV, skontrolujte, že televízor je
pripojený k internetu a HbbTV funkcia je zapnutá.

WiFi TV link
(*nie je k dispozícii u niektorých modelov)
WiFi TV Link vám umožňuje zdieľať obrazovku a
zvuk vášho zariadenia, napríklad smartfónu alebo
tabletu s televízorom, prostredníctvom bezdrôtovej
siete (t.j. bez káblov). Toto umožňuje prezerať
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Poznámky:
-- Služby HbbTV sú závislé na vysielanie alebo
krajine a nemusia byť k dispozícii vo vašej
oblasti.
-- Súbory nemožno stiahnuť do televízie s funkciou
HbbTV.
-- Poskytovateľ aplikácie alebo podmienky
súvisiace s vysielaním môžu spôsobiť, že
aplikácia HbbTV nemusí byť v každom okamihu
k dispozícii.
-- Pre prístup k aplikáciám HbbTV musí byť
televízor pripojený k internetu prostredníctvom
širokopásmového spojenia. HbbTV aplikácie
nemusia fungovať správne v prípade problémov
so sieťou.

Slovenčina

2. Stlačte ▲/▼, zvoľte On (Zap) a stlačte OK pre
potvrdenie, potom stlačte EXIT alebo MENU a
ponuku zatvorte.
3. Stlačte tlačidlo GUIDE na diaľkovom ovládaní pre
ovládanie stránky EPG siete. Obsahuje tri karty:
On-Going (Práva prebieha), Guide (Sprievodca) a
Reminders (Pripomenutie).
-- Stačte ◄/► a zvoľte kartu.
-- Stlačte OK pre potvrdenie.
4. Pre ukončenie EPG stlačte EXIT na diaľkovom
ovládaní.
Poznámka: Ak chcete použiť sieťové EPG,
presvedčte sa, že pripojenie k internetu
je aktívna. V prípade, že je pripojenie k
internet aktívne a GuideOn (GuideOn)
je zapnuté, sieťové EPG nahrádza
lokálne EPG tak, ako je popísané v
časti Používanie EPG (Elektronického
Programového Sprievodcu), keď
stlačíte tlačidlo GUIDE.

Sieť
Prístup k HbbTV
1. Stlačte MENU alebo OPTION na diaľkovom
ovládaní, zvoľte Settings > System > HbbTV
mode (Nastavenie > Systém > HbbTV režim) a
stlačte OK/► pre otvorenie.
2. Stlačte tlačidlo ▲/▼ pre výber On (Zap) a stlačte
OK pre potvrdenie.
3. Keď naladíte digitálny televízny kanál, ktorý
ponúka HbbTV, bude to signalizované na
obrazovke (všeobecne prostredníctvom červeného
tlačidla, ale môžu byť použité aj iné farebné
tlačidlá). Pre otvorenie interaktívnej stránky stlačte
uvedené farebné tlačidlo.
4. Pomocou ▲/▼/◄/► a farebných tlačidiel
prechádzajte stránky HbbTV a stlačte OK pre
potvrdenie.
Deaktivácia HbbTV
Aby ste predišli poruchám, ktoré môžu byť spôsobené
testami vysielania HbbTV, môžete funkciu HbbTV
vypnúť:
1. Stlačte MENU alebo OPTION na diaľkovom
ovládaní, zvoľte Settings > System > HbbTV
mode (Nastavenie > Systém > HbbTV režim) a
stlačte OK/► pre otvorenie.
2. Stlačte ▲/▼ a zvoľte Off (Vyp) a stlačte OK pre
otvorenie.

Slovenčina
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Kapitola 7 - Smart TV
Umožňuje využívať internetové aplikácie (Apps),
špeciálne upravené internetové stránky pre vašu
televíziu. Môžete ovládať aplikácie pomocou
ovládania TV Remote.
UPOZORNENIE:
• Nakonfigurujte nastavenie siete pred tým, než
budete používať aplikácie Smart TV.
• V závislosti od stavu siete sa môžu objaviť pomalé
reakcie alebo výpadky.
• Ak sa pri použití aplikácie stretnete s problémami,
obráťte sa na poskytovateľa obsahu.
• Podľa podmienok poskytovateľa obsahu môže byť
prerušená aktualizácia aplikácie alebo aplikácie
samotná.
• V závislosti na predpisoch vašej krajiny môžu byť
niektoré služby obmedzené alebo nepodporované.
• Poskytovateľ služieb môže vykonať zmeny obsahu
bez predchádzajúceho upozornenia.

Prístup na portál Smart TV

Slovenčina

1. Stlačením tlačidla MENU zobrazíte domovskú
stránku.
2. Stlačte ▲/▼/◄/► a zvoľte Smart TV (Smart TV),
potom stlačte OK pre otvorenie portálu Smart TV.
Skrátené použitie: Stlačte Smart TV na diaľkovom
ovládaní pre priamy prístup na portál Smart TV.
Poznámka: Pretože na pripojenie k internetu je
potrebný určitý čas, odporúča sa, aby
ste počkali niekoľko minút po aktivácii
televízora z pohotovostného režimu, než
budete funkcie Smart TV používať.
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Kapitola 8 - Ostatné informácie
Heslo vo funkcii Rodičovská kontrola

Prevádzkové podmienky
Teplota 5 °C až 35 °C
Vlhkosť 20 % až 80 % (nekondenzačná)

-- Štandardné heslo je 1234. Používateľ ho môže
nahradiť novým.
-- Hlavné heslo je 0423. Ak zabudnete svoj kód,
zadajte hlavné heslo, čím nahradíte všetky
existujúce kódy.

Uskladnenie
Teplota -15 °C až 45 °C
Vlhkosť 10 % až 90 % (nekondenzačná)

Riešenie problémov

Oznámenie OSS

Pred vyžiadaním servisu skontrolujte nasledujúci
zoznam.
Žiadny obraz alebo zvuk.
• Uistite sa, či je napájací kábel správne zapojený do
elektrickej zásuvky.
• Skontrolujte, či je správne nastavený typ zdroja.
• Skontrolujte, či je anténa správne pripojená.
• Skontrolujte, či nie je hlasitosť nastavená na
minimum, prípadne či nie je zvuk stlmený.
• Skontrolujte, či nie sú zapojené slúchadlá.
• Televízor možno prijíma iný signál než z televíznych
vysielacích staníc.
Obraz nie je jasný.
• Skontrolujte, či je anténny kábel správne pripojený.
• Zvážte, či je váš TV signál správne prijímaný.
• Zlá kvalita obrazu sa môže vyskytnúť, ak sú
súčasne pripojené VHS kamera, kamkordér alebo
iné periférne zariadenia. Vypnite jedno z ostatných
periférnych zariadení.
• „Duchovia“ alebo dvojitý obraz môžu byť spôsobené
prekážkami pre anténu, napríklad vysokými
budovami alebo kopcami. Pomocou presne
smerovanej antény môžete kvalitu obrazu vylepšiť.
• Vodorovné bodkované čiary zobrazené v obrazoch
môžu byť spôsobené elektrickým rušením, napríklad
sušičom na vlasy, blízkymi neónovými svietidlami a
podobne. odstránite to ich vypnutím.

Slovenčina

Obraz je príliš tmavý, príliš svetlý alebo sfarbený.
• Skontrolujte nastavenie farieb.
• Skontrolujte nastavenie jasu.
• Skontrolujte funkciu ostrosti.

Tento výrobok využíva GPL (verzia 2) a LGPL (verzia
2.0 a 2.1) a MPL (verzia 1.1).
Ak chcete poslať otázky a žiadosti s otázkami
týkajúcimi sa otvoreného zdrojového kódu, obráťte sa
najbližšie zastúpenie spoločnosti TCL.
Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy,
ktoré sú šírené v rámci licencie Independent JPEG
Group.
Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy,
ktoré sú šírené v rámci licencie libpng Project.
Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy,
ktoré sú šírené v rámci licencie Freetype Project.
Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy,
ktoré sú šírené v rámci licencie Freedesktop Project.
Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy,
ktoré sú šírené v rámci licencie ICU Project.
Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy,
ktoré sú šírené v rámci licencie SQLlite Project.
Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy,
ktoré sú šírené v rámci licencie zlib Project.
Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy
(libxml2), ktoré sú šírené v rámci licencie MIT.
Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy,
ktoré sú šírené v rámci licencie GPL/LGPL/MPL.
Softvér GPL: Linux Kernel, gettext, gtk+, libsoup,
webkit(gtk), atk, glib, pango, glib-networking, libiconv,
pixman, gnutls
Softvér LGPL: libgcrypt, enchant, libgpg-error, cairo,
DFB (DirectFB).

Technické údaje televízora

[Právne vyhlásenie] spoločnosti TCL – výrobcu
tohto TV prístroja
Kvôli rozmanitosti možností výrobkov s podporou
služieb inteligentného TV, ako aj kvôli obmedzeniam
v dostupnom obsahu, nemusia byť určité funkcie,
aplikácie a služby k dispozícii na všetkých
zariadeniach alebo na všetkých územiach. Niektoré
funkcie inteligentného TV tiež môžu vyžadovať ďalšie
periférne zariadenia alebo členské poplatky, ktoré sa
zakupujú osobitne. Ďalšie informácie o konkrétnom
zariadení a dostupnosti obsahu nájdete na našej
webovej stránke. Služby a dostupnosť obsahu
prostredníctvom inteligentného TV sa môžu občas
zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.

Vysielanie TV
Prijímanie kanálov
Typ tunera

Všetok obsah a služby, ktoré sú k dispozícii
prostredníctvom tohto zariadenia, prináležia tretím
stranám a sú chránené autorským právom, patentmi,

Diaľkové ovládanie nefunguje.
• Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládaní.
• Uistite sa, že na okienko snímača diaľkového
signálu na prednej strane televízora nesvieti ostré
fluorescenčné svetlo.
• Skúste očistiť okienko snímača diaľkového signálu
na prednej strane televízora mäkkou utierkou.
Ak hore uvedené odporúčania nevyriešia váš
technický problém, pozrite informácie o servise na
záručnom liste.

PAL/SECAM BG/DK/I/LL’
VHF/UHF/kabeliniai
Frekvenčne syntetizovaný
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Ostatné informácie

VÝSLOVNE BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE
S TÝM, ŽE ZARIADENIE POUŽÍVATE NA SVOJE
VÝHRADNÉ RIZIKO, A ŽE ÚPLNÉ RIZIKO
USPOKOJIVEJ KVALITY, VÝKONU A PRESNOSTI
NESIETE VY. ZARIADENIE A VŠETOK OBSAH
TRETÍCH STRÁN A SLUŽBY SA POSKYTUJÚ
„TAK AKO SÚ“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK
DRUHU, VÝSLOVNEJ ALEBO PREDPOKLADANEJ.
SPOLOČNOSŤ TCL VÝSLOVNE NEPOSKYTUJE
ŽIADNE ZÁRUKY A PODMIENKY TYKAJÚCE
SA ZARIADENIA A AKÉHOKOĽVEK OBSAHU
A SLUŽIEB, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO
PREDPOKLADANÉ, OKREM INÉHO ZÁRUKY
PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY,
VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, PRESNOSTI,
POKOJNÉHO VYUŽÍVANIA A NEPORUŠOVANIA
PRÁV TRETÍCH STRÁN. SPOLOČNOSŤ TCL
NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ,
ČASOVÚ NEOBMEDZENOSŤ, LEGÁLNOSŤ
ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ALEBO
SLUŽBY DOSTUPNÝCH PROSTREDNÍCTVOM
TOHTO ZARIADENIA A NERUČÍ ZA TO, ŽE
BUDE OBSAH ALEBO SLUŽBA SPĹŇAŤ VAŠE
POŽIADAVKY, A ANI ZA TO, ŽE BUDE PREVÁDZKA
ZARIADENIA ALEBO SLUŽIEB NEPRERUŠOVANÁ
ALEBO BEZCHYBNÁ. ZA ŽIADNYCH
OKOLNOSTÍ VRÁTANE NEDBANLIVOSTI
NENESIE SPOLOČNOSŤ TCL ZMLUVNÚ ANI
TRESTNOPRÁVNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE
PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE
ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, NÁKLADY NA PRÁVNE
ZASTUPOVANIE ANI AKÉKOĽVEK INÉ ŠKODY
VZNIKNUTÉ V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM
ZARIADENIA, OBSAHU ALEBO SLUŽIEB, KTORÉ
Sú K DISPOZÍCII VÁM ALEBO TRETEJ STRANE,
A TO ANI V PRÍPADE, ŽE STE BOLI S TAKÝMITO
ŠKODAMI OBOZNÁMENÍ.

pod značkou Thomson) neposkytuje žiadne záruky
na to, že bude obsah alebo služby k dispozícii po
určitú dobu. Obsah a služby sú prenášané tretími
stranami. To znamená, že spoločnosť TCL neriadi
siete a zariadenia určené na prenos. Bez obmedzenia
na všeobecnosť tohto vyhlásenia spoločnosť TCL
výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za zmenu,
prerušenie, vypnutie, odstránenie alebo pozastavenie
obsahu alebo služby, ktoré sú k dispozícii
prostredníctvom tohto zariadenia. Spoločnosť
TCL môže kedykoľvek a bez oznámenia zaviesť
obmedzenia využitia alebo prístupu k určitým službám
alebo obsahu. Spoločnosť TCL nezodpovedá za
zákaznícke služby súvisiace s obsahom a službami.
Všetky otázky alebo žiadosti o servis súvisiaci s
obsahom alebo službami je potrebné smerovať
priamo na príslušného poskytovateľa obsahu alebo
služieb.

Spoločnosť TCL vyhlasuje, že tento televízor je
v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími
príslušnými ustanoveniami Smernice 1999/5/ES (ak
je vybavený prístupom k sieti Wi-Fi, zabudovaným
alebo pomocou USB adaptéra). Oficiálne vyhlásenie
o zhode nájdete na webovej stránke www.thomsontv.
eu v časti Podpora.

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek bez
oznámenia zmenené, pozastavené, odstránené,
ukončené alebo prerušené, prípadne k nim môže byť
prístup zrušený. Spoločnosť TCL (výrobca televízorov
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Slovenčina

ochrannými známkami alebo inými zákonmi na
ochranu duševného vlastníctva. Tento obsah a služby
sa poskytujú výhradne na osobné nekomerčné
používanie. Nesmiete používať žiadny obsah alebo
služby spôsobom, ktorý nie je vlastníkom práv alebo
poskytovateľom služieb povolený. Bez obmedzenia
na predchádzajúce vyhlásenie, a ak to nie je
výslovne povolené príslušným vlastníkom obsahu
alebo poskytovateľom služieb, nesmiete upravovať,
kopírovať, znova uverejňovať, odovzdávať, pridávať,
prenášať, prekladať, predávať, vytvárať odvodeniny,
zneužívať ani nijakým spôsobom rozširovať žiadny
obsah alebo služby zobrazované prostredníctvom
tohto zariadenia.

