
Svarbi informacija

Sauga
Patikrinkite, ar elektros tinklo jūsų namuose įtampa 
atitinka įtampą, nurodytą ant televizoriaus nugarėlės 
priklijuotame identifikavimo lipduke. Kai tinklo 
kištukas, kintamosios srovės ėjimas ar įrenginio 
jungtuvas naudojamas kaip įrenginiui atjungti, turi būti 
lengvai valdomi.
Kai kuriuose modeliuose šviesos rodytuvai yra 
televizoriaus korpuso šone. Jei šviesos rodytuvas 
priekyje neveikia, tai nereiškia, kad televizorius yra 
visiškai išjungtas iš elektros tinklo. Jei norite televizorių 
išjungti visiškai, elektros tinklo kištuką reikia ištraukti.
Televizoriaus komponentai yra jautrūs karščiui. 
Maksimali aplinkos temperatūra turi neviršyti 35°C. 
Neuždenkite vėdinimo angų televizoriaus nugarėlėje 
arba šonuose. Aplink televizorių palikite pakankamai 
vietos, kad būtų užtikrintas reikiamas vėdinimas. 
Įrenginį sumontuokite tokioje vietoje, kad arti jo nebūtų 
jokių karščio šaltinių (pvz., ugniakuro) arba įrenginių, 
sukuriančių stiprų magnetinį arba elektrinį lauką.
Drėgmė patalpose, kuriose sumontuotas šis 
prietaisas, turi neviršyti 75%. Perkėlus prietaisą iš 
šaltos aplinkos į šiltą, ant ekrano (ir ant kai kurių 
vidinių komponentų) gali susidaryti kondensatas. 
Palaukite, kol kondensatas išgaruos ir tik tada vėl 
įjunkite televizorių.
Maitinimo  arba POWER/  mygtukais ant 
televizoriaus,  mygtuku ant nuotolinio valdymo pulto 
televizorių taip pat galima perjungti į budėjimo režimą. 
Jei ketinate televizoriaus ilgą laiką nežiūrėti, 
išjunkite jį visiškai, t. y. ištraukite jo kištuką iš elektros 
tinklo lizdo.
Perkūnijos metu televizorių patariama išjungti 
iš elektros tinklo ir atjungti anteną, kad įrenginio 
nepaveiktų elektros arba elektromagnetinės 
perkrovos, galinčios jį sugadinti. Dėl šios priežasties 
pasirūpinkite, kad elektros tinklo ir antenos lizdai 
būtų lengvai pasiekiami ir, prireikus, iš jų būtų galima 
ištraukti kištukus.
Iškart ištraukite televizoriaus kištuką, jei pajusite 
iš televizoriaus sklindantį degėsių kvapą ar dūmus. 
Niekada ir jokiomis aplinkybėmis neatidarinėkite 
televizoriaus korpuso patys, nes tai darydami 
rizikuojate gauti elektros smūgį.

ĮSPĖJIMAI
Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkiams, 
jo negalima naudoti jokiems kitiems tikslams, 
pavyzdžiui, ne kaip buitinį prietaisą ar naudoti 
komercinėje aplinkoje.
Jei šio gaminio išorinis lankstusis kabelis ar laidas 
bus pažeisti, siekiant išvengti pavojaus, juos turi 
pakeisti gamintojas, jo paskirtas techninės priežiūros 

atstovas ar panašios kvalifikacijos asmuo.
Aplink televizorių iš visų pusių palikite po 10 cm 
laisvos vietos, kad prietaisas būtų tinkamai 
vėdinamas. Kad prietaisas būtų vėdinamas be 
trukdžių, vėdinimo angų negalima uždengti daiktais, 
tarkime, laikraščiais, staltiese, užuolaida ir pan.
Prietaisą reikia saugoti nuo lašų ir purslų, ant jo 
negalima dėti jokių daiktų, į kuriuos pripilta skysčių, 
pavyzdžiui, vazų.
Baterijas (sumontuotą akumuliatorių arba baterijas) 
reikia saugoti nuo pernelyg didelio karščio, 
pavyzdžiui, saulės šviesos, ugnies ar pan.
Norėdami sumažinti elektros šoko pavojų, saugokite 
šį aparatą nuo nuo lietaus ir drėgmės.
Niekada nestatykite televizoriaus nestabilioje vietoje. 
Televizorius gali nukristi, sukeldamas sunkų asmenų 
sužalojimą ar mirtį. Daugelio sužalojimų, ypač 
vaikų, gali būti išvengta imantis paprastų atsargumo 
priemonių, kaip šios:
• Naudokite televizoriaus gamintojo 

rekomenduojamas spinteles arba stovus.
• Naudokite tik baldus, kurie patikimai laiko televizorių.
• Užtikrinkite, kad televizorius neišsikištų už laikančio 

baldo krašto.
• Nedėkite televizoriaus ant aukštų baldų (pvz., 

spintos ar knygų spintos), nepritvirtinę baldo ir 
televizoriaus prie tinkamos atramos.

• Nedėkite televizoriaus ant audeklo arba kitų 
medžiagų, kurios gali būti tarp televizoriaus ir 
laikančio baldo.

• Perspėkite vaikus apie pavojų, kylantį lipant ant 
baldų, norint pasiekti televizorių ar jo valdiklius.

Jei jūsų esamą televizorių reikia palaikyti ir perkelti, 
reikia remtis anksčiau pateiktais nurodymais.

Įranga su šiuo simboliu yra II klasės arba 
elektros prietaisas dviguba izoliacija. Jis 
buvo sukurtas taip, kad nereikėtų saugos 
sujungimo su elektros įžeminimu. Įranga be 
šio simbolio yra I klasės elektros prietaisas. Jis 
turi būti prijungtas prie elektros tinklo lizdo su 
apsauginio įžeminimo jungtimi.

Kad išvengtumėte gaisro, žvakes ar kitus 
atviros liepsnos šaltinius laikykite kuo toliau nuo 
gaminio.

Norint išvengti sužeidimo, prietaisą reikia saugiai 
pritvirtinti prie grindų (ar sienos), laikantis įrengimo 
instrukcijų.

Siekiant sumažinti radijo dažnio signalo poveikį, šio 
aparato naudojimo atstumas turi būti bent 100 cm.
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Televizoriaus ekranas
Šio gaminio ekranas pagamintas iš stiklo. Todėl 
jis gali sudužti, jei numesite arba į jį atsitrenks kiti 
objektai.
TV ekranas yra naujausių technologijų gaminys, 
puikiai atkuriantis tikroviškus vaizdus. Kartais ekrane 
gali atsirasti keli neveikiantys pikseliai – nejudantys 
mėlyni, žali ar raudoni taškai. Tačiau tai nedaro 
poveikio gaminio veikimui.

Priežiūra
Jei reikia nuvalyti ekraną, naudokite stiklo valymo 
priemonę. Likusias televizoriaus dalis galite valyti 
minkšto audeklo šluoste ir švelniu valikliu.
Svarbu: naudojant stipraus poveikio valiklius, taip 
pat alkoholio pagrindu pagamintas ir abrazyvines 
priemones, ekranas gali būti pažeistas.
Reguliariai išvalykite dulkes iš nugarėlėje ir šonuose 
esančių vėdinimo angų. Naudodami tirpiklius, 
abrazyvines ar alkoholio pagrindu pagamintas 
priemones galite pažeisti televizorių. Jei į įrenginio 
vidų pateko koks nors objektas arba skysčio, 
tučtuojau jį išjunkite iš elektros tinklo ir pasirūpinkite, 
kad televizorių patikrintų įgaliotas inžinierius. Niekada 
neatidarinėkite įrenginio patys, nes taip galite sukelti 
pavojų sau arba pažeisti įrenginį.

Elektrostatinės iškrovos (ESD) reguliavimas
Šis įrenginys atitinka ESD veikimo kriterijus. Tuo 
atveju, jei prietaisas nepradeda veikti eterneto 
ryšio režimu arba USB paleidimo režimu, esant 
elektrostatinei iškrovai, reikės naudotojo veiksmų.

„Bluetooth“ funkcija
„Bluetooth®“ technologija (yra šiame televizoriuje) 
naudoja 2,4 GHz dažnį, todėl būnant arti „Wi-
Fi“ prieigos taškų, kelvedžių arba mikrobangų 
krosnelių gali būti trukdomas „Bluetooth“ garso 
srautinis perdavimas. Jei pastebite garso priėmimo 
trikdžių, „Bluetooth“ įrenginį paleiskite iš naujo, 
kad surastumėte mažiau trikdomą dažnį. Jeigu ši 
problema lieka, prieikite arčiau prie televizoriaus arba 
padidinkite tarpą tarp televizoriaus ir trikdžių šaltinio.
„Bluetooth“ deklaracijos ID: D043137

Televizoriaus kabinimas ant sienos
Įspėjimas: norint atlikti šį veiksmą, reikia dviejų 
žmonių.
Norint sumontuoti saugiai, reikia laikytis šių saugos 
nurodymų: 
• Patikrinkite, ar siena atlaikys televizoriaus ir 

montavimo ant sienos rėmo svorį.
• Laikykitės montavimo instrukcijų, pateiktų su 

montavimo ant sienos rinkiniu. Tam tikrus modelius 
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montuojant prie sienos, pirma reikia su aparatu 
pateiktas šešiakampes VESA laikiklio įvores (ir 
varžtus) įsukti į kitoje aparato pusėje sieniniam 
laikikliui skirtas movas. 

• Televizorius turi būti montuojamas ant vertikalios 
sienos.

• Pasirūpinkite, kad būtų naudojami tik tokie sraigtai, 
kurie tinka sienos medžiagai.

• Įsitikinkite, kad televizoriaus kabeliai išdėstyti taip, 
kad nėra pavojaus už jų užkliūti.

Taip pat taikomi ir visi kiti mūsų televizoriams taikomi 
saugos nurodymai.

Kelių gaminių naudotojo vadovas
Šiame vadove aprašytos ypatybės būdingos daugeliui 
modelių. Kai kurios ypatybės gali nebūti būdingos 
jūsų televizoriui ir (arba) jūsų televizorius gali turėti 
ypatybių, neaprašytų šiame naudotojo vadove. Šiame 
vadove esantys paveikslėliai gali skirtis nuo tikrojo 
gaminio vaizdo. Vadovaukitės tikru gaminiu.
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Informacija naudotojams, kaip išmesti seną įrangą ir maitinimo elementus
[Europos Sąjunga]
Šie simboliai nurodo, kad elektrinės ir elektroninės įrangos bei maitinimo elementų su tokiu 
simboliu negalima išmesti kartu su namų ūkio atliekomis. Minėti gaminiai turi būti atiduodami į 
atitinkamus elektros ir elektroninės įrangos, taip pat maitinimo elementų surinkimo punktus, kad 
būtų tinkamai sutvarkyti, atkurti ir perdirbti laikantis nacionalinių įstatymų ir direktyvų 2012/19/ED, 
2006/66/EB ir 2008/12/EB nuostatų.
Tinkamai išmesdami šiuos gaminius, padedate saugoti natūralius išteklius, taip pat saugotės 
galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali turėti netinkamas šių gaminių 
išmetimas.
Daugiau informacijos apie surinkimo punktus ir šių gaminių perdirbimą gausite susisiekę su vietos 
savivaldybe, buitinių atliekų tvarkymo tarnyba arba parduotuve, kurioje įsigijote gaminį.
Remiantis šalies teisės aktais, už netinkamą šių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.
[Naudojimas įmonėse]
Jei norite išmesti šį gaminį, susisiekite su savo tiekėju arba peržiūrėkite įsigijimo sutarties 
nuostatas ir sąlygas.
[Kitos, ne Europos Sąjungos šalys]
Šie simboliai galioja tik Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šiuos daiktus, tai darykite 
laikydamiesi taikytinų šalies įstatymų arba kitų šalies taisyklių, kurios reglamentuoja, kaip reikia 
elgtis su sena elektros įranga ir maitinimo elementais.

Pastaba: 

ženklas „Pb“ 
po maitinimo 
elementų 
simboliu 
nurodo, 
kad šiuose 
maitinimo 
elementuose 
yra švino.

Gerb. Kliente, 

TCL deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite toliau 
nurodytu adresu: www.tcl.eu

Šiame vadove pavyzdžiai bei iliustracijos pateikti tik susipažinti ir gali skirtis nuo tikrojo gaminio vaizdo. Gaminio 
konstrukcija ir specifikacijos gali būti keičiami iš anksto nepranešus.

Gaminiai

Maitinimo 
elementai
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LT 5

Prijunkite maitinimą ir anteną
Kad įjungtumėte televizorių, kai maitinimo laidas prijungtas, paspauskite  arba POWER/ .

Pastabos: 

- maitinimo lizdo vieta priklauso nuo televizoriaus modelio. 

- Prieš prijungdami prietaisus, atjunkite maitinimo laidą.

Kabelis

Prijunkite „Blu-ray“ diskų leistuvą, HD žaidimų pultą, HD vaizdo kamerą, 
ausines, CI modulį
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„Blu-ray“ diskų 
leistuvas HD vaizdo kamera
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Jungtys

Prisijunkite prie interneto
Pastaba: Toliau pateikiami nurodymai – tai tik įprasti būdai prijungti jūsų televizorių prie laidinio arba belaidžio 

tinklo. Prijungimo metodas priklauso nuo faktinės tinklo konfigūracijos. Jei turite bet kokių klausimų 
apie savo namų tinklą, kreipkitės į savo interneto ryšio teikėją.

Laidinė sąranka

Belaidė sąranka

Kelvedis

Modemas Internetas

LAN 
prievadas

Modemas Internetas

Belaidis kelvedis

Tinklo parametrai:
1. spauskite nuotoliniame pultelyje , kad būtų parodytas „Android TV“ pagrindinis puslapis.
2. Spauskite ▲/▼/◄/► norėdami perkelti žymeklį  ekrano dešinėje viršutinėje pusėje ir spauskite OK (gerai) 

norėdami aktyvinti sistemos nustatymų meniu.
3. Spauskite ▲/▼ norėdami pasirinkti Network & Internet (Tinklas ir internetas), spauskite OK norėdami 

įjungti antrinį meniu ir vadovaukitės ekrane pateikimais nurodymais, kaip nustatyti tinklą.

Pastabos:
 - Jūsų televizoriuje gali nebūti visų jungčių, matomų pirmiau pateiktoje diagramoje. USB ir HDMI prievadų 
skaičius priklauso nuo televizoriaus modelio.

 - Mygtukų ir jungčių vietos priklauso nuo televizoriaus modelio.
 - USB jungtys skirtos duomenims iš USB įrenginių įvesti ir kitiems USB įrenginiams prijungti.
 - Visi USB įrenginiai turi būti prijungti tiesiogiai prie televizoriaus imtuvo, nenaudojant jokių kabelių ilgintuvų. Jei 
reikia ilgintuvo, rekomenduojama naudoti ne ilgesnį nei 50 cm. Ilgesni ilgintuvai turi turėti feritinius blokelius.

 - ARC (garso grįžimo kanalo) funkcija veikia tik per raidėmis ARC paženklintą HDMI prievadą. Norėdami 
naudotis ARC funkcija, pirmiausia įjunkite funkciją „T-Link“, kaip aprašyta skyriuje T-Link.

 - Rekomenduojama naudoti aukštos kokybės, gerai ekranuotus HDMI kabelius, kad būtų išvengta galimų 
trukdžių.

 - Naudokite ausines su 3,5 mm TRS jungtimi. Pernelyg didelis ausinių garso slėgis gali tapti klausos 
pablogėjimo priežastimi.
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2 skyrius. Nuo ko pradėti

Nuotolinio valdymo pultelio funkcijos
Daugelį televizoriaus funkcijų galima pasiekti atvėrus meniu, pasirodančius ekrane. Su televizoriumi pateiktą 
nuotolinį valdymo pultelį galima naudoti norint naršyti meniu ir konfigūruoti bendrąsias nuostatas.

Garsas išjungiamas ir įjungiamas.
Budėjimo režimas/budėjimo režimo išjungimas.

Skaičių 
mygtukai

Įvedami kanalų numeriai arba skaitmenys.

Skirta prieigai prie T rekomenduojamų taikomųjų programų.
LIST Rodomas kanalų sąrašas.

/ Reguliuojamas garsumas.
Jei yra, parodoma informacija apie laidą.
Pateikiamas nuostatų meniu.

P / Perjungiami kanalai.
Atveriamas „Android TV“ pradžios puslapis.
Pateikiamas parinkčių meniu.

▲/▼/◄/► Naršymo mygtukai.
OK Patvirtinama įvestis ar pasirinkimas.

Grįžtama į ankstesnį meniu arba užveriama programėlė.
Pasirenkamas įvesties šaltinis.

EXIT Užveriamas nuostatų meniu.
LANG Pasirenkama kalba žiūrint pasirinktą skaitmeninės TV laidą.

GUIDE Įjungiamas arba išjungiamas elektroninis programų gidas (tik su 
skaitmeniniais kanalais).

TEXT Įjungiamas arba išjungiamas teletekstas.
SUBT. Pasirenkama subtitrų kalba žiūrint pasirinktą skaitmeninės TV laidą.

Spalvų 
mygtukai

Jais galima įvykdyti užduotis arba atverti teleteksto puslapius, skirta 
naudoti su „HbbTV“ funkcija.
Greitai sukama atgal.
Pristabdomas atkūrimas.
Greitai sukama pirmyn.

ZOOM Skirta ekrano režimui parinkti.
Pastaba: rekomenduojama naudoti viso ekrano režimą. Ilgai 
nenaudokite rodymo režimo, kai abiejuose vaizdo šonuose 
rodomos juodos juostos (pvz., 4:3), nes kitaip televizoriaus ekranas 
gali būti negrįžtamai sugadintas.
Pradedama atkurti.
Stabdomas atkūrimas. 

NETFLIX Skirta prieigai prie „Netflix“, jei ji yra.

Kaip įdėti maitinimo elementus
1. Paspauskite ir atidarykite galinį dangtelį, 

kaip parodyta iliustracijoje.
2. Įdėkite du AAA maitinimo elementus, 

atsižvelgdami į maitinimo elementų 
skyrelyje nurodytus polius.

3. Sumontuokite galinį dangtelį atgal, kaip 
parodyta iliustracijoje.

Pastaba: nuotolinio valdymo pultelio tipas gali būti keičiamas be perspėjimo.
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Nuo ko pradėti

Išskirtinis nuotolinio valdymo pultelis
Laukimo režimas / išėjimas iš laukimo režimo.
Rodyti nuostatų meniu.
Suteikiama prieiga prie „Android TV“ pradžios puslapio.
Rodyti parinkčių meniu.

▲/▼/◄/► Naršymo mygtukai.
OK Patvirtinama įvestis ar pasirinkimas.

Grįžtama į ankstesnį meniu arba užveriama programėlė.
Kad būtų rodomas šaltinio meniu, pasirinkite įvesties šaltinį.
Skirta įjungti funkciją „Google“ padėjėjas. (Pasiekiama tik 
tinkamai prijungus prie tinklo.)
Atveriama virtualioji nuotolinė klaviatūra (jei yra).

/ Reguliuojamas garsumas.
P / Perjungiami kanalai.

NETFLIX Skirta prieigai prie „Netflix“, jei ji yra.
Skirta prieigai prie T rekomenduojamų taikomųjų programų.

Pastabos:
 - Šis nuotolinio valdymo pultelis teikiamas tik su tam tikrais modeliais. 
Nuotolinio valdymo pultelio tipas gali būti keičiamas be perspėjimo. 

 - Kad susietumėte nuotolinio valdymo pultelį su televizoriumi, pirmą kartą 
spausdami mygtuką , vadovaukitės nurodymais ekrane.

Kaip įdėti maitinimo elementus
1. Paspauskite ir atidarykite galinį dangtelį, kaip 

parodyta iliustracijoje. 
2. Įdėkite dvi AAA baterijas, atsižvelgdami į 

poliškumą, nurodyta ant baterijų korpuso.
3. Sumontuokite galinį dangtelį atgal, kaip parodyta 

iliustracijoje.

Lietuvių
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Svarbu: 
Maitinimo elementus reikia saugoti nuo pernelyg didelio karščio, pvz., saulės spindulių, ugnies ir pan. Jei 
nuotolinio valdymo pultelio nenaudojate ilgą laiką, išimkite maitinimo elementus. Įrenginyje palikti maitinimo 
elementai gali nusidėvėti, surūdyti ir iš jų gali ištekėti elektrolito, kuris sugadins įrenginį. Tokiems gedimams 
garantija netaikoma.
Siekdami apsaugoti gamtą, panaudotus maitinimo elementus atiduokite vietos antrinių žaliavų surinkimo 
įmonei. Panaudotus maitinimo elementus išmeskite laikydamiesi nurodymų.
ATSARGIAI: jei maitinimo elementus pakeisite netinkamo tipo maitinimo elementais, kils sprogimo pavojus. 
Keiskite tik to tipo paties arba analogiškais, gamintojo rekomenduojamais, maitinimo elementais. 
Jei baterijso jūsų nuotoliniame pultelyje yra išsekusios, galite paspausti televizoriaus mygtuką.
Galite įjungti televizorių, jam veikiant budėjimo režimu, paspausdami televizoriuje mygtuką .
Kai televizorius yra įjungtas, paspaudus televizoriaus mygtuką , pasirodys daugiafunkcinis meniu. Jei 
reikia išsamesnės informacijos, kaip naudoti daugiafunkcinį meniu, žiūrėkite tolesnę informaciją.

• Paspauskite mygtuką  norėdami perkelti paryškinimą prie kitos funkcinės parinkties.
• Paspauskite ir palaikykite mygtuką  ilgiau nei 2 sekundes norėdami patvirtinti savo parinktį.
Pastaba: Žiūrėkite sparčiosios paleisties vadovą, jei televizoriuje norite rasti mygtuką .

Televizoriaus įjungimas ir išjungimas
1. Prijungus maitinimo kabelį, televizorius iškart įjungiamas arba ima veikti budėjimo režimu. Jei televizorius 

veikia budėjimo režimu, spauskite televizoriaus mygtuką  arba POWER/  arba nuotolinio valdymo pultelio 
mygtuką , kad įjungtumėte.

2. Norėdami perjungti televizorių į budėjimo režimą, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką . 
Televizorius bus maitinamas, tačiau energijos sąnaudos bus nedidelės.

3. Norėdami visiškai išjungti televizorių, atjunkite maitinimo kabelį nuo maitinimo lizdo.

Pradinė sąranka
Pirmą kartą įjungus įrenginį, pasirodo ekranas Welcome (sveikiname), kuriame padedama atlikti pradinę 
sąrankos procedūrą. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad užbaigtumėte pradinę sąranką, pvz., 
pasirinkite kalbą, prisijunkite prie tinklo, suraskite kanalus ir kt. Kiekvieno žingsnio metu galima ką nors 
pasirinkti arba praleisti žingsnį. Jei žingsnį praleisite, sąranką galėsite atlikti vėliau, atvėrę nuostatų meniu. 
Pastaba: jei kanalų paieška rado tik analoginius kanalus, gali būti prasta transliavimo kokybė ir tokiais atvejais 

gamintojo garantija netaikoma. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už prastą transliavimo 
kokybę ar transliacijų nebuvimą tam tikrose teritorijose.

Nuo ko pradėti
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3 skyrius. Bazinės TV operacijos

Prieiga prie kanalų
Skaičių mygtukų naudojimas: nuotolinio valdymo 
pultelyje paspauskite atitinkamus skaičių mygtukus, 
kad įjungtumėte kanalus.
Mygtukų P /  naudojimas: spauskite nuotoliniame 
pultelyje mygtukus P /  norėdami pereiti nuo vieno 
kanalo prie kito.
Mygtuko LIST naudojimas: spauskite nuotolinio 
valdymo pultelio mygtuką LIST, kad būtų parodytas 
kanalų sąrašas, tada kanalus pasirinkite spausdami 
▲/▼/◄/► ir OK.

Turinio iš prijungtų įrenginių 
žiūrėjimas
Spauskite  nuotolinio valdymo pultelyje, kad būtų 
parodytas šaltinių sąrašas. Spauskite ▲/▼ norėdami 
pasirinkti televizorių arba kitus įvesties šaltinius, tada 
spauskite OK norėdami patvirtinti. 

Garsumo reguliavimas
Garsumo valdymas: spauskite nuotoliniame pultelyje 
mygtukus /  norėdami padidinti arba sumažinti 
garsumą.
Garso nutildymas: spauskite mygtuką  norėdami 
laikinai nutildyti garsą. Paspauskite šį mygtuką dar 
kartą arba mygtuką , norėdami vėl įjungti garsą.

Prieiga prie „Android TV“ pradžios 
puslapio
Galima naudotis internetinėmis programomis 
(programėlėmis) ir specialiai pritaikytomis interneto 
svetainėmis, taip pat pakeisti televizoriaus sistemos 
nuostatas. Galite valdyti televizoriaus nuotolinio 
valdymo pulteliu.
ĮSPĖJIMAS:
• Prieš naudodami išmaniojo televizoriaus programas, 

sukonfigūruokite tinklo nuostatas.
• Atsižvelgiant į jūsų tinklo sąlygas, galima lėta 

reakcija ir (arba) pertrūkiai.
• Jei kyla problemų naudojantis programa, susisiekite 

su turinio teikėju.
• Atsižvelgiant į turinio teikėjo aplinkybes, programos 

atnaujinimas arba pati programa gali būti 
nebeteikiama.

• Remiantis jūsų valstybės teisės aktais, tam tikros 
programos gali būti teikiamos ribotai arba jos gali 
nederėti išvis.

• Programos turinio pakeitimus paslaugos teikėjas 
gali atlikti be išankstinio įspėjimo.

1. Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite , kad 
būtų parodytas „Android TV“ pradžios puslapis.

2. Spauskite ▲/▼/◄/► ir OK norėdami atverti 
pageidaujamas programėles, funkcijas arba 
nuostatas.

3. Spauskite  norėdami grįžti į pradžios puslapį.
Pastaba: kadangi reikia šiek tiek laiko ryšiui su 

internetu užmegzti, patariama luktelėti 
kelias minutes ir tada naudotis išmaniojo 
televizoriaus funkcija, aktyvinus 
televizorių, veikusį budėjimo režimu.

Televizoriaus nuostatų meniu 
naudojimas
Leidžia reguliuoti tokias televizoriaus nuostatas kaip 
vaizdas ir garsas.
1. Spauskite  nuotolinio valdymo pultelyje, kad būtų 

parodytas nuostatų meniu. 
2. Spauskite ▲/▼ norėdami pasirinkti pageidaujamą 

elementą, tada spauskite ►, kad įjungtumėte 
atitinkamą antrinį meniu.

3. Aktyvinę antrinį meniu spauskite ▲/▼ norėdami 
pasirinkti meniu parinktis, tada spauskite OK/► 
norėdami aktyvinti parinkčių sąrašą, reguliavimo 
sąsają arba atitinkamą antrinį meniu. 

4. Spauskite  norėdami grįžti į ankstesnį meniu.
5. Spauskite EXIT arba  norėdami užverti meniu.

Pastabos: 
 - taip pat nuotoliniame pultelyje galite spausti  
norėdami pasirinkti Settings (nustatymai) (jei 
yra) ir spausti OK norėdami aktyvinti nustatymų 
meniu. Tam tikri signalo šaltiniai gali neturėti 
atitinkamų parinkčių. 

 - Įjungus funkciją LED motion clear (LED aiškūs 
judesiai) greitai judantys vaizdai bus aiškesni, 
nes bus kontroliuojamas LED foninis apšvietimas, 
tačiau vaizdas bus tamsesnis ir labiau mirksintis, 
nei kai funkcija LED motion clear (LED aiškūs 
judesiai) yra išjungta.
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4 skyrius. Visų televizoriaus galimybių išnaudojimas

Kanalų nustatymas
Šiame skyriuje aprašoma, kaip atlikti automatinę 
kanalų paiešką ir juos įrašyti. Tai galima atlikti 
susidarius vienai iš toliau nurodytų situacijų:
 - praleidote kanalų nustatymo veiksmą pirminėje 
sąrankoje;

 - jums nurodoma televizoriaus režimu, kad nėra 
kanalų;

 - norite atnaujinti savo kanalus.
1. Aktyvinę televizoriaus režimą spauskite  

nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite Channel 
> Channel scan (kanalas > kanalų paieška). 
Spauskite OK/►, kad pradėtumėte.

2. Televizorius nustato ir sugrupuoja kanalus pagal 
jūsų šalį arba regioną. Paspauskite ▲/▼ norėdami 
pasirinkti Country/Region (šalį / regioną), tada 
spauskite OK/► norėdami aktyvinti. Įveskite 
numatytąjį slaptažodį 1234 arba savo slaptažodį, 
jei jį esate pasikeitę, naudodamiesi meniu 
System > Lock (Sistema > užrakinti). Spauskite 
▲/▼ norėdami pasirinkti šalį arba regioną, tada 
spauskite OK norėdami patvirtinti.

3. Spauskite ▲/▼ norėdami pasirinkti Automatic 
search (automatinė paieška) ir spauskite OK/► 
norėdami atverti. 

4. Spauskite ▲/▼ norėdami pasirinkti Tuner mode 
(imtuvo režimas) ir spauskite ◄/► norėdami 
pasirinkti Cable (kabelis), Antenna (antena) arba 
Satellite (palydovas). (Pastaba: parinktis Satellite 
(palydovas) siūloma tik kai kuriuose modeliuose.)

5. Spauskite ▲/▼ norėdami sukonfigūruoti kitas 
parinktis.

6. Kai konfigūracija bus baigta, spauskite ▼ norėdami 
pasirinkti Search (ieškoti), tada spauskite OK 
norėdami pradėti kanalų paiešką.

7. Kanalų paieška gali užtrukti kelias minutes. 
Baigus automatinę paiešką, kanalai sugrupuojami 
iš anksto nustatyta tvarka. Jei norite redaguoti 
kanalų sąrašą, paspauskite  nuotolinio valdymo 
pulte, pasirinkite Channel > Channel organizer 
(Kanalas > Kanalų tvarkytuvas) ir paspauskite 
OK/►, kad įeitumėte.

Bendroji sąsaja
Užšifruoti skaitmeniniai televizijos kanalai gali būti 
iškoduoti naudojant bendrosios sąsajos modulį ir 
kortelę, pateiktą skaitmeninės televizijos paslaugos 
operatoriaus.
Bendrosios sąsajos modulis gali suteikti galimybę 
naudoti kelias skaitmenines paslaugas atsižvelgiant 
į operatorių ir pasirinktas paslaugas (pavyzdžiui, 
mokama televizija). Susisiekite su savo skaitmeninės 
televizijos operatoriumi dėl išsamesnės informacijos 
apie paslaugas ir sąlygas.

Bendrosios sąsajos modulio naudojimas
ĮSPĖJIMAS: prieš įstatydami bendrosios sąsajos 
modulį, išjunkite televizorių. Būtinai laikykitės 
toliau aprašytų nurodymų. Netinkamai įstatydami 
bendrosios sąsajos modulį, galite apgadinti ir 
modulį, ir televizorių. 
1. Laikydamiesi ant bendrosios sąsajos modulio 

pateiktų nurodymų, atsargiai įstatykite modulį į 
bendrosios sąsajos lizdą televizoriuje.

2. Įstumkite modulį iki galo.
3. Įjunkite televizorių ir palaukite, kol bendrosios 

sąsajos funkcija bus aktyvinta. Tai gali trukti kelias 
minutes.
Pastaba: neišimkite bendrosios sąsajos modulio 

iš lizdo. Išėmus modulį, bus deaktyvintos 
skaitmeninės paslaugos.

Naudojimasis bendrosios sąsajos 
paslaugomis
Įdėję ir aktyvinę bendrosios sąsajos modulį, 
paspauskite  nuotolinio valdymo pultelyje, 
pasirinkite Channel > Common interface (kanalas > 
bendroji sąsaja) ir spauskite OK/►, kad atvertumėte.
Ši meniu parinktis pasiekiama tik tada, kai bendrosios 
sąsajos modulis yra tinkamai įstatytas ir aktyvintas. 
Ekrane rodomos programos ir turinys yra teikiamas 
jūsų skaitmeninės televizijos paslaugų operatoriaus.

Subtitrų naudojimas
Kiekviename televizijos kanale galite įjungti subtitrus. 
Subtitrai yra transliuojami teletekstu arba per DVB-T/
DVB-C/DVB-S skaitmeninę transliaciją. Skaitmeninės 
transliacijos atveju galite papildomai pasirinkti 
pageidaujamą subtitrų kalbą.

Subtitrų įjungimas ir išjungimas
1. Paspauskite  nuotolinio valdymo pultelyje, 

pasirinkite Channel > Subtitle (kanalas > subtitrai) 
ir paspauskite OK/►, kad atvertumėte.

2. Nurodykite parinktį Subtitle (subtitrai), spauskite 
OK/►, kad atvertumėte, tada spauskite ▲/▼, kad 
pasirinktumėte On (įj.) arba Off (išj.) ir spauskite 
OK, kad patvirtintumėte.

3. Spauskite EXIT arba  norėdami užverti meniu.

Subtitrų kalbų aktyvinimas žiūrint 
skaitmeninės televizijos kanalus
1. Spauskite  nuotolinio valdymo pultelyje, 

pasirinkite Channel > Subtitle > Digital subtitle 
language 1st (kanalas > subtitrai > pirmoji 
skaitmeninių subtitrų kalba) ir spauskite OK/►, 
kad atvertumėte.

2. Spauskite ▲/▼, kad pasirinktumėte pageidaujamą 
subtitrų kalbą ir spauskite OK, kad patvirtintumėte.
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3. Spauskite ▲/▼, kad pasirinktumėte Digital 
subtitle language 2nd (antroji skaitmeninių 
subtitrų kalba) ir spauskite OK/►, kad atvertumėte.

4. Spauskite ▲/▼, kad pasirinktumėte antrąją 
subtitrų kalbą, ir spauskite OK, kad patvirtintumėte.

5. Spauskite EXIT arba  norėdami užverti meniu.
Sparčiojo klavišo veikimas: spauskite mygtuką 
SUBT. nuotolinio valdymo pultelyje, kad galėtumėte 
tiesiogiai pasirinkti subtitrų kalbą pagal pasirinktą 
skaitmeninės TV laidą.

Subtitrų tipo pasirinkimas žiūrint 
skaitmeninės TV kanalus
1. Spauskite  nuotolinio valdymo pultelyje, kad 

pasirinktumėte Channel > Subtitle > Subtitle type 
(kanalas > subtitrai > subtitrų tipas) ir spauskite 
OK/►, kad atvertumėte.

2. Spauskite ▲/▼, kad pasirinktumėte subtitrų tipą, ir 
spauskite OK, kad patvirtintumėte. Galite pasirinkti 
Hearing impaired (turintiems klausos negalią), 
kad būtų pateikti subtitrai jūsų kalba, skirti klausos 
negalią turintiems žmonėms.

3. Spauskite EXIT arba  norėdami užverti meniu.

Teleteksto funkcijos naudojimas
Puslapių kalbos dekodavimo pasirinkimas
1. Paspauskite  nuotolinio valdymo pultelyje, tada 

pasirinkite Channel > Teletext > Decoding page 
language (kanalas > teletekstas > puslapių kalbos 
dekodavimas) ir spauskite OK/►, kad atvertumėte.

2. Spauskite ▲/▼, kad pasirinktumėte tinkamą kalbą, 
kuria teletekstas bus rodomas, ir spauskite OK, 
kad patvirtintumėte. 

3. Spauskite EXIT arba  norėdami užverti meniu.

Skaitmeninio teleteksto kalba
Skaitmeninės TV kanalų, atsižvelgiant į transliuotoją, 
paslauga galima naudotis skirtingomis kalbomis 
peržiūrint pirminius teleteksto puslapius. Ši funkcija 
suteikia galimybę pasirinkti norimą kalbą iš esamų 
kaip pirminę kalbą ir susieti ją su įvairiais pirminiais 
teleteksto puslapiais.
1. Nuotolinio valdymo pultelyje spauskite , 

pasirinkite Channel > Teletext > Digital teletext 
language (kanalas > teletekstas > skaitmeninio 
teleteksto kalba) ir spauskite OK/►, kad 
atvertumėte.

2. Spauskite ▲/▼, kad pasirinktumėte kalbą, ir 
spauskite OK, kad patvirtintumėte.

3. Spauskite EXIT arba  norėdami užverti meniu.

T-Link
Naudokitės šia funkcija norėdami ieškoti CEC 
prietaisų, prijungtų prie televizoriaus HDMI prievadų, 

aktyvinti leidimo vienu palietimu ir perjungimo į 
budėjimo režimą vienu palietimu CEC prietaisų 
funkcijas.

„T-Link“ įjungimas arba išjungimas
1. Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite , 

pasirinkite System > T-Link (sistema > T-Link) ir 
spauskite OK/►, kad atvertumėte.

2. Spauskite ▲/▼, kad pasirinktumėte T-Link (T-Link) 
ir tada spauskite OK/►, kad atvertumėte.

3. Spauskite ▲/▼, kad pasirinktumėte On (įj.) arba 
Off (išj.), ir spauskite OK, kad patvirtintumėte.

4. Spauskite EXIT arba  norėdami užverti meniu.

Automatinis maitinimo įjungimas
Įjungus CEC (vartotojų elektroninių prietaisų 
valdikliu) valdomą prietaisą (pvz., DVD (universaliųjų 
skaitmeninių diskų) leistuvą) jo nuotolinio valdymo 
pulteliu, televizoriaus maitinimas įjungiamas 
automatiškai. Pasirinkite On (Įj.), kad įjungtumėte šią 
funkciją.

Automatinis budėjimo režimas
Išjungus televizorių jo nuotolinio valdymo pulteliu, visi 
CEC valdomi prietaisai automatiškai perjungiami į 
budėjimo režimą. Pasirinkite On (Įj.), kad įjungtumėte 
šią funkciją.

Pastaba: CEC funkcija priklauso nuo prijungtų 
įrenginių, todėl gali būti, kad kai kurie 
prie šio televizoriaus prijungti įrenginiai 
kartu tinkamai neveiks. Papildomos 
informacijos ieškokite probleminių 
įrenginių naudotojo vadove arba 
kreipkitės į jų gamintoją.

HbbTV
„HbbTV“ (hibridinių transliacijų plačiajuosčio ryšio TV) 
yra tam tikrų transliuotojų siūloma paslauga, teikiama 
tik kai kuriais skaitmeninės TV kanalais. „HbbTV“ – tai 
plačiajuosčiu interneto ryšiu teikiama interaktyvioji TV. 
Šios papildomos interaktyviosios funkcijos praturtina 
įprastas skaitmenines programas. Čia teikiamos 
tokios paslaugos kaip skaitmeninis teletekstas, 
elektroninis programų gidas, žaidimai, balsavimas, 
su rodoma programa susijusi konkreti informacija, 
interaktyvūs skelbimai, informaciniai žurnalai, TV 
internetu ir pan. 
Norėdami naudotis „HbbTV“, užtikrinkite, kad jūsų 
televizorius būtų prijungtas prie interneto, ir įjunkite 
„HbbTV“ funkciją.

Pastabos:
 - „HbbTV“ paslaugos priklauso nuo transliacijos 
arba šalies, jūsų teritorijoje jos gali būti 
neteikiamos.

 - Naudojantis „HbbTV“ funkcija, į televizorių 
negalima atsisiųsti failų.
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 - Programos teikėjas savo nuožiūra (arba dėl su 
transliacija susijusių sąlygų) gali riboti „HbbTV“ 
programos veikimą. 

 - Norėdami atverti „HbbTV“ programas, turite 
prijungti savo televizorių prie plačiajuosčio 
interneto ryšio. Kilus tinklo problemų, „HbbTV“ 
programos gali tinkamai neveikti. 

„HbbTV“ prieiga
1. Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite ,  

pasirinkite System > HbbTV settings > HbbTV 
(Sistema > „HbbTV“ nustatymai > HbbTV) ir 
spauskite OK/►, kad atvertumėte.

2. Spauskite ▲/▼, kad pasirinktumėte On(įj.), ir 
spauskite OK, kad patvirtintumėte.

3. Kai įjungiate skaitmeninės TV kanalą, siūlantį 
„HbbTV“, apie tai informuojama ekrane (paprastai 
raudonu mygtuku, tačiau galimi ir kitų spalvų 
mygtukai). Spauskite nurodytos spalvos mygtuką, 
kad atvertumėte interaktyviuosius puslapius.

4. Norėdami naršyti „HbbTV“ puslapius, spauskite 
▲/▼/◄/► ir spalvų mygtukus, tuomet patvirtinkite, 
spausdami OK.

„HbbTV“ deaktyvinimas
Norėdami išvengti trukdžių, kurie gali atsirasti dėl 
„HbbTV“ transliavimo testų, galite išjungti „HbbTV“ 
funkciją: 
1. Nuotoliniame pultelyje paspauskite , pasirinkite 

System > HbbTV settings > HbbTV (Sistema 
> „HbbTV“ nustatymai > HbbTV) ir paspauskite 
OK/►, kad atvertumėte.

2. Spauskite ▲/▼, kad pasirinktumėte Off (išj.) ir 
spauskite OK, kad patvirtintumėte.

Kaip naudotis EPG (elektroniniu 
programų gidu)
EPG – tai ekraninis gidas, rodantis skaitmeninių 
TV programas. Galite naršyti, pasirinkti ir peržiūrėti 
programas. 
1. Paspaudus nuotoliniame pultelyje GUIDE, 

pasirodys meniu Programme Guide (Programų 
gidas), per kurį rasite informacijos apie dabartinę 
arba kitą programą, kuri bus rodoma per kiekvieną 
kanalą. Peržvelkite programas nuotolinio valdymo 
pultelio mygtukais ▲/▼/◄/►.

2. Norėdami peržiūrėti EPG, naudokitės atitinkamais 
ekrano apačioje pateiktais mygtukais.
 - Watch now (Dabar žiūrėti) arba More (Daugiau): 
paspauskite OK norėdami žiūrėti pasirinktą 
kanalą arba sužinoti daugiau informacijos apie 
pasirinktą programą.

 - Programme filter (Programų filtras): paspauskite 
, kad būtų rodomas skaitmeninės televizijos 

programų filtras.

 - Custom schedule (pasirinktinis tvarkaraštis): 
paspauskite raudoną mygtuką, kad 
nustatytumėte tvarkaraštį.

 - Select date (pasirinkite datą): spauskite žalią 
mygtuką datai pasirinkti.

 - Schedule list (tvarkaraščio sąrašas): spauskite 
geltoną mygtuką tvarkaraščių sąrašui peržiūrėti. 

3. Spauskite GUIDE arba EXIT, kad užvertumėte 
EPG.

„Bluetooth“ funkcija
(* kai kuriuose modeliuose nėra)
„Bluetooth®“ – tai belaidžio ryšio technologijų 
standartas, skirtas trumpu atstumu perduoti duomenis 
tarp „Bluetooth“ įrenginių. Prie televizoriaus galima 
prijungti „Bluetooth“ garso įrenginį, pelę arba 
klaviatūrą.
1. Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite , tada 

paspauskite ▲/▼/◄/►, kad perkeltumėte žymiklį į 
 ekrano dešinėje, viršuje, ir paspauskite OK, kad 

įeitumėte.
2. Pasirinkite Remotes & Accessories > Add 

accessory (Nuotoliniai įrenginiai ir priedai > 
Pridėti priedą) ir paspauskite OK norėdami atverti. 
Televizorius automatiškai ims ieškoti gretimų 
„Bluetooth“ įrenginių. Pasirinkite pasiekiamą 
įrenginį, spauskite OK ir vykdykite ekrane 
pateikiamus nurodymus, kaip jį prijungti.
Pastaba: „Bluetooth“ technologija (jūsų televizoriuje 

jos gali nebūti) naudoja 2,4 GHz dažnį, 
taigi, jei šalia bus „Wi-Fi“ prieigos taškas, 
kelvedis arba mikrobangų krosnelė, gali 
sutrikti „Bluetooth“ garso transliacijos. Jei 
pastebėjote garso transliacijų pertrūkių, 
paleiskite savo „Bluetooth“ įrenginį iš 
naujo, kad jis surastų laisvesnį dažnio 
kanalą. Jei problemos nesiliauja, prieikite 
arčiau prie televizoriaus arba padidinkite 
atstumą tarp televizoriaus ir trukdžių 
šaltinio.

„Bluetooth“ žodelis ir logotipai yra registruotieji prekių 
ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“. TCL šiuos 
ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir 
markės priklauso jų atitinkamiems savininkams.

Pažadinimas per tinklą
Ši funkcija leidžia tinklu pažadinti televizorių iš 
budėjimo režimo. Kaip naudotis šia funkcija:
1. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie veikiančio 

namų tinklo. 
2. Pageidaujamas valdiklis, pvz., išmanusis telefonas, 

turi būti prijungtas prie to paties tinklo kaip ir jūsų 
televizorius.
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Visų televizoriaus galimybių išnaudojimas

3. Valdiklyje turi būti įdiegta programėlė, deranti su 
pažadinimo tinklu funkcija .

4. Networked standby (Tinklo budėjimas) įjungiamas 
per meniu Network & Internet, esančiame 
pagrindiniame puslapyje.

Kai televizorius veikia budėjimo tinkle režimu, galima 
naudojantis programėle nuotoliniu būdu pažadinti 
televizorių.

Momentinis įjungimas
Ši funkcija leidžia įjungti televizorių esant parengties 
režimui greičiau, nei kai funkcija išjungta, tačiau 
jis taip pat padidins parengties režimo energijos 
sąnaudas.
1. Paspauskite  nuotoliniame pultelyje, pasirinkite 

 > Device Preferences > Power > Instant 
power on (įrenginio nuostatos > Maitinimas > 
Momentinis maitinimo įjungimas) ir paspauskite 
OK norėdami įjungti arba išjungti.

2. Spauskite  norėdami grįžti į ankstesnį meniu.

Parduotuvės nustatymų atkūrimas
Leidžia atkurti numatytuosius gamyklinius 
televizoriaus nustatymus.
1. Paspauskite nuotoliniame pultelyje , pasirinkite 

 > Device Preferences > Reset > Factory data 
reset > Erase everything (Prietaiso prioritetai 
> Nustatyti iš naujo > Gamyklinis duomenų 
atstatymas > Ištrinti viską) ir paspauskite OK 
norėdami patvirtinti.

2. Įveskite nuotolinio pultelio mygtukais su skaičiais 
slaptažodį 1234 arba savo slaptažodį, jeigu jį esate 
pakeitę.

3. Pasirinkite OK ir paspauskite OK norėdami 
patvirtinti.

4. Pasirodo ekranas Welcome (Sveiki). Vadovaukitės 
skyriaus Pirminė sąranka instrukcijomis.
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Tėvų kontrolės funkcijos slaptažodis
 - Pirminis slaptažodis yra 1234. Naudotojas gali jį 
pakeisti į kitą.

 - Superslaptažodis yra 0423. Jei pamirštumėte 
savo susikurtą slaptažodį, įveskite superslaptažodį 
pamirštam slaptažodžiui anuliuoti.

Trikčių šalinimas
Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros tarnybą, 
peržiūrėkite toliau pateiktą sąrašą.

Nėra vaizdo ar garso
• Įsitikinkite, ar maitinimo laido kištukas tinkamai 

įkištas į maitinimo lizdą.
• Patikrinkite, ar nustatytas teisingas šaltinio tipas.
• Patikrinkite, ar tinkamai prijungta antena.
• Patikrinkite, ar nenustatytas mažiausias garsumas, 

ar garsas neužtildytas.
• Patikrinkite, ar neprijungtos ausinės.
• Galbūt televizorius gauna ne televizijos transliavimo 

stočių signalą.

Vaizdas neaiškus
• Patikrinkite, ar tinkamai prijungta antena.
• Gali būti, kad televizijos signalas priimamas 

netinkamai.
• Vaizdo kokybė gali pablogėti dėl VHS kameros, 

vaizdo kameros su vaizdo magnetofonu ar kito 
periferinio įrenginio, prijungto tuo pačiu metu. 
Išjunkite vieną iš kitų periferinių įrenginių.

• Šešėlių gali atsirasti arba vaizdas gali dvejintis dėl 
to, kad antenai trukdo aukšti pastatai arba kalnai. 
Vaizdo kokybė gali pagerėti naudojant tikslią 
kryptinę anteną.

• Horizontalių punktyrinių linijų vaizduose gali atsirasti 
dėl elektrinių trukdžių, kuriuos sukelia, pavyzdžiui, 
plaukų džiovintuvas, netoliese veikiančios neono 
šviesos ir t. Išjunkite arba pašalinkite. 

Vaizdas per tamsus, per šviesus arba blausus 
• Sureguliuokite spalvas. 
• Patikrinkite ryškumo nustatymą.
• Patikrinkite ryškumo funkciją. 

Nuotolinio valdymo pultas neveikia
• Patikrinkite nuotolinio valdymo pulto maitinimo 

elementus. 
• Patikrinkite, ar nuotolinio jutiklio langelio 

televizoriaus priekyje neapšviečia stipri dienos 
šviesos lempa. 

• Minkšta medžiaga pasistenkite išvalyti nuotolinio 
jutiklio langelį televizoriaus priekyje.

Jei pirmiau pateikti pasiūlymai neišsprendė techninės 
problemos, informacijos apie techninę priežiūrą rasite 
garantijos kortelėje. 

Veikimo aplinkos sąlygos
Temperatūra 5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Drėgmė 20 - 75% (be kondensato)

Laikymo aplinkos sąlygos
Temperatūra -15°C - 45°C (5°F - 113°F)
Drėgmė 10 - 90% (be kondensato)

Radijo ryšio informacija
• Bluetooth® siųstuvo dažnio diapazonas:  

2 402–2 480 MHz
• Bluetooth® siųstuvo galia:  

5 dBm (+/-5 dB)
• 2.4G „Wi-Fi“ siųstuvo dažnio diapazonas:  

2 412–2 472 MHz
• 2.4G „Wi-Fi“ siųstuvo galia:  

16 dBm (+3 dB / -5 dB)
• DVB-T/T2/C imtuvinio derintuvo dažnio diapazonas:  

50,5–858 MHz
• DVB-S/S2 imtuvinio derintuvo dažnio diapazonas:  

950–2 150 MHz

OSS pranešimas
Šiam gaminiui taikoma GPL (2 ir 3 versija) ir LGPL (2.1 
versija) bei MPL (1.1 versija).
Norėdami siųsti užklausas ir prašymus dėl atviro 
šaltinio, kreipkitės į artimiausią TCL biurą. 
Šis gaminys naudoja tam tikrą programinę įrangą, 
platinamą su „Independent JPEG Group“ licencija.
Šis gaminys naudoja tam tikrą programinę įrangą, 
platinamą su „libpng Project“ licencija.
Šis gaminys naudoja tam tikrą programinę įrangą, 
platinamą su „Freetype Project“ licencija.
Šis gaminys naudoja tam tikrą programinę įrangą, 
platinamą su „zlib Project“ licencija.
Šiam gaminiui naudojama programinė įranga 
(„libxml2“, „curl“, „expat“, „c-areas“), platinama pagal 
MIT.
Šiam produktui naudojama „CyberLink for C“, 
platinama atvirojo kodo projekto sąlygomis.
Šiam produktui naudojama „opensl“, „xerces“, 
platinamos „Apache License Project“ sąlygomis.
GPL programinė įranga: „Linux Kernel“, „glib“, 
„libiconv“, „gcc libgcc“, „gcc libstdc++“, „u-Boot 
loader“, „ffmepg“, „util-linux-ng“, „e2fsprogs“, „wget“, 
„iptables“.
LGPL programinė įranga: DFB („DirectFB“), 
„gstreamer“, „gst-plugins-base“, „gst-plugins-good“, 
„gst-plugins-bad“, „gst-plugins-ugly“, „gst-ffmpeg“, 
„glibc“, „wpa_supplicant“.
BSD programinė įranga: „webp“, „mng“, „uriparser“.
GNU programinė įranga: „dosfstools“.
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Kita informacija

TCL – šio televizoriaus gamintojo [teisinis 
pareiškimas] 
Dėl gaminių su išmaniojo TV funkcija įvairių galimybių: 
paslaugos, taip pat galimi turinio apribojimai, tam 
tikros funkcijos, programos ir paslaugos gali būti 
teikiamos ne visiems įrenginiams arba ne visose 
teritorijose. Kai kurioms išmaniojo TV funkcijoms 
gali reikėti papildomų atskirai įsigyjamų periferinių 
prietaisų arba narystės mokesčių. Daugiau 
informacijos apie konkretų prietaisą ir galimą turinį 
rasite mūsų svetainėje. Išmaniojo TV paslaugos ir 
turinio prieinamumas gali būti retkarčiais keičiami, iš 
anksto neįspėjus.

Visas turinys ir paslaugos, kuriais naudojamasi 
per šį prietaisą, priklauso trečiosioms šalims, jas 
saugo autorių teisės, patentai, prekių ženklai ir 
(arba) intelektinės nuosavybės teisės. Toks turinys 
pateikiamas ir paslaugos teikiamos tik naudoti 
asmeniniais, nekomerciniais tikslais. Jokio turinio ir 
paslaugų negalite naudoti taip, kaip neleido turinio 
savininkas ar paslaugos teikėjas. Neapsiribojant 
tuo, kas nurodyta toliau, nebent aiškiai tai daryti 
leido atitinkamas turinio savininkas ar paslaugos 
teikėjas, negalite keisti, kopijuoti, iš naujo skelbti, 
įkelti, siųsti, perduoti, versti, parduoti, kurti išvestinių 
produktų, eksploatuoti, naudoti bet kokiu būdu 
(įskaitant laikmenas) jokio turinio ir paslaugų, kuriomis 
naudojatės per šį prietaisą.

AIŠKIAI SUVOKIATE IR SUTINKATE, KAD ŠĮ 
PRIETAISĄ NAUDOJATE PRISIIMDAMI VISĄ 
RIZIKĄ, KAD UŽ BET KOKIĄ RIZIKĄ DĖL 
PATENKINAMOS KOKYBĖS, VEIKIMO IR 
TIKSLUMO ATSAKINGI JŪS PATYS. PRIETAISAS, 
VISAS TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS 
TEIKIAMI TOKIE, KOKIE YRA, NESUTEIKIANT 
JOKIOS NEI AIŠKIAI NURODYTOS, NEI 
NUMANOMOS GARANTIJOS. TCL AIŠKIAI 
ATSISAKO VISŲ GARANTIJŲ IR SĄLYGŲ DĖL 
PRIETAISO, BET KOKIO TURINIO IR PASLAUGŲ, 
NESVARBU, AR JOS AIŠKIAI NURODYTOS, AR 
NUMANOMOS, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL 
PERKAMUMO, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TIKIMO 
KONKREČIAM TIKSLUI, TIKSLUMO, TYLAUS 
PASITENKINIMO IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEISIŲ 
NEPAŽEIDIMO, BET TUO NEAPSIRIBOJANT. TCL 
NEUŽTIKRINA, KAD BET KOKS TURINYS AR 
PASLAUGOS, KURIOMIS NAUDOJAMASI PER 
ŠĮ PRIETAISĄ, BUS TIKSLUS, GALIOJANTIS, 
ATITINKANTIS LAIKĄ, TEISĖTAS IR IŠBAIGTAS, 
TAIP PAT NEUŽTIKRINAMA, KAD PRIETAISAS, 
TURINYS IR PASLAUGOS ATITIKS REIKALAVIMUS, 
KAD PRIETAISAS IR PASLAUGOS VEIKS BE 
PERTRŪKIŲ IR KLAIDŲ. JOKIOMIS APLINKYBĖMIS, 
ĮSKAITANT APLAIDUMĄ, TCL NEBUS ATSAKINGAS 
(TIEK PAGAL SUTARTĮ, TIEK PAGAL DELIKTĄ) UŽ 

JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, 
SPECIALIAI PADARYTĄ AR KAIP PASEKMĖ 
ATSIRADUSIĄ ŽALĄ, ADVOKATUI SUMOKĖTAS 
SUMAS, IŠLAIDAS, TAIP PAT UŽ JOKIĄ ŽALĄ, 
KURI KILO DĖL SĄSAJŲ SU BET KOKIA PATEIKTA 
INFORMACIJA, TAIP PAT UŽ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ 
DĖL PRIETAISO NAUDOJIMO, BET KOKIO TURINIO 
AR PASLAUGŲ, KURIE PRIEINAMI JUMS ARBA 
BET KOKIAI TREČIAJAI ŠALIAI, NET JEI BUVO 
ĮSPĖTA DĖL TOKIOS ŽALOS TIKIMYBĖS.

Trečiųjų šalių paslaugos gali būti keičiamos, laikinai 
sustabdytos, pašalintos, nutrauktos ar pertrauktos, 
prieiga prie jų gali būti išjungta bet kuriuo metu 
neįspėjus, TCL netvirtina ir neužtikrina, kad bet 
koks turinys ir paslaugos bus prieinami kurį nors 
laikotarpį. Turinį pateikia ir paslaugas teikia trečiosios 
šalys, tam naudojami tinklai ir perdavimo įranga, 
kurių TCL nekontroliuoja. Neribojant šio atsisakymo 
bendrųjų nuostatų, TCL aiškiai atsisako bet kokios 
atsakomybės ir prievolės dėl bet kokio turinio ar 
paslaugų, kuriomis naudojamasi per šį prietaisą, 
keitimo, pertraukimo, išjungimo, pašalinimo arba 
laikino sustabdymo. TCL gali riboti naudojimąsi tam 
tikromis paslaugomis ir turiniu, taip pat prieigą prie 
jų bet kokiu atveju, iš anksto neįspėjusi ir nesiėmusi 
prievolės. Už klientų paslaugas, susijusias su turiniu 
ir paslaugomis, TCL neprisiima nei atsakomybės, 
nei prievolių. Visus klausimus ir paslaugų prašymus, 
susijusius su turiniu ir paslaugomis, reikia tiesiogiai 
pateikti atitinkamo turinio ir paslaugų teikėjams.
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