INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia, uważnie przeczytaj instrukcję
i upewnij się, że w pełni rozumiesz jej treść.
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Zrzeczenie się:
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2

/

/

> Ustawienia > Kanał > Automatyczne skanowanie

Automatyczne skanowanie
Automatycznie wyszukuje kanały w celu oglądania programów emitowanych przez źródło TV.
Satelita
Pojedynczy satelita: Jeśli wyposażono tylko jednego satelitę, możesz używać pojedynczego
satelitę.
DiSEqC: Funkcji DiSEqC możesz używać, gdy masz sprzęt DiSEqC. W trybie DiSEqC 1.0 można
zainstalować do czterech satelitów.
Jeśli korzystasz z anteny z silnikiem, możesz korzystać z trybu DiSEqC 1.2.
Unicable: Jeśli w Twoim domu masz rozgałęźnik satelitarny Unicable, korzystaj z tej funkcji.
Upewnij się, że znasz pasmo i częstotliwość Unicable, z których możesz korzystać. Informacje
znajdziesz na urządzeniu, ewentualnie uzyskasz je od operatora.
Antena
Kanał: Umożliwia wybór dowolnego kanału lub darmowego kanału.
Tryb skanowania: Dzięki funkcji możesz wybrać, czy chcesz wyszukać tylko kanały cyfrowe (DTV),
kanały cyfrowe i analogowe (ATV+DTV) czy tylko kanały analogowe (ATV).
Jeśli odbierasz sygnał DVB-T lub DVB-T2, możesz korzystać z funkcji DTV.
LCN: Włącz LCN (logiczne numerowanie kanałów), jeśli chcesz korzystać z listy kanałów.
Pamiętaj, że część operatorów ogranicza ręczną zmianę kolejności kanałów.
Jeśli wyłączysz funkcję LCN, po wyszukaniu kanałów listę kanałów będzie można edytować
(funkcja działa jedynie w wybranych krajach).
Kabel
Kanał: Umożliwia wybór dowolnego kanału lub darmowego kanału.
Tryb skanowania: Dzięki funkcji możesz wybrać, czy chcesz wyszukać tylko kanały cyfrowe (DTV),
kanały cyfrowe i analogowe (ATV+DTV) czy tylko kanały analogowe (ATV).
LCN: Włącz LCN (logiczne numerowanie kanałów), jeśli chcesz korzystać z listy kanałów.
Pamiętaj, że część operatorów ogranicza ręczną zmianę kolejności kanałów.
Jeśli wyłączysz funkcję LCN, po wyszukaniu kanałów listę kanałów będzie można edytować
(funkcja działa jedynie w wybranych krajach).
/

/

> Ustawienia > Kanał > Ustawienia zaawansowane > Skanowanie ręczne

Ręczne skanowanie DTV
Ręczne skanowanie programów telewizyjnych ze źródeł cyfrowych.
Gdy na ekranie wyświetlona zostanie pozycja Ręczne skanowanie DTV, przyciśnij przycisk

/

wybrać pozycję Antena, Kabel lub Satelita, a następnie rozpocznij skanowanie, przyciskając przycisk
Rozpocznij. Po znalezieniu kanału siła sygnału zostanie wyświetlona na ekranie.

aby

Ręczne skanowanie ATV
Ręczne skanowanie programów telewizyjnych ze źródeł analogowych.
Częstotliwość: Wprowadź częstotliwość dostrajanego kanału.
Format obrazu: Umożliwia wybór systemu kolorów.
System dźwięku: Umożliwia wybór systemu dźwięku.

/

/

> Ustawienia > Kanał > Edycja kanału

Służy do ręcznego dostosowywania kolejności kanałów do twoich potrzeb.
Edytuj kanały
Wybierz kanał i przyciśnij przycisk

, a wyświetlone zostanie pole wyboru. Możesz wybrać wiele

kanałów, aby przesunąć/usunąć je jednocześnie.
Usuń: Przyciśnij przycisk
Przywróć: Przyciśnij przycisk
Przyciśnij przycisk

, aby usunąć wybrany kanał.
[CZERWONY], aby przejść do listy usuniętych kanałów.

, aby przywrócić usunięty kanał.

Przenieś: Przyciśnij przycisk

, aby przesunąć wybrany kanał.

UWAGA
• Część operatorów uniemożliwia przesuwanie kanałów. Aby móc przesuwać kanały, nie wybieraj
operatora w ramach poszukiwania kanałów i w pozycji funkcji LCN ustaw opcję Wył.
Filtr: Przyciśnij przycisk
przycisk

[ŻÓŁTY], aby otworzyć wyskakujące okienko filtrowania. Przyciśnij

, aby wybrać pozycję Opcje. Listę kanałów można zaktualizować.

Szukaj: Przyciśnij przycisk

[NIEBIESKI], aby wyszukać kanał.

Edytuj ulubione kanały
Możesz dodawać kanały do ulubionych, a na liście ulubionych możesz przenosić/usuwać kanały.
Eksport do USB
Funkcja umożliwia eksport bieżącej listy kanałów na urządzenie magazynujące USB.
Importowanie z USB
Funkcja umożliwia import uprzednio wyeksportowanej listy kanałów z urządzenia magazynującego

USB.

Wyświetlanie listy kanałów
W przypadku TV na żywo przyciśnij

lub

na pilocie, aby wyświetlić menu listy kanałów.

Przejście do podmenu listy kanałów
lub

>

Wprowadzenie podmenu
1. Lista kanałów
lub

>

> Lista kanałów

Wszystko
Wyświetla automatycznie znalezione kanały.
Lista ulubionych
Wyświetla listy ulubionych 1–4 (możesz dodać maks. 4 listy ulubionych).
Dodaj listę ulubionych
Dodaje dodatkową listę ulubionych.

2. Filtr

Wybieraj kanały według zawartości, jakości HD, blokady rodzicielskiej czy szyfrowania.
3. Szukaj
Pozwala na szybki dostęp do kanałów.
4. Edytuj
Pozwala na edycję listy kanałów.

Wyświetlanie listy „Ulubione”
Przyciśnij

lub

, aby wywołać listę kanałów. Lista kanałów zostanie wyświetlona po prawej stronie

ekranu, a obok ulubionego kanału wyświetlona zostanie ikona serca.
Edycja listy ulubionych
Istnieją 2 sposoby przechodzenia do menu edycji:
lub

>

> Edytuj > FAV1-FAV4

lub
/

/

> Ustawienia > Kanał > Edycja kanału > FAV1-FAV4

Wyświetlony zostanie ekran edycji ulubionych.

Dodawanie kanałów do listy ulubionych
Wybierz opcję

Dodaj kanały aby dodać wybrany program do listy ulubionych.

Przenoszenie kanałów na liście ulubionych
Wybierz kanały z listy ulubionych i przyciśnij

, aby przenieść je do nowych pozycji.

Usuwanie kanałów z listy ulubionych
Wybierz kanały z listy ulubionych i przyciśnij

, aby je usunąć.

UWAGI
Kroki należy wykonywać na ekranach wejść TV.
Zanim zaczniesz edycję listy FAV, przeprowadź skanowanie kanałów.
Do listy ulubionych możesz dodać kanały z różnych źródeł sygnału.

Wypróbuj wygodnej funkcji sprawdzania programu telewizyjnego na 7 dni do przodu. Informacje
wyświetlane w programie telewizyjnym udostępniane są przez komercyjne sieci telewizyjne wyłącznie w
przypadku kanałów cyfrowych. Program telewizyjny dodatkowo ułatwia nagrywanie ulubionych
programów i oferuje przypomnienia, które automatycznie przełączają kanał o zaplanowanych porach, aby
użytkownik nie przegapił programów, które go interesują (dostępność i zakres danych o programie zależą
od nadawców).
UWAGA
Funkcja programu telewizyjnego jest dostępna wyłącznie w przypadku telewizji cyfrowej.
Przyciśnij przycisk

/

na pilocie, aby wyświetlić dane kanału na liście programu telewizyjnego.

Oglądaj
Po wyborze programu na żywo przyciśnij

, aby przejść do tego kanału.

PVR/Przypomnienie
Przyciśnij

/

, aby wybrać kanał. Przyciśnij

/

, aby wybrać program na podstawie

harmonogramu godzinowego.
Przyciśnij

na pilocie, aby wybrać opcję PVR lub Przypomnienie.

UWAGI
Funkcja PVR / przypomnień w programie telewizyjnym jest dostępna wyłącznie w przypadku
programów, które nie zostały jeszcze wyemitowane.
Aby możliwe było nagrywanie, podłącz do telewizora urządzenie magazynujące (nie mniej niż 2 GB,
szybkość transferu danych nie mniejsza niż 5 MB/s).

Telewizor może nagrywać programy nawet podczas pracy w trybie czuwania.
Funkcja PVR jest dostępna wyłącznie w przypadku konkretnych modeli/krajów.
Harmonogram
Przyciśnij

przycisk [CZERWONY], aby wyświetlić listę zaplanowanych przypomnień i

programów do nagrania.
Kolor programu
Naciśnij przycisk

[ZIELONY] na pilocie, aby wybrać kolory powiązane z gatunkami w

programie telewizyjnym, a tym samym uprościć przeglądanie.
(funkcja dostępna jedynie w wybranych krajach).
24h−
Przyciśnij

przycisk [ŻÓŁTY], aby wybrać programy z poprzedniego dnia.

24h+
Przyciśnij

przycisk [NIEBIESKI], aby wybrać programy z następnego dnia.

Funkcja PVR pozwala na łatwe nagrywanie na później zawartości telewizji cyfrowej. Funkcja jest dostępna
wyłącznie w przypadku źródeł DTV. Aby korzystać z funkcji PVR, musisz podłączyć urządzenie
magazynujące USB umożliwiające nagrywanie. Urządzenie magazynujące musi być w formacie NTFS lub
FAT32. Funkcja PVR nie działa bez podłączonego urządzenia magazynującego.
Harmonogram nagrywania
Przyciśnij przycisk

/

, aby wybrać program do odtworzenia, a następnie przyciśnij

ustawienia godziny i okresu nagrywania. Przyciśnij

w celu

przycisk [CZERWONY], aby wyświetlić

zaplanowane nagrywanie. Na liście harmonogramów możesz dostosować skonfigurowane ustawienia
PVR.
Nagrywanie natychmiastowe
1. Przyciśnij

, aby wybrać opcję PVR.

2. Wybierz urządzenie magazynujące, aby sprawdzić szybkość pamięci HDD przed jego pierwszym
użyciem.
3. Możesz zatrzymać funkcję ręcznie lub dostosować zatrzymanie do czasu emisji programu.
Nagrywanie w trybie gotowości
Jeśli podczas nagrywania przyciśniesz przycisk zasilania, telewizor przejdzie do trybu czuwania, ale
nagrywanie nie zostanie zatrzymane. Po ponownym przyciśnięciu przycisku zasilania telewizor zostanie
wybudzony bez wpływu na nagrywanie. Po ukończeniu nagrywania nagrany plik zostanie
automatycznie zapisany na dysku.
UWAGI
Na urządzeniu USB powinno być nie mniej niż 2 GB pamięci (15 minut zawartości wideo w wysokiej
rozdzielczości).
Jeśli szybkość transferu dysku twardego jest zbyt niska, wyświetlone zostanie wyskakujące okienko z

powiadomieniem. W takim przypadku podłącz do telewizora szybsze urządzenie magazynujące.
Funkcja PVR nie obsługuje kanałów analogowych.
Funkcja harmonogramu nagrywania jest niedostępna podczas oglądania programów emitowanych na
bieżąco.
Niektórzy nadawcy mogą ograniczać nagrywanie programów.
Podczas nagrywania nie jest możliwe oglądanie kanałów z ustawioną i aktywną blokadą (hasło).
Funkcja PVR jest dostępna wyłącznie w przypadku wybranych modeli/krajów.

Dostęp do listy nagrywania
Możesz wyświetlić listę nagranych programów i zaplanowanych nagrań.
Aby przejść do listy nagrywania:
/

/

> Lista nagrywania

Zarządzanie listą nagrywania
/

/

> Lista nagrywania > Nagrane

Możesz obejrzeć lub usunąć nagrane programy.
Usuwanie nagranego programu
Wybierz Edytuj, wybierz nagrane programy z listy nagrywania, a następnie przyciśnij

, aby je

usunąć.
Oglądanie nagranego programu
Wybierz nagrany program z listy nagrywania, a następnie przyciśnij

, aby go obejrzeć.

Zarządzanie listą zaplanowanych nagrań
/

/

> Lista nagrywania > Zaplanowane

Możesz zmienić ustawienia zaplanowanego nagrania lub anulować zaplanowane nagranie.
Usuwanie zaplanowanego programu
Wybierz Edytuj, wybierz zaplanowany program z listy harmonogramów, a następnie przyciśnij
aby go usunąć.
Edycja zaplanowanego programu
Wybierz zaplanowany program z listy nagrywania, a następnie przyciśnij

w celu dostosowania

,

zaplanowanego programu.

UWAGA
Funkcja listy nagrywania jest dostępna wyłącznie w przypadku wybranych modeli/krajów.

Dzięki funkcji można zatrzymać i przewinąć programy nadawane na żywo, tymczasowo zapisując je na
urządzeniu magazynującym. Upewnij się, że na podłączonym urządzeniu magazynującym jest dość
wolnego miejsca. W przeciwnym wypadku nagrywanie nie zostanie rozpoczęte.
Przyciśnij

na pilocie, aby wybrać funkcję T.Shift. Wyświetlone zostanie menu. Przyciśnij

zatrzymać program nadawany na żywo, a następnie przyciśnij
, aby przewinąć do tyłu na podglądzie. Przyciskiem
Przyciśnij

, aby

, aby odtworzyć zawartość. Przyciśnij
przewiniesz do przodu na podglądzie.

, aby wyjść z funkcji Timeshift i oglądać emisję na żywo. Przyciśnij

bieżącą emisję.
UWAGI
Funkcja T.Shift nie obsługuje kanałów analogowych.
Na urządzeniu USB nie może być mniej niż 1 GB wolnego miejsca.
Funkcja Timeshift jest dostępna wyłącznie w przypadku wybranych modeli/krajów.

, aby nagrywać

Nawiązywanie połączenia z Internetem
UWAGI
1. Na telewizorze możesz uzyskać dostęp do Internetu.
2. Zalecamy korzystanie z modemu lub routera obsługującego technologię Dynamic Host
Configuration Protocol (Protokół dynamicznej konfiguracji hosta/DHCP) automatycznie zapewniającą
adres IP, maskę podsieci, bramę i DNS, dzięki czemu nie trzeba wprowadzać tych danych ręcznie.
Większość sieci domowych obsługuje standard DHCP.

Nawiązywanie połączenia z siecią przewodową (Ethernet)
/

/

> Ustawienia > Sieć > Konfiguracja sieci

Aby ustawić sieć na TV, wybierz opcję Konfiguracja sieci i przyciśnij

, aby przejść do podmenu.

Typ połączenia
Pozwala wybrać połączenie przewodowe, aby uzyskać dostęp do Internetu.
Ethernet
Wyświetla stan sieci.
Ustawienia IP
Pozwala skonfigurować adres IP połączenia z siecią.

Nawiązywanie połączenia z Internetem
UWAGI
• Na telewizorze możesz bezprzewodowo uzyskać dostęp do Internetu.
• Nawiąż połączenie z siecią bezprzewodową.
• Przed połączeniem upewnij się, że posiadasz SSID i hasło do routera bezprzewodowego.

Nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową
/

/

> Ustawienia > Sieć > Konfiguracja sieci
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Aby skonfigurować sieć TV, wybierz opcję Konfiguracja i przyciśnij

, aby przejść do podmenu.

Typ połączenia
Pozwala wybrać połączenie bezprzewodowe, aby uzyskać dostęp do Internetu.
Ustawienia zaawansowane
Pozwala skonfigurować zaawansowane ustawienia sieci bezprzewodowej TV.
Dodaj
Pozwala dodać nową sieć bezprzewodową.
Odśwież
Pozwala odświeżyć sieć bezprzewodową.
UWAGI
W przypadku braku routera bezprzewodowego wybierz opcję Dodaj i wprowadź nazwę sieci w sekcji
SSID.
W przypadku braku routera bezprzewodowego wybierz opcję Odśwież.

Za pośrednictwem pilota możesz kontrolować urządzenia zewnętrzne podłączone do telewizora kablami
HDMI. Urządzenia zewnętrzne muszą być zgodne ze standardami HDMI i CEC (funkcja HDMI & CEC).
Nawiązywanie połączenia z urządzeniem zewnętrznym za pośrednictwem funkcji HDMI & CEC
/

/

> Ustawienia > System > HDMI & CEC > Kontrola CEC

1. Włącz Kontrola CEC.
2. Podłącz do telewizora urządzenie zgodne z funkcją HDMI & CEC.
3. Włącz podłączone urządzenie zewnętrzne. Urządzenie automatycznie nawiąże połączenie z
telewizorem. Po finalizacji połączenia możesz uzyskać dostęp do menu urządzenia na ekranie TV,
korzystając z pilota.
UWAGI
Telewizor i urządzenie zgodne ze standardem HDMI & CEC należy połączyć kablem HDMI.
Funkcja HDMI & CEC musi być włączona na podłączonym urządzeniu.
Jeśli podłączysz urządzenie HDMI niezgodne z funkcją HDMI & CEC, funkcja nie będzie działać.
Funkcja może nie działać w przypadku wybranych urządzeń zewnętrznych.
Funkcja HDMI CEC jest zgodna z odtwarzaniem jednodotykowym, kontrolą trasowania, trybem
czuwania systemu, transferem nazwy OSD urządzenia, przejściówką pilota, podaniem stanu zasilania
urządzenia i kontrolą dźwięku systemu.
Funkcja Format HDMI 2.0
/

/

> Ustawienia > System > HDMI & CEC > Format HDMI 2.0

Wybierz opcję Format ulepszony, jeśli urządzenie HDMI obsługuje standard 4K HDR. W przeciwnym
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wypadku wybierz opcję Format standardowy.

Kablem HDMI podłącz do telewizora zewnętrzny cyfrowy system audio.
Dzięki technologii ARC telewizor wysyła dźwięk cyfrowy za pośrednictwem kabla HDMI. Pamiętaj, że
funkcja działa wyłącznie w przypadku odbiorników audio obsługujących funkcję ARC (Audio Return
Channel/Kanał zwrotny audio).

UWAGA
Gdy złącze wykorzystywane jest przez funkcję ARC, dopuszczalny jest użytek sygnału wejściowego w
przypadku podłączenia do wzmacniacza odtwarzacza DVD, o ile wzmacniacz podłączono również do
telewizora (nie wszystkie wzmacniacze obsługują połączenia szeregowe).

Kablem HDMI podłącz do telewizora zewnętrzny sprzęt A/V.
Niektóre urządzenia, takie jak odtwarzacze DVD, wymagają konfiguracji funkcji wysyłania sygnału HDMI
Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia.
Pamiętaj, że złącze HDMI służy do przesyłania sygnału nie tylko obrazu, ale i dźwięku, dlatego nie musisz
korzystać z dodatkowego kabla audio.

Podłącz urządzenie USB (np. dysk twardy, pendrive'a lub aparat cyfrowy) do telewizora, aby przejrzeć
zdjęcia lub odtworzyć muzykę.
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1. Telewizor jest zgodny z pendrive'ami o pojemności 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB lub 128 GB, a
także innymi popularnymi pendrive'ami USB. Obecnie obsługiwane są dyski o maksymalnej
pojemności 8 TB.
2. Obsługiwany format: NTFS, FAT32.
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Funkcja umożliwia dublowanie zawartości z urządzenia z systemem Android na telewizorze.
> Udostępnianie ekranu
Włącz funkcję emitowania na urządzeniu z systemem Android/Windows 10.
Znajdź i wybierz nazwę telewizora na liście wyszukiwania na urządzeniu.
Po ostatecznym nawiązaniu połączenia zawartość z urządzenia zostanie wyświetlona na ekranie
telewizora.
UWAGA
Niektóre urządzenia z systemem Android mogą nie obsługiwać emisji.

Na ekranie telewizora możesz wyświetlić zawartość udostępnianą z urządzenia z systemem Android/iOS
lub z komputera.
> Współdzielenie treści
1. Włącz funkcję udostępniania zawartości na urządzeniu z systemem Android/iOS lub na komputerze.
2. Znajdź i wybierz nazwę telewizora na liście wyszukiwania na urządzeniu.
Poczekaj na finalizację połączenia i wybierz zawartość, którą chcesz udostępnić.
UWAGI
Telewizor i urządzenie z systemem Android/iOS lub komputer muszą mieć połączenie z tą samą siecią.
Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać funkcji udostępniania zawartości. W takim przypadku
możesz pobrać aplikację obsługującą tę funkcję.
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W niniejszej sekcji znajdziesz informacje dotyczące ekranu głównego
Obsługa telewizora jest wygodniejsza dzięki możliwości wyboru odpowiednich sekcji.
Przyciśnij przycisk

/

.

U góry ekranu głównego możesz wyświetlić aktualną godzinę.
Jeśli telewizor ma połączenie bezprzewodowe z Internetem lub połączenie kablowe (Ethernet), w
prawym górnym rogu ekranu będzie wyświetlana ikona

/

.

Zarządzanie aplikacjami
Wybierz pozycję, którą chcesz przenieść, i przyciśnij przycisk

/

/

, aby przejść do

zarządzania.
Szukaj
Pozwala wyszukać pożądaną aplikację.
Wejście
Wybierz pożądane wejście.
Ustawienia
Wyświetla menu ustawień.
Powiadomienia
Zezwalając na powiadomienia, uzyskujesz dostęp do przydatnych informacji i zdarzeń dotyczących
telewizora.
Po pierwszym uruchomieniu telewizora na ekranie głównej wybierz opcję Powiadomienia, a następnie
opcję Ustawienia. Wyświetlone zostaną pozycje Reklama, Nowości, Komunikat systemowy, Ostrzeżenia
i oświadczenia prawne. Wybierz typy powiadomień, które chcesz odbierać.
Konto VIDAA
Zaloguj się na konto VIDAA.
Na koncie Vidaa znajdziesz najlepsze funkcje telewizora inteligentnego i zaktualizujesz urządzenie.
UWAGA
Wybierając kolejno opcje

/

/

> Ustawienia > System > Ustawienia zaawansowane >

Powiadomienia, możesz wybrać typy powiadomień, które chcesz odbierać.

Odtwarzanie zawartości multimedialnej
/

> Moje aplikacje > Media
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Domyślnie na ekranie multimediów wyświetlana jest pozycja Współdzielenie treści. Jeśli urządzenie
przenośne ma połączenie z telewizorem, jego nazwa również będzie widoczna na ekranie multimediów.
UWAGA
Więcej informacji o funkcji Współdzielenie treści znajdziesz w szczegółowym wprowadzeniu do funkcji.
/

> Moje aplikacje > Media > podłączone urządzenie

Wybierz zawartość, którą chcesz odtworzyć na ekranie, np. zdjęcia, nagrania wideo czy muzykę.

① Wprowadź nazwę zawartości, którą chcesz odtworzyć.
② Zmień zawartość listy, korzystając z funkcji Siatka i Lista.
③ Uporządkuj zawartość listy według Nazwy, Daty modyfikacji i Rozmiaru.
④ Filtruj zawartość listy według pozycji Wszystkie multimedia, Zdjęcia, Muzyka, Wideo i Nagrane.
⑤ Utwórz listę odtwarzania zdjęć, muzyki lub nagrań wideo.
Odtwarzanie muzyki w tle podczas oglądania zdjęć
Warunki:
Musisz wybrać zdjęcie do wyświetlenia.
Przyciśnij przycisk

/

, aby wywołać pasek odtwarzania.

Wybierz opcję Muzyka w tle i utwory, aby utworzyć listę odtwarzania muzyki.
Podczas oglądania zdjęć możesz odtwarzać muzykę w tle.
UWAGA
Telewizor obsługuje następujące formaty plików:
Nośnik

Format pliku

Wideo

.AVI, .WMV, .MP4, .MOV, .3GP, .MKV, .MPG, .MPEG, .VOB, .FLV, .OGM

Zdjęcia

.jpeg, .bmp, .PNG, .GIF

Muzyka

.mp3, .aac, .wma, .wav
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Więcej informacji o nawiązywaniu połączenia z komputerem/urządzeniem przenośnym znajdziesz w
szczegółowych wprowadzeniach do odpowiednich sekcji.

/

> Moje aplikacje

Usuwanie aplikacji w menu Moje aplikacje
1. W menu Moje aplikacje wybierz aplikację, którą chcesz usunąć, i przyciśnij przycisk

/

/

,

aby wybrać opcję Odinstaluj.
2. Wybierz opcję OK. Wybrana aplikacja zostanie usunięta.
Dodawanie aplikacji ze sklepu VIDAA Store do ekranu głównego
1. W sklepie VIDAA Store wybierz pożądaną aplikację i wybierz opcję ZAINSTALUJ.
2. Wybrana aplikacja została dodana w menu Moje aplikacje.
Porządkowanie aplikacji w menu Moje aplikacje
1. W menu Moje aplikacje wybierz aplikację, którą chcesz uporządkować, i przyciśnij przycisk
/

/

, aby wybrać opcję Sortuj.

2. Przyciśnij przycisk

/

/

/

, aby przenieść pozycję.

3. Przyciśnij przycisk

, aby zachować pozycję.

UWAGI
Funkcja działa wyłącznie wtedy, gdy telewizor ma połączenie z Internetem.
Dodawanie aplikacji jest bezpłatne, ale korzystanie z wybranych aplikacji może wiązać się z kosztami.
Nie możesz usunąć aplikacji domyślnie dostępnych w menu Moje aplikacje.
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Możesz dostosować tryb obrazu i zastosować go do wszystkich źródeł lub tylko jednego źródła.
Wybór trybu obrazu
/

/

> Ustawienia > Obraz > Tryb obrazu

Możesz wybrać tryb obrazu gwarantujący najlepsze doznania wzrokowe.
Standardowy
Stworzony z myślą o standardowej zawartości, np. kanałach informacyjnych, filmach fabularnych lub
dokumentalnych.
Kino dzienne
Stworzony z myślą o oglądaniu filmów w jasnych warunkach.
Kino nocne
Stworzony z myślą o oglądaniu filmów w ciemnych warunkach.
Dynamiczny
Stworzony z myślą o zawartości wymagającej żywej jakości obrazu.
Sport
Stworzony z myślą o widowiskach sportowych.
Auto
Automatycznie dostosowuje tryb obrazu.
(funkcja jest dostępna wyłącznie na wybranych modelach i w wybranych krajach, przy czym musisz
wybrać opcję Tak, aktywuj wzbogacanie zawartości w menu Wzbogacanie zawartości po pierwszym
uruchomieniu telewizora.)
Zmiana rozmiaru obrazu
/

/

> Ustawienia > Obraz > Proporcje obrazu

Możesz zmienić rozmiar obrazu wyświetlanego na ekranie telewizora.
Automatyczny
Automatycznie przełączaj pomiędzy formatami 16:9 a 4:3 w zależności od danych sygnału.
16:9
Stworzony z myślą o zawartości panoramicznej 16:9. Zawartość w formacie 4:3 zostanie rozciągnięta na
całym szerokim ekranie.
4:3
Stworzony z myślą o zawartości 4:3.
Panoramiczny
Wyświetla obraz na pełnym ekranie, rozciągając krawędzie, a jednocześnie pozostawiając środek bez
zmian.
Zoom filmowy
Wyświetla obraz na pełnym ekranie poprzez zbliżenie do zawartości.
Bezpośredni
Ekran „point to point”, zwana również mapowaniem pikseli 1:1.
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Konfiguracja zaawansowanych ustawień obrazu
/

/

> Ustawienia > Obraz > Ustawienia trybu obrazu

Możesz wybrać tryb obrazu gwarantujący najlepsze doznania wzrokowe.
Zastosuj ustawienia obrazu
Dostosuj bieżący tryb obrazu i zastosuj ustawienia do wszystkich źródeł lub tylko aktualnego źródła.
Podświetlenie
Pozwala dostosować ogólną jasność ekranu.
Jasność
Pozwala dostosować poziom jasności, ab obrazy były jaśniejsze lub ciemniejsze.
Kontrast
Pozwala dostosować poziom kontrastu, aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność obrazów.
Nasycenie kolorów
Pozwala dostosować intensywność obrazu, co wpływa na wrażenia odbiorcy.
Ostrość
Pozwala ustawić krawędzie, od miękkich po ostre.
Kontrast adaptacyjny
Automatycznie przyciemnia ciemne obszary i rozjaśnia jasne obszary w celu uwydatnienia szczegółów.
Ultra płynność ruchu
Ogranicza powidoki pozostałe na ekranie w przypadku wyświetlania szybko poruszających się
obiektów (funkcja dostępna wyłącznie w przypadku wybranych modeli).
Redukcja szumu
Obraz staje się wyraźniejszy dzięki redukcji szumu.
Redukcja szumu MPEG
Ogranicza zakłócenia blokowe MPEG i zapewnia wyraźniejsze przejścia krawędzi.
Temperatura koloru
Dostosowuje wygląd ciepłych (czerwonych) i chłodnych (błękitnych) obszarów bieli obrazu.
Ustawienia zaawansowane
Dostosowuje przestrzeń kolorów i Gamma do oglądanej zawartości.
Nadmiarowość obrazu
Zmienia ustawienia rozmiaru wideo tak, aby nieznacznie przycinać krawędzie wyświetlanego obrazu
(funkcja działa jedynie w wybranych krajach).
Zresetuj bieżący tryb
Przywraca wszystkie ustawienia bieżącego trybu obrazu do domyślnych wartości fabrycznych.

Możesz dostosować tryb dźwięku i zastosować go do wszystkich źródeł lub tylko jednego źródła.
Wybór trybu dźwięku
/

/

> Ustawienia > Dźwięk > Tryb dźwięku

Możesz wybrać tryb dźwięku dostosowany do rodzaju zawartości lub środowiska słuchania.
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Standardowy
W tym trybie korektor graficzny nie jest dostosowywany, dzięki czemu zachowany zostaje charakter
dźwięku.
Teatr
W tym trybie wzbogacane są efekty przestrzenne dźwięku, a dodatkowo zwiększany jest udział
głośnika niskotonowego.
Muzyka
W tym trybie uwydatniane są niskie i wysokie częstotliwości w celu bogatszego odwzorowywania
instrumentów muzycznych.
Mowa
W tym trybie częstotliwości niskie i wysokie są wycięte w celu dokładniejszego odwzorowania
ludzkiego głosu.
Noc
W tym trybie głos ludzki jest lepiej odwzorowany i wyraźniejszy, a poziom głośności niższy.
Sport
Tryb stworzono z myślą o meczach piłkarskich.
Auto
Automatycznie dostosowuje tryb dźwięku.
(funkcja jest dostępna wyłącznie na wybranych modelach i w wybranych krajach, przy czym musisz
wybrać opcję Tak, aktywuj wzbogacanie zawartości w menu Wzbogacanie zawartości po pierwszym
uruchomieniu telewizora).
Konfiguracja zaawansowanych ustawień dźwięku
/

/

> Ustawienia > Dźwięk > Ustawienia trybu dźwięku

Jakość dźwięku spersonalizować można, dostosowując poniższe ustawienia.
Zastosuj ustawienia dźwięku
Pozwala zastosować tryb dźwięku w przypadku wszystkich źródeł lub tylko bieżącego źródła.
Wzmocnienie tonów niskich
Wbudowana regulacja tonów niskich. (funkcja dostępna wyłącznie w przypadku wybranych
modeli/krajów).
Surround Sound
Dzięki technologii DTS TruSurround™ usłyszysz niesamowity dźwięk płynący z wbudowanych
głośników telewizora (funkcja dostępna wyłącznie w przypadku wybranych modeli/krajów).
Czysty dźwięk w dialogach
Funkcja Czysty dźwięk w dialogach wykorzystuje technologię DTS Dialog Clarity™ to uwydatniania
głosów przy jednoczesnej stabilności głośności otoczenia z efektami Surround (funkcja dostępna
wyłącznie w przypadku wybranych modeli/krajów).
TruVolume
Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję (funkcja dostępna wyłącznie w przypadku wybranych
modeli/krajów).
Korektor
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Zwiększa głośność wybranych częstotliwości.
Automatyczna kontrola głośności
Aktywuj funkcję, aby głośność pozostawała na tym samym poziomie nawet po zmianie kanału
telewizyjnego.
Zresetuj bieżący tryb
Przywraca wszystkie ustawienia bieżącego trybu dźwięku do domyślnych wartości fabrycznych.
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/

/

> Ustawienia > Dostępność

Schemat menu
Wybierz styl schematu menu (Ciemny, Jasny).
Wysoki kontrast menu
Zwiększa kontrast z myślą o osobach z wadami wzroku.
Przezroczystość menu
Pozwala ustawić jedną z opcji przezroczystości: Wył., średnia lub wysoka.
Napisy dla niedosłyszących
Napisy dla osób niedosłyszących.
Typ dźwięku
Pozwala wybrać typ dźwięku programów TV.
Typ dźwięku: można ustawić typ dźwięku programu Normalny lub Dla osób niedowidzących.
Głośność Voiceover: Służy do niezależnego dostosowywania dźwięku funkcji voiceover dla osób
niedowidzących (funkcja dostępna wyłącznie w przypadku typu dźwięku Dla osób niedowidzących).

/

/

> Ustawienia > System > Czas

Pozwala ustawić czas na podstawie lokalizacji.
Format czasu
Pozwala ustawić format czasu 12- lub 24-godzinny.
Jalaali
Pozwala włączyć/wyłączyć funkcję Jalaali.
UWAGA
Funkcja Jalaali jest dostępna wyłącznie w Iranie.
Data/czas
Skonfiguruj datę i czas Możesz ustawić synchronizację automatyczną z Internetem/dostawcą sygnału
lub konfigurować ustawienia ręcznie.
Strefa czasowa
Służy do wyboru strefy czasowej.
Czas letni
Pozwala włączyć lub wyłączyć czas letni na telewizorze.

/

/

> Ustawienia > System > Ustawienia wyłącznika czasowego

Pozwala dostosować ustawienia timera do własnych preferencji.
Wyłącznik czasowy
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Pozwala ustawić wyłącznik czasowy automatycznie wyłączający telewizor po upływie konkretnego
okresu: Wył., 15 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min lub Ustawienie niestandardowe.
Timer włączania zasilania
Pozwala ustawić zegar automatycznego uruchamiania telewizora. Możesz ustawić timer jednorazowo
lub ustawić aktywację w wybrane dni tygodnia.
Timer wyłączania zasilania
Pozwala ustawić godzinę automatycznego wyłączania telewizora. Możesz ustawić timer jednorazowo
lub ustawić aktywację w wybrane dni tygodnia.
Limit czasu menu
Ustaw pożądany czas wyświetlania menu: Wył., 10 sek., 20 sek., 30 sek., 60 sek., 5 min.
Automatyczne wyłączanie
Pozwala ustawić czas bezczynności, po którym telewizor zostanie wyłączony automatycznie: Wył., 3
godz., 4 godz.
(funkcja działa jedynie w wybranych krajach.)
Automatyczne czuwanie bez sygnału
Pozwala ustawić czas bez sygnału, po którym telewizor automatycznie przejdzie do trybu czuwania:
Wył., 15 min.

/

/

> Ustawienia > System > Ustawienia zaawansowane > Powiadomienia

Zezwalając na wyświetlanie powiadomień, uzyskujesz dostęp do przydatnych informacji i zdarzeń
dotyczących telewizora, takich jak: reklamy, nowości, ostrzeżenia i informacje prawne, a także komunikaty
systemowe. Możesz włączyć/wyłączyć każdy typ powiadomień z osobna.
> Powiadomienia
Możesz wyświetlić listę komunikatów o zdarzeniach wygenerowanych przez telewizor.
UWAGA
Aby usunąć wszystkie powiadomienia, wybierz opcję Wyczyść wszystko.

Nawiązywanie połączenia z urządzeniami Bluetooth
Łączenie się z urządzeniami za pośrednictwem technologii Bluetooth
/

/

> Ustawienia > System/Sieć > Bluetooth

Parowanie pilota
1. Włącz Bluetooth.
2. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk MENU. Upewnij się, że pilot jest blisko telewizora (w zasięgu 3
metrów).
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UWAGA
Funkcja jest niedostępna na niektórych modelach dostępnych w wybranych obszarach.
Głośnik Bluetooth do TV
Odtwarzaj muzykę z telefonu na telewizorze.
Nawiązywanie połączenia z urządzeniami Bluetooth
1. Włącz Bluetooth.
2. Zanim zaczniesz parowanie z urządzeniami Bluetooth, upewnij się, że działają w trybie parowania.
3. Znajdź nazwę urządzenia Bluetooth w sekcji Zarządzanie sprzętem i wybierz ją. Urządzenie zostanie
automatyczne połączone z telewizorem.
UWAGI
Z telewizorem połączenie nawiązać może tylko jeden głośnik Bluetooth i tylko jeden zestaw
słuchawkowy Bluetooth. Gdy nowy głośnik lub zestaw słuchawkowy Bluetooth nawiąże połączenie z
telewizorem, dotychczasowe połączenie Bluetooth z urządzeniem takiego typu zostanie automatycznie
zerwane.
W zależności od urządzenia Bluetooth mogą wystąpić problemy ze zgodnością.
Telewizor i urządzenie Bluetooth mogą utracić ze sobą połączenie w przypadku przeniesienia jednego
z elementów poza zasięg interfejsu Bluetooth.
Telewizor obsługuje klawiatury, myszy, zestawy słuchawkowe, głośniki i inne urządzenia Bluetooth.

Konfiguracja usługi Amazon Alexa na telewizorze
Konfiguracja konta Vidaa
1. Przejdź do karty Sieć, aby połączyć telewizor z siecią Wi-Fi (chyba że telewizor nawiązał połączenie
wcześniej).
2.

/

>

3. Zarejestruj urządzenie na koncie Vidaa.
Konfiguracja usługi Amazon Alexa
1. Wybierz kolejno opcje

/

/

> Ustawienia > System > Usługa głosowa > Usługa Amazon

Alexa
lub
/

/

> Ustawienia > System > Usługa Amazon Alexa

UWAGA: Położenie ustawień w interfejsie zależy od modelu telewizora i regionu.
2. Włącz usługę Amazon Alexa.
3. Wybierz kolejno opcje Ustawienia usługi Amazon Alexa > Ustaw teraz.
4. Wejdź na wyświetloną na telewizorze stronę internetową i zaloguj się na konto Amazon. Jeśli nie
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masz konta w usłudze, utwórz nowe konto. Przed logowaniem na koncie Amazon konieczne będzie
zalogowanie się na konto Vidaa ( jeśli jeszcze nie nastąpiło logowanie).
5. Nadaj telewizorowi unikatową nazwę.
6. Wprowadź kod wyświetlony na telewizorze. Kod wygaśnie po 10 minutach. Po zalogowaniu ekran
zostanie automatycznie odświeżony.
7. Wybierz opcję Autoryzuj.
8. Wybierz język usługi Alexa, który zastosujesz w przypadku telewizora. Funkcja wymaga wbudowanej
usługi Alexa (zależy od modelu telewizora i regionu).
9. Usługa Amazon Alexa jest skonfigurowana i gotowa.
Przyciśnij i przytrzymaj przycisk mikrofonu na pilocie, aby cieszyć się interakcją głosową z Alexą.
UWAGI
Funkcja wymaga wbudowanej usług Alexa, ewentualnie zewnętrznego urządzenia z usługą Alexa (np.
Aplikacji Alexa, Echo) do kontroli telewizora inteligentnego przy użyciu głosu.
Wysyłka z pilotem głosowym zależy od modelu telewizora i regionu.
Pobierz i zainstaluj aplikację pilota (RemoteNow) na urządzeniu przenośnym. Przyciśnij przycisk
mikrofonu, aby wejść w interakcję z funkcją telewizora Alexa.
Usługa Amazon Alexa jest dostępna wyłącznie w przypadku wybranych modeli/krajów.

Konfiguracja usługi Inteligentny Dom Google na telewizorze
Konfiguracja konta Vidaa
1. Przejdź do karty Sieć, aby połączyć telewizor z siecią Wi-Fi. (chyba że telewizor nawiązał połączenie
wcześniej).
2.

/

>

3. Zarejestruj urządzenie na koncie Vidaa.
Skonfiguruj usługę Inteligentny Dom Google
1. Wybierz kolejno opcje

/

/

> Ustawienia > System > Usługa głosowa > Usługa

Inteligentny Dom Google
lub
/

/

> Ustawienia > System > Usługa Inteligentny Dom Google

UWAGA: Położenie ustawień w interfejsie zależy od modelu telewizora i regionu.
2. Włącz usługę Inteligentny Dom Google.
3. Aby włączyć usługę Inteligentny Dom Google na telewizorze, postępuj zgodnie z instrukcjami.
Konieczne będzie zalogowanie się na konto Vidaa ( jeśli jeszcze nie nastąpiło logowanie).
4. Usługa Inteligentny Dom Google jest skonfigurowana i gotowa. Steruj telewizorem głosowo za
pomocą urządzenia Google Home lub aplikacji Asystent Google.
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UWAGA
Usługa Inteligentny Dom Google jest dostępna wyłącznie w przypadku wybranych modeli/krajów.

/

/

> Ustawienia > Wsparcie > Aktualizacja systemu

Pozwala ustawić telewizor tak, aby odbierał najnowsze uaktualnienia oprogramowania.
Automatyczne uaktualnianie oprogramowania
Pozwala ustawić telewizor tak, aby automatycznie odbierał najnowsze uaktualnienia oprogramowania.
Sprawdź uaktualnienie oprogramowania
Korzystaj z funkcji, aby sprawdzić, czy telewizor odebrał najnowsze uaktualnienie oprogramowania.
UWAGA
• Upewnij się, że telewizor ma połączenie z Internetem.
Sprawdź uaktualnienie OAD
Korzystaj z funkcji, aby sprawdzić, czy telewizor odebrał najnowsze uaktualnienie oprogramowania za
pośrednictwem tunera.
UWAGI
• Upewnij się, że telewizor ma połączenie z Internetem.
• Funkcja działa wyłącznie wtedy, gdy jako lokalizację wybrano Tajlandię lub Malezję.
Automatyczna aktualizacja aplikacji systemowej
Aplikacje systemowe są automatycznie aktualizowane do najnowszych wersji.
Aktualizacja z USB
Pozwala uaktualnić oprogramowanie TV z urządzenia magazynującego USB.
UWAGI
• Podłącz pendrive'a USB do portu USB 2.0 telewizora.
• Plik aktualizacji musi być dostępny w katalogu głównym.
• Dopuszczalne są nośniki USB w formacie FAT32 oraz o typie tabeli partycji MBR.
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Najczęstsze problemy z telewizorem zdiagnozujesz na podstawie niniejszej sekcji.
/

/

> Ustawienia > Wsparcie > Diagnostyka automatyczna

Użyj funkcji Test obrazu, aby zdiagnozować problem z obrazem, a funkcji Test dźwięku, aby zdiagnozować
problem z dźwiękiem. Możesz również sprawdzić problemy z siłą sygnału bezprzewodowego, korzystając
z funkcji Test sieci i funkcji Test połączenia wejściowego. Dodatkowo możesz wyświetlić stan telewizora,
korzystając z funkcji Kontrola stanu.

Gdy na telewizorze wystąpi problem z obrazem, poniższe kroki mogą pomóc w jego usunięciu.
Test obrazu
/

/

> Ustawienia > Wsparcie > Diagnostyka automatyczna > Test obrazu

Zanim zapoznasz się z poniższą listą problemów i rozwiązań, skorzystaj z funkcji Test obrazu, aby
dowiedzieć się, czy przyczyną problemu jest telewizor. Test obrazu to funkcja, która wyświetla obraz w
wysokiej jakości umożliwiający sprawdzenie wad i usterek.
Problem

Możliwe rozwiązania

Brak obrazu lub
czarno-biały
obraz.

• Odłącz telewizor od gniazdka elektrycznego i podłącz go ponownie po upływie 60
sekund.
• Upewnij się, że w pozycji Nasycenie kolorów ustawiono wartość 50 lub wyższą.
• Sprawdź, czy problem występuje w przypadku innych kanałów.

Występują
zniekształcenia
obrazu.

• Kompresja zawartości wideo może powodować zniekształcenia obrazu, zwłaszcza w
przypadku szybko ruszających się obrazów, np. podczas transmisji sportowych lub filmów
akcji.
• Jeśli sygnał jest słaby lub niskiej jakości, powstałe zniekształcenia ekranu nie wynikają z
awarii telewizora.
• Telefony komórkowe używane w pobliżu telewizora (1 m od TV) mogą powodować
zakłócenia w przypadku kanałów analogowych i cyfrowych.

UWAGI
Jeśli obraz testowy nie został wyświetlonym, ewentualnie występują na nim szumy lub zniekształcenia,
mogło dojść do awarii telewizora. Skontaktuj się z lokalnym serwisem.
Jeśli obraz testowy został wyświetlony prawidłowo, możliwe, że wystąpił problem z urządzeniem
zewnętrznym. Sprawdź złącza.
Jeśli problem wystąpi ponownie, sprawdź siłę sygnału lub zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia
zewnętrznego.
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Gdy na telewizorze wystąpi problem z dźwiękiem, poniższe kroki mogą pomóc w jego usunięciu.
Test dźwięku
/

/

> Ustawienia > Wsparcie > Diagnostyka automatyczna > Test dźwięku

Jeśli telewizor odtworzy melodię Test dźwięku wolną od przesterowań, możliwe, że wystąpił problem z
urządzeniem zewnętrznym lub siłą sygnału.
Problem

Możliwe rozwiązania

Dźwięk nie jest odtwarzany lub jest
zbyt cichy po ustawieniu
maksymalnej głośności.

Sprawdź ustawienia głośności urządzenia zewnętrznego (dekoder TV
kablowej lub satelitarnej, odtwarzacz DVD lub Blu-ray itp.)
podłączonego do telewizora.

Obraz jest normalny, ale nie jest
odtwarzany dźwięk.

• Sprawdź ustawienia głośności.
• Być może włączony został tryb wyciszenia.

Głośniki wydają dziwny dźwięk.

• Upewnij się, że kabel audio podłączony został do odpowiedniego
złącza wyjściowego dźwięku na urządzeniu zewnętrznym.
• W przypadku telewizji naziemnej lub kablowej, sprawdź czy
odbierany jest prawidłowy sygnał.
• Jeśli sygnał jest słaby, może powstawać przesterowany dźwięk.

Gdy na telewizorze wystąpią problemy z dźwiękiem i obrazem, poniższe kroki mogą pomóc w ich
usunięciu.
Test obrazu
/

/

> Ustawienia > Wsparcie > Diagnostyka automatyczna > Test obrazu

Test dźwięku
/

/

> Ustawienia > Wsparcie > Diagnostyka automatyczna > Test dźwięku

Jeśli funkcje Test dźwięku i Test obrazu nie wykryły problemów, możliwe, że wystąpił problem z
urządzeniem zewnętrznym lub siłą sygnału.
Problem

Możliwe rozwiązania

Brak dźwięku lub obrazu.

• Sprawdź, czy przewód zasilający został podłączony do
gniazdka elektrycznego.
• Przyciśnij
przycisk na pilocie, aby aktywować jednostkę
działającą w trybie czuwania.
• Sprawdź, czy kontrolka LED została podświetlona. Jeśli tak,
telewizor jest zasilany.

Po podłączeniu źródła zewnętrznego do
telewizora nie jest odtwarzany obraz i/lub
dźwięk.

• Sprawdź, czy podłączono źródło zewnętrzne do
odpowiedniego złącza na telewizorze.
• Upewnij się, że wybrany został tryb wejścia dostosowany do
sygnału przychodzącego.

Dźwięk lub obraz jest
zniekształcony/przesterowany/pofalowany.

• Na telewizor mogą wpływać pobliskie urządzenia elektryczne.
Jeśli po wyłączeniu takich urządzeń zakłócenia nie wystąpią,
oddal je od telewizora.
• Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego telewizora do innego
gniazdka elektrycznego.
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Występują rozmycia lub chwilowe przerwy
w dostawie dźwięku i obrazu.

• Jeśli korzystasz z anteny zewnętrznej, sprawdź kierunek,
położenie i okablowanie anteny.
• Dostosuj kierunek anteny, ewentualnie zresetuj lub dostrój
kanał.

Gdy na telewizorze wystąpią problemy z połączeniem z Internetem, poniższe kroki mogą pomóc w ich
usunięciu.
Test sieci
/

/

> Ustawienia > Wsparcie > Diagnostyka automatyczna > Test sieci

Jeśli telewizor nawiązał połączenie z siecią, wyświetlony zostanie ekran Połączono pomyślnie.
Problem

Możliwe rozwiązania

Telewizor nie może nawiązać
połączenia z siecią ani aplikacjami.

Upewnij się, że telewizor ma połączenie z siecią.
• Uruchom funkcję Test sieci (
/
/
> Ustawienia >
Wsparcie > Diagnostyka automatyczna > Test sieci).
• Skontaktuj się z usługodawcą internetowym.

Połączenie z siecią
bezprzewodową zostało zerwane.

Upewnij się, że modem bezprzewodowy/router działa i ma połączenie
z Internetem.

Sygnał sieci bezprzewodowej jest
zbyt słaby.

Przenieś router bezprzewodowy, modem z funkcją routera lub punkt
dostępu. Nie stawiaj urządzeń tego typu w narożnikach.

Gdy nie działa funkcja Timeshift lub planowanie nagrywania, możliwe, że poniższe kroki pomogą usunąć
problemy.
Problem

Możliwe rozwiązania

Nie można
zaplanować
nagrywania.

• Upewnij się, że do telewizora podłączono urządzenie magazynujące USB.
• Nagrywanie zostanie zatrzymane automatycznie, jeśli sygnał będzie zbyt słaby.
• Sprawdź, czy na urządzeniu USB jest dość wolnego miejsca. Funkcja nie będzie
działać, gdy na urządzeniu USB nie będzie dość miejsca.

UWAGA
Funkcja nagrywania/Timeshift jest dostępna wyłącznie w przypadku wybranych modeli.

Gdy nie możesz otwierać plików, możliwe, że rozwiązania z tabeli pomogą w usunięciu problemu.
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Problem

Możliwe rozwiązania

Niektórych
plików nie da się
odtworzyć.

Problem może wystąpić, gdy współczynnik szybkości transmisji plików jest zbyt wysoki.
Większość plików można odtworzyć, ale pliki bardzo wysokiej jakości mogą przysparzać
problemów.

Poniższe procedury mogą pomóc w usunięciu innych problemów.
Problem

Możliwe rozwiązania

Telewizor
jest
gorący.

Gdy telewizor jest włączony przez dłuższy okres, panel emituje ciepło. Ciepło z panela jest
rozpraszane przez wewnętrzne otwory wentylacyjne położone u góry telewizora, ale po
dłuższym uruchomieniu urządzenie może stać się bardzo gorące. Taki stan nie jest objawem
awarii ani nie ogranicza sprawności telewizora.

Telewizor
wydziela
zapach
plastiku.

Zapach nie powinien wywoływać niepokoju. Z czasem zaniknie.

Z
plastikowej
obudowy
dochodzą
kliknięcia.

Kliknięcia mogą powstawać w wyniku zmian temperatury telewizora. Zmiany powodują
rozszerzanie lub kurczenie się materii, z której wyprodukowano obudowę, co wiąże się z
opisanym powyżej dźwiękiem. To normalne zjawisko.
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/

/

> Ustawienia > Wsparcie > E-instrukcja

Na telewizorze dostępna jest e-instrukcja, z której dowiesz się więcej o kluczowych funkcjach telewizora.
Słowa zapisane niebieską czcionką (np. Tryb obrazu) odnoszą się do pozycji menu.
Ikony wewnątrz czarnych kółek odnoszą się do przycisków pilota.
Deklaracja o ograniczeniu odpowiedzialności:
Instrukcje i obrazy zamieszczono w niniejszej instrukcji wyłącznie do wglądu i nie muszą odnosić się do
zakupionego telewizora.

Szukaj
Funkcja wyszukuje słowa kluczowe dotyczące produktu, a następnie e-instrukcja wyświetla tytuły i
zawartość tekstową ze słowami kluczowymi.
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