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INSTALACE A BEZPEÈNOST
Pøi instalaci a nastavení televizoru se øiïte následujícími pokyny:
Televizor byl navren pro pøíjem a reprodukci zvukových a obrazových signálù.
Jakékoli jiné pouití je výslovnì zakázáno.
Ideální vzdálenost pro sledování je pìtinásobek délky úhlopøíèky obrazovky.
Venkovní svìtlo dopadající na povrch obrazovky má nepøíznivý vliv na kvalitu
obrazu.
Ujistìte se, zda je uvnitø skøíòky dostatek místa.
Televizor je urèen pro provoz v suchých místnostech. Pokud jej budete muset
provozovat venku, ujistìte se, e je chránìn proti vlhkosti (dé, støíkající
voda). Nevystavujte televizor pùsobení vody v jakékoli podobì.
Nepokládejte na televizor nádoby naplnìné kapalinou (vázy apod.). V pøípadì
jejich pøevrení by kapalina mohla zpùsobit pokození majetku èi zdraví
elektrickým proudem.
Televizor postavte na rovnou, tvrdou podloku. Nepokládejte na nìj ádné
pøedmìty (napø. noviny) a nestavte jej na deèku nebo podobný povrch.
Televizor nestavte do blízkosti tepelných zdrojù nebo na pøímé slunce, mohl
by se pøehøívat.
Akumulace tepla nepøíznivì ovlivòuje ivotnost pøístroje a mùe být
nebezpeèná. Nechte vnitøek pøístroje obèas vyèistit servisním technikem.
Televizor by mìl být umístìn v dostateèné vzdálenosti od zdrojù magnetického
pole (napø. reproduktorù).
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INSTALACE A BEZPEÈNOST
Za ádných okolností neotevírejte kryt televizoru. Výrobce nenese ádnou
odpovìdnost za nekvalifikované zásahy do pøístroje.
Ujistìte se, zda není pokozen síový kabel.
Televizor lze provozovat pouze s pouitím dodávaného síového kabelu.
Bouøky jsou nebezpeèné pro vechna elektrická zaøízení. I vypnutý pøístroj
mùe být pokozen pøi úderu blesku do elektrického vedení a/nebo anténního
svodu. V pøípadì bouøky vytáhnìte vidlici ze zásuvky a odpojte anténní
konektor.

ÈESKY

Na první pohledNa první pohledObrazovku èistìte pomocí mìkkého, vlhkého
hadøíku. Pouívejte pouze èistou vodu.
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NA PRVNÍ POHLED
Èelní panel televizoru
IO
-

Zapíná a vypíná televizor
+

Hlasitost

-P+

Volba kanálu
Zapíná televizor z pohotovostního reimu (pouze »P+«)

VIDEO IN

Video vstup pro videokameru

L AUDIO IN R

Audio vstup pro videokameru
Zdíøka pro sluchátka

Konektory na zadní stranì televizoru
~

Kabel pro pøipojení k síti
Anténní zdíøka

EURO-AV
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Zdíøka EURO-AV  Scart (CSCC, SVHS)

NA PRVNÍ POHLED
Dálkový ovladaè
Vypíná televizor (pohotovostní reim).
1 9
AV 0

Zapíná televizor z pohotovostního reimu;
Slouí k pøímému výbìru pøedvoleb pro TV kanály a AV.

E

Vyvolá »DIALOG CENTER« (po stisku »E« a »OK«);
pøejde na pøedchozí stránku menu.
Zapíná/vypíná zvuk (funkce ztlumení zvuku).
Zapíná televizor z pohotovostního reimu (pouze »
slouí k postupnému procházení pøedvoleb;
posouvá kursor nahoru/dolù.

«);

Slouí k nastavení hlasitosti;
pøesunuje kursor doleva/doprava.
OK

Mìní a zapíná rùzné funkce;
vyvolává seznam pro výbìr pøedvoleb.

AUX

Tlaèítko pro výbìr rùzných funkcí.

TXT

Slouí k pøepínání mezi televizním obrazem a teletextem;
ukonèuje práci s menu.
Vyvolává menu »PICTURE« (Obraz);
v reimu teletextu nalistuje pøedchozí stránku.
Zapíná/vypíná hodiny;
v reimu teletextu nalistuje následující stránku
V reimu teletextu vyvolá poadovanou kapitolu nebo zastaví rotaci stránek

-

+

Nastavuje kontrast.

-

+

Nastavuje jas.

SAT

Pøepíná do reimu ovládání satelitního pøijímaèe GRUNDIG.

VIDEO

Pøepíná do reimu ovládání videorekordéru GRUNDIG.
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Vyvolá menu »SOUND« (Zvuk).
Slouí k volbì poadované poloky nebo vyplnìní doby èekání
v reimu teletextu.
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PØIPOJENÍ A PØÍPRAVA
Pøipojení antény a síového kabelu
1 Pøipojte konektor domovní antény ke zdíøce » « na televizoru.
2 Pøipojte dodávaný síový kabel ke zdíøce »~« na televizoru.
3 Zasuòte vidlici síového kabelu do zásuvky.

Vloení baterií do dálkového ovladaèe
1 Otevøete bateriový oddíl odejmutím jeho krytu.
2 Vlote baterie (UM-3 nebo AA, 2 × 1.5 V).
Pøi vkládání baterií dbejte na dodrení správné polarity (vyznaèena
na zadní stranì bateriového oddílu).
Poznámka:
Je-li baterie vybitá, objeví se indikátor »Battery«.
Pokud televizor nereaguje správnì na signály dálkového ovladaèe, mohou
být vybité baterie. Pouité baterie vdy odstraòte. Výrobce neodpovídá
za kody zpùsobené vyteèením baterií.
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NASTAVENÍ
Nastavení TV kanálù 
automatické (se systémem vyhledávání ATS)
Tento televizor je vybaven systémem automatického vyhledávání TV stanic.
Nejprve spustíte funkci vyhledávání ATS a poté budete moci podle potøeby
upravit poøadí stanic v pamìti.
Pro uloení libovolných TV stanic pøijímaných pomocí antény nebo kabelového
rozvodu máte k dispozici 99 programových pøedvoleb.
Ze seznamu kanálù mùete vymazat ty stanice, které jsou v pamìti uloeny
vícekrát nebo mají slabý signál.
1 Zapnìte televizor stiskem »IO« na èelním panelu.
- Zobrazí se menu »LANGUAGE SELECTION« (Volba jazyka).
2 Pomocí tlaèítka » « nebo » « vyberte poadovaný jazyk a potvrïte »OK«.
- Zobrazí se menu »SELECT COUNTRY« (Zvolte zemi).
3 Pomocí tlaèítka »
stiskem »OK«.

« nebo »

« vyberte ze seznamu zemi a potvrïte

- Zobrazí se menu »AUTOMATIC TUNING SYSTEM« a spustí se
automatické vyhledávání stanic.
- Vyhledávání mùe, v závislosti na poètu pøijímaných stanic, trvat minutu
èi déle.
- Po ukonèení vyhledávání se televizor pøepne na pøedvolbu èíslo 1
a zobrazí menu »SORT« (Tøídit).
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Poznámka:
Pokud Vae zemì není na seznamu, zvolte »others« (jiné) nebo »France«
(Francie).
Zobrazí se menu »MANUAL TUNING« (Ruèní ladìní).
Pomocí tlaèítka » « nebo » « vyberte monost »Cable (Frequency in
MHz)« (Kabel  frekvence v MHz) nebo »Cable/Aerial (channel)« (Kabel/
anténa - kanály) a potvrïte stiskem »OK«.
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NASTAVENÍ
Výmaz TV stanic
1 V menu »SORT« vyberte pomocí tlaèítek »
chcete vymazat.

«a»

« stanici, kterou

2 Vymate stanici stiskem »AUX«.
Poznámka:
Pro výmaz dalích TV stanic opakujte kroky 1 a 2.

Zmìna poøadí TV stanic
1 V menu »SORT« vyberte pomocí tlaèítek »
chcete pøesunout.

«a»

2 Oznaète tuto stanici stiskem tlaèítka »OK«.
3 Pomocí »

«a»

« zvolte nové umístìní stanice.

4 Stiskem »OK« nastavení ulote.
Poznámka:
Pro pøesunutí dalích stanic opakujte kroky 1 a 4.

Dokonèení nastavení
1 Nastavení ukonèete stiskem »TXT«.
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« stanici, kterou

NASTAVENÍ
Nastavení obrazu
Nastavení jasu, barev, kontrastu, teploty barvy a rozliení
1 Stiskem » « vyvolejte menu »PICTURE« (Obraz).
- Na obrazovce se objeví menu »PICTURE«.
2 Pomocí tlaèítek » « a » « zvolte øádek »Brightness« (Jas), »Contrast«
(Kontrast), »Sharpness« (Ostrost) nebo »Tint« (Teplota barvy). Nastavte
poadovanou hodnotu pomocí tlaèítek » « a » «. (U vysílání
ve standardu NTSC se v menu »PICTURE« zobrazí navíc jetì poloka
a bude moné upravit jeho nastavení.)
Poznámka:
Televizor byl testován s kontrastem nastaveným na maximum, aby bylo
moné ovìøit spolehlivost vech jeho souèástí. Pro dosaení optimální
kvality obrazu zkuste kontrast lehce sníit  záleí na osvìtlení místnosti.
3 Úpravy nastavení dokonèete stiskem »TXT«.

Perfect Clear
Funkce Perfect Clear zvyuje kontrast v tmavých èástech obrazu. Díky ní
získá obraz hloubku.
1 Stiskem » « vyvolejte menu »PICTURE« (Obraz).
- Na obrazovce se objeví menu »PICTURE«.
2 Pomocí tlaèítek » « a » « zvolte øádek »Perfect Clear« a funkci zapnìte
èi vypnìte tlaèítky » « a » «.
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3 Nastavení dokonèete stiskem »TXT«.
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