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NASTAVENÍ

Pro vaši bezpečnost
V zájmu vaší bezpečnosti si prosím přečtěte následující body. Jde o informace obecného charakteru,
které vám pomohou při zacházení se spotřební elektronikou, nicméně některé informace se nemusí
vztahovat ke zboží, které jste právě zakoupili.

Cirkulace vzduchu…
Pro dostatečnou ventilaci ponechte v prostoru kolem
televizoru alespoň 10cm volného prostoru. Předejte
tak přehřátí přístroje a jeho možného následného
poškození. Chraňte přístroj před prachem.

Poškození vlivem teploty…
K poškození může dojít také tehdy, vystavíte-li
televizor přímému slunečnímu světlu nebo
umístíte-li přístroj v blízkosti topení. Neumisťujte
přístroj do míst s extrémně vysokými teplotami
či vlhkostí nebo do míst kde může teplota
poklesnout pod 5°C (41°F).

Elektrické napájení
Napětí potřebné pro tento přístroj je 230 V
střídavý 50 Hz. Nikdy nezapojujte do
stejnosměrného či jiného zdroje. UJISTĚTE SE,
že přístroj není položen přes přívodový kabel.
NEVYTAHUJTE z přístroje hlavní zástrčku,
protože obsahuje radiový interferenční filtr, jehož
odstranění by zhoršilo výkon přístroje.
V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ KONZULTUJTE
PROBLÉM SE ZODPOVĚDNÝM TECHNIKEM.

Doporučení...
Tento přístroj byl zkonstruován a vyroben tak,
aby vyhovoval mezinárodním bezpečnostním
standardům, nicméně v případě jakéhokoliv
elektrického přístroje, má-li být dosaženo
maximálního výkonu a zajištěna bezpečnost, je
třeba dbát na opatrnost.
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PŘED POUŽITÍM přístroje si přečtěte instrukce
k ovládání.
UJISTĚTE SE, že všechny elektrické kabely, tj.
síťový přívod, prodlužovací kabely i propojení
mezi jednotlivými přístroji, jsou zapojeny správně
a v souladu s instrukcemi výrobce. Při změnách
zapojení nejdříve odpojte síťový přívod.
PŘI SEBEMENŠÍCH POCHYBNOSTECH
ohledně instalace, používání nebo bezpečnosti
vašeho přístroje konzultujte svého prodejce.
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Některá doporučení a varování
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BUĎTE OPATRNÍ při zacházení s prosklenými
částmi či dvířky.

Varování...
NEODSTRAŇUJTE fixované kryty, mohou
zakrývat elektrické vedení.
NEPOUŽÍVEJTE přístroj, máte-li pochybnosti
o tom, že funguje správně nebo máte-li pocit,
že je jakkoli poškozen. Vypněte ho, odpojte
síťový přívod a konzultujte svého prodejce.
NENECHÁVEJTE přístroj zapnutý, když ho
nikdo nevyužívá, není-li přímo řečeno, že je pro
takovéto použití konstruován a je vybaven
pohotovostním režimem.(Standby mode). Vypněte
síťovým vypínačem přístroj a ujistěte se,
že vaše rodina ví, jak s přístrojem zacházet.
Pro nemocné či hendikepované lidi mohou být
potřebné speciální úpravy.
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NEZVYŠUJTE nepřiměřeně hlasitost ve sluchátkách,
může dojít k trvalému poškození vašeho sluchu.
NEBLOKUJTE ventilaci přístroje např. záclonami
či pokrývkami. Přehřátí způsobí škodu a sníží
životnost přístroje.
NEPOKLÁDEJTE horké předměty jako např.
svíčky či noční světla na přístroj či do blízkosti
přístroje. Vysoké teploty mohou roztavit plastové
části a vznítit kabely.
NEPOU
Ž ÍVEJTE vlastní podstavce a NIKDY
NEPOUŽ
neupevňujte nohy podstavce pomocí šroubů
na dřevo. Chcete-li zajistit absolutní bezpečnost,
používejte podstavce a ustalovače doporučované
výrobcem a dle jeho instrukcí.
NEVYSTAVUJTE elektrické zařízení dešti či vlhku.
PŘEDEVŠÍM - NIKDY nikomu nedovolte,
hlavně dětem, aby cokoliv strkali do otvorů,
zdířek či jiných otevřených míst-mohlo by dojít
k smrtelnému zranění elektrickým proudem.
NIKDY při používání elektrických přístrojů nic
nezkoušejte a neriskujte, opatrnosti není nikdy
nazbyt.
UPOZORNĚNÍ - v případě nutnosti sejmutí
krytu, nejprve vytáhněte vidlici síťového přívodu
ze zásuvky.

Obsah
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Pro vaši bezpečnost - některá doporučení a varování, kterých byste si měli být vědomi.
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NASTAVENÍ
Dálkové ovládání vaší nové televize - názorný průvodce
Zapojení a zapnutí vašeho nového televizoru
Volba jazyka a systému
Automatické ladění
Záměna pozic programů a vynechávání programů
Manuální ladění vašeho televizoru - alternativa k automatickému ladění
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POUŽÍVÁNÍ TELEVIZORU
Základní ovládání - volba a změna pozic programů, ovládání zvuku, basy/výšky/vyvážení zvuku
(bass/treble/balance)
Nastavení obrazu - vizuální preference, snímací režim, Digitální redukce šumu
(DNR-Digital noise reduction), znehybnění obrazu, modrá obrazovka
Nastavení šíře obrazu - Super živě (Super Live), Kino (Cinema), Titulky (Subtitles),
14:9, Širokoúhlý (Wide), 4:3
Pozice obrazu - velikost obrazu/nastavení pozice, širokoúhlá signalizace
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TELETEXT
Teletext - volba sady znaků a režimu
Teletext - Automatický režim (Auto) a režim Seznam (List)
Ovládání teletextu - vysvětlení funkcí tlačítek na dálkovém ovladači
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DALŠÍ FUNKCE
Časovač, zobrazení času a zablokování tlačítek
Stereo a vícejazyčná vysílání
Zapojení audio/video a volba vstupu - vstupní a výstupní zásuvky pro další připojované přístroje
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ZAPOJOVÁNÍ DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
Přední přípojky a ovladače
Zadní přípojky
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PRO VAŠÍ ORIENTACI
Menu - obrazovková menu pro váš přehled
Otázky a odpovědi, péče o přístroj, likvidace přístroje
Rejstřík, technické údaje a příslušenství
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Dálkové ovládání vaší nové televize
Jednoduchý a názorný průvodce funkcemi tlačítek vašeho dálkového ovladače…
F -tlačítko-použijte společně
s barevnými tlačítky pro funkce
teletextu a s video tlačítky pro
DVD přehrávače TOSHIBA.
Zvyšuje také rychlost většiny funkcí.

Znehybnění obrazu.

Zapnutí/pohotovostní režim
Vyvolání informací na obrazovce
teletextové funkce zapnutí/rejstřík.
Zobrazení textových služeb.

Číselná tlačítka

Změna pozic programů
a teletextové stránky.
Volba jedno- či dvoumístných číslic
Výběr externích zdrojů.
Tlačítka ovládání teletextu.
Volba šíře obrazovky
Přehled hlavních
obrazovkových
me nu najd ete
na straně 21.

Volitelné obrazové přednastavení.
Tlačítka volby/potvrzení-šipky
posunují kurzor na obrazovce
nahoru, dolů, doleva nebo doprava, ENTER potvrzuje volbu.
Výběr teletextových stránek.

Obrazovková menu
Toto tlačítko nemá žádnou funkci

Opuštění menu.

Stereo/vícejazyčný příjem
Těmito tlačítky se ovládá váš VIDEO
a DVD přehrávač TOSHIBA. Pro
ovládání DVD musíte současně
stisknou F-tlačítko.

Vypnutí zvuku.
Zvýraznění basů.

Pro zapnutí/vypnutí stiskněte

Změna hlasitosti.

Pro zastavení stiskněte

Pro rychlou orientaci
v tématech použijte
RE JST ŘÍK na poslední
straně příručky.

Pro přehrávání stiskněte
Pro pauzu stiskněte
Pro rychlé/pomalé převíjení vpřed
stiskněte
Pro rychlé/pomalé převíjení zpět
stiskněte

Baterie…a efektivní dosah dálkového ovladače.
Opatrně posuňte zadní kryt směrem dolů, odhalíte tak prostor pro vložení
baterií. Ujistěte se, že jste baterie vložili správně.
Vhodným typem baterií pro tento ovladač jsou R03 nebo AAA.
Neodhazujte použité baterie do ohně, vyhoďte je do kontejnerů, určených
k tomuto účelu. Nekombinujte použité a nové baterie nebo baterie různých
typů.
Výkon dálkového ovladače se zhoršuje ve vzdálenosti vyšší než pět metrů
nebo pod úhlem větším než 30 stupňů od středu televizoru.
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Zapojení a zapnutí vašeho nového
televizoru
V zájmu úspory energie je lepší televizor zapínat a vypínat a nenechávat ho v úsporném režimu,
pokud nebyl nastaven časovač.

Zadní přípojky televizoru…
Zapojte anténu do zástrčky na zadní straně televizoru. Používáte-li dekodér a/nebo videorekordér, je důležité,
aby byl anténní kabel propojen před dekodér a/nebo videorekordér do televizoru.
NEZAPOJUJTE SCART KABELY, DOKUD NENÍ TELEVIZOR PLNĚ NALADĚN.

*Kr abič ka SET TOP BOX
může být: digitální satelit,
analogový satelit, nebo
jiný kompatibilní dekodér.

televizoru
zadní panel

Anténa

Videorekordér

SET TOP BOX*

Anténní kabel
Anténní kabel

…a zapnutí vašeho nového televizoru
Na přední části televizoru…
Nesvítí-li červená kontrolka, stiskněte tlačítko POWER na přední
části televizoru, čímž ho zapnete, a stiskněte některé číselné
tlačítko na dálkovém ovladači pro aktivaci obrazovky.

…a s pomocí dálkového ovladače:

ČERVENÁ =
televizor
=televizor
zapnut
ZELENÁ = časový spínač
zapnut
ORANŽOVÁ = přijímání dvojjazyčného vysílání
ZELENÁ = přijímání stereo vysílání

Stiskněte tlačítko Standby :
To vám umožní uvést televizor
do pohotovostního režimu, když
necháváte krátce televizor
zapnutý, aniž by ho někdo
sledoval. Pro návrat stiskněte
znovu tlačítko , nebo kterékoli
číselné tlačítko na dálkovém
ovladači. Může chvíli trvat, než
se objeví obraz.
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V zájmu úspory energie nenechávejte televizor v pohotovostním režimu zbytečně dlouho.

NASTAVENÍ

Volba jazyka a systému
V rámci nastavování je třeba zvolit systém odpovídající místu, kde žijete, rovněž obrazovková menu
mohou být prohlížena v několika jazycích.

Volba jazyka
1

Stiskněte tlačítko MENU a použijte tlačítko
FEATURE
pro aktivaci Menu voleb (FEATURE
MENU
MENU) z horní lišty.

2

Opakovaně stiskněte tlačítko
dokud není
zvýrazněna volba jazyk (Language) v možFEATURE MENU
nostech Menu voleb (FEATURE
MENU).

3

Stiskněte tlačítko nebo pro shlédnutí
možných voleb. Při změně jazyka se
automaticky mění všechna slova v menu.

4

Pro zvolení vámi vybraného jazyka stačí
příslušný jazyk zvolit a stisknout tlačítko
EXIT
konec (EXIT
EXIT). Všechna slova na
obrazovce se budou objevovat ve vámi
zvoleném jazyce.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Váš jazyk a volba systému

Teď
potřebujete
změnit
SYSTÉM.
Čtěte
dál…
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Volba systému
ní které
Než spustíte Automatické ladě ní,
žité,
je popsáno na straně 7, je důle
eho
vaš
abyste si vybrali systém dle
í. Pokud
rukc
přání podle následujících inst
y, je
tém
byste si přáli naladit i jiné sys
žití
pou
po
třeba to udělat manuálně až
9.
na
automatického ladění. Viz stra

B/G - Západní Evropa
D/K - Východní Evropa
I - Velká Británie
L1(12) L2(8) - Francie

1

Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovladači a poté buď tlačítko nebo pro
SET UP
volbu možnosti Nastavení (SET
UP).

2

Nyní stiskněte tlačítko
pro zvýraznění
volby systém (System) z menu Nastavení
SET UP
(SET
UP) a poté opakovaně stiskněte
tlačítka
nebo pro volbu vašeho
systému (System).

3

Teď jste zvolili váš systém a můžete použít
funkci automatického ladění (Auto tune)…

Která je vysvětlena na další straně...

