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PL – LED TV 32” 32LHN28L
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
⹅⹅
⹅⹅

Urządzenie należy do Klasy II – jest podwójnie izolowanym urządzeniem elektrycznym. Nie wymaga połączenia
z uziemieniem.
Aby zapewnić niezawodne i bezpieczne działanie urządzenia, przeczytaj uważnie wszystkie wskazówki w tej instrukcji
obsługi, w szczególności poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo elektryczne
⹅⹅
⹅⹅
⹅⹅
⹅⹅
⹅⹅
⹅⹅
⹅⹅
⹅⹅
⹅⹅
⹅⹅
⹅⹅
⹅⹅

Telewizor powinien być podłączony do gniazda zasilającego o napięciu odpowiadającym wskazaniom na etykiecie z tyłu
produktu.
Aby zapobiec przeciążeniu, nie należy udostępniać tego samego gniazda zasilającego zbyt wielu innym urządzeniom
elektronicznych.
Nie należy kłaść przewodów przyłączeniowych w miejscach, w których mogą zostać nadepnięte lub ktoś mógłby się o nie
potknąć.
Nie należy kłaść na nich ciężkich przedmiotów, które mogą uszkodzić przewody.
Podczas wyjmowania z gniazda, ciągnij za wtyczkę, a nie za przewód.
Podczas burzy lub gdy nie korzystasz z telewizora przez dłuższy czas, wyłącz przełącznik zasilania z tyłu telewizora.
Nie dopuść do przedostania się wody lub wilgoci do wnętrza telewizora lub zasilacza. Nie używaj urządzenia w miejscach
o podwyższonej wilgotności, jak łazienki, zaparowane kuchnie lub w pobliżu basenów.
Natychmiast wyciągnij wtyczkę i skorzystaj z pomocy profesjonalisty, jeśli główna wtyczka lub kabel jest uszkodzony, płyn
wylał się na telewizor, jeśli telewizor przypadkowo zostanie wystawiony na działanie wody lub wilgoci, jeśli coś przypadkowo
dostanie się do szczelin wentylacyjnych lub jeśli telewizor nie działa prawidłowo.
Nie zdejmuj osłon bezpieczeństwa. Pod nimi nie ma żadnych elementów podlegających konserwacji przez użytkownika.
Próba samodzielnej naprawy urządzenia jest niebezpieczna i może spowodować utratę gwarancji na produkt.
Jedynie wykwalifikowany personel może dokonywać napraw niniejszego urządzenia.
W przypadku nieużywania pilota przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie, aby uniknąć wycieku.
Nie otwieraj ani nie wrzucaj zużytych baterii do ognia.

Bezpieczeństwo fizyczne
⹅⹅
⹅⹅
⹅⹅
⹅⹅
⹅⹅

⹅⹅
⹅⹅
⹅⹅

Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych z tyłu telewizora. Można umieścić telewizor w szafce, ale należy zapewnić przynajmniej
5 cm (2’’) wolnej przestrzeni wokół.
Nie należy uderzać lup potrząsać ekranem telewizora, gdyż może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych obwodów.
Należy utrzymywać pilota w dobrym stanie.
Do czyszczenia telewizora należy używać delikatnej suchej szmatki. Nie stosuj rozpuszczalników ani środków
ropopochodnych.
Urządzenia nie należy stawiać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne urządzenia (w tym
wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
Nie należy usuwać zabezpieczeń z wtyczek dwubiegunowych oraz wtyczek z uziemieniem. Wtyczka dwubiegunowa ma
dwa bolce, z których jeden jest szerszy od drugiego. Wtyczka z bolcem uziemiającym ma, poza dwoma standardowymi
bolcami, trzeci, który uziemia urządzenie. Szerszy bolec wtyczki spolaryzowanej lub dodatkowy bolec wtyczki uziemiającej
są środkami mającymi zapewnić bezpieczeństwo użytkownikowi. Jeśli wtyczka dołączona do urządzenia nie pasuje do
gniazdka, należy skonsultować się z elektrykiem i wymienić przestarzałe gniazdko.
Należy chronić kabel zasilający przed uszkodzeniami powstałymi w wyniku nadepnięcia bądź przytrzaśnięcia, szczególnie
w okolicy wtyczki,
W czasie burzy lub w wypadku dłuższej przerwy w użyciu urządzenie należy odłączyć od prądu.
Naprawę wszelkich usterek należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi. Naprawa jest wymagana, gdy urządzenie
zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób, na przykład uszkodzono kabel zasilający lub wtyczkę, do wnętrza urządzenia
dostał się rozlany płyn lub ciało obce, urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa prawidłowo
lub spadło z wysokości.
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PL – LED TV 32” 32LHN28L
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA / UMIEJSCOWIENIE TELEWIZORA
Urządzenie i akcesoria
POWER

MUTE

AUDIO

REPEAT
SLEEP

SOURCE

MENU

EXIT

INFO

OK

CH

L
VO

P.MODE

S.MODE

PVR LIST DTV/RADIO

TS

STOP

P.SIZE

GUIDE

FAV

SUBTITLE

RECT

EXT
GOTO

4x
[TV set = zestaw telewizyjny; Remote Control with Batteries = pilot z bateriami; User’s Manual = instrukcja obsługi; Base Stand =
podstawka; 4Screws = 4 śruby]

Montaż/Usunięcie podstawy telewizora

100 mm

200 mm

4 śruby

Montaż ścienny
Telewizor jest wyposażony w otwory do mocowania do uchwytu ściennego zatwierdzonego przez VESA (NIE JEST ELEMENTEM
ZESTAWU). Standard mocowania VESA to 200 x 100 mm. Wykręć śruby mocujące podstawę do uchwytu podstawy i unieś podstawę
(nie usuwaj uchwytów montażowych podstawy). Zamontuj uchwyt VESA stosując śruby z gwintem metrycznym 4 x M6 x 10 (nie są
częścią zestawu). Nie stosuj śrub dłuższych niż 10 mm, gdyż dojdzie do uszkodzenia elementów wewnętrznych.

Ostrzeżenie: Twój nowy telewizor jest ciężki; zasięgnij porady u profesjonalnego montera ściennego przed montażem.
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PL – LED TV 32” 32LHN28L
WIDOK Z PRZODU/Z TYŁU

Funkcje Przycisków
1. POWER: Włączanie telewizora / Przechodzenie w tryb czuwania
2. SOURCE: Wybór źródła sygnału Audio/Video
3. MENU: Otwieranie menu ustawień
4. VOL-: Zmniejszanie poziomu głośności
5. VOL+: Zwiększanie poziomu głośności
6. CH-: Poprzedni kanał
7. CH+: Następny kanał
8. ODBIORNIK PODCZERWIENI: Odbiera sygnały podczerwone z pilota
9. WSKAŹNIK LED: Wskaźnik stanu (uruchomiony / w trybie czuwania: kolor czerwony)
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PL – LED TV 32” 32LHN28L

Y

Pb

Pr

VIDEO

LR AUDIO

5V

USB

0.5A

Headphone

ŁĄCZENIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH Z TWOIM LED TV

COAXIAL

HDMI1

HDMI2

VGA

PC AUDIO

RF

10

Złącza telewizora
1. Wejście na SŁUCHAWKI
2. Wejście USB
3. Wejście AUDIO Mini
4. Wejście VIDEO
5. Wejście YPbPr Mini

6. Wejście PC AUDIO
7. Wejście VGA
8. Wejście HDMI 1
9. Wejście HDMI 2
10. Wejście COAXIAL
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PILOT
POWER

AUDIO

MUTE

1

2
23

4

5

SLEEP

SOURCE

MENU

EXIT

INFO

8

12

9

5. SLEEP: Automatyczny wyłącznik czasowy.
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C

H

L
VO

15
P.MODE

S.MODE

PVR LIST DTV/RADIO

P.SIZE

EPG

FAV

SUBTITLE

19

TEXT

22
23

20

25
28
29

4. PRZYCISKI NUMERYCZNE: Bezpośrednie zmienianie
kanałów.

14

13

24

6

11

OK

21

2. AUDIO: Przełączanie kanału audio w trybie odtwarzania
DVD lub multimediów.
I/II: W trybie TV, naciśnij ten przycisk aby wybrać tryb
stereo.
3. MUTE: Włączanie lub wyłączanie dźwięku.
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16
17

1. POWER: Włączanie telewizora / Przechodzenie w tryb
czuwania

TS

STOP

REC

GOTO

18

26
27
30
31

6. REPEAT: Pozwala na przełączanie pomiędzy obecnym
a poprzednimi kanałami
7. MENU: Wyświetlanie menu.
8. EXIT: Wychodzenie z menu.
9. SOURCE: Naciśnij, aby zmienić źródło sygnału.
10. INFO: Wyświetlanie informacji o obecnym kanale.
11. PRZYCISKI NAWIGACYJNE (w górę, w dół, w lewo,
w prawo i OK): Służą do poruszania się po menu
i zatwierdzania ustawień.
12. VOL+: Zwiększanie poziomu głośności.
13. VOL–: Zmniejszanie poziomu głośności.
14. CH+: Następny kanał.
15. CH–: Poprzedni kanał.
16. P. MODE: Wybieranie sygnału wyjściowego obrazu.
Wyświetlanie strony startowej w trybie Teletekstu.
17. S. MODE: Ustawianie opcji audio.
Odsłanianie zakrytych informacji, jak na przykład
odpowiedzi na pytania quizowe, w trybie TELETEKSTU.
18. EPG: Wyświetlanie elektronicznego przewodnika po
programach (Electronic Program Guide).
Zatrzymywanie automatycznej zmiany podstrony
w trybie Teletekstu.
19. P. SIZE: Naciśnij, aby przełączać się pomiędzy różnymi
trybami rozmiaru obrazu.
Wyświetlanie górnej części, dolnej części lub
całości strony.
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PL – LED TV 32” 32LHN28L
POWER

AUDIO

MUTE

1

2
23

20. PVR LIST: W trybie DTV pokazuje wykonaną LISTĘ PVR.
21. DTV/RADIO: W trybie DTV naciśnij przycisk DTV/RADIO,
aby przejśc do trybu DTV lub RADIO.
22. SUBTITLE: Wybieranie napisów dla pliku wideo (jeśli
płyta lub plik je posiadają).

4

23. FAV: Naciśnięcie FAV.CH pokazuje ulubione kanały.
5

6

SLEEP

SOURCE

MENU

7
EXIT

9
INFO

8

11

OK

12

14

P.MODE

PVR LIST DTV/RADIO

21

TS

STOP

Poprzedni plik lub rozdział.

29.

Następny plik lub rozdział.

30.

Przewijanie do przodu.

31.

Przewijanie do tyłu.

FAV

SUBTITLE

19

REC

TEXT

22
23

GOTO

25
28
29

26. TEXT: Włączanie i wyłączanie funkcji Teletekstu.
GOTO: Odtwarzanie od wybranego miejsca.

28.

EPG

24

:Zatrzymywanie odtwarzania.

18

P.SIZE

20

obrazu

15

C
S.MODE

25. STOP

trybami

27. REC: W trybie DTV naciśnij przycisk REC, aby rozpocząć
nagrywanie; naciśnij przycisk
, aby zatrzymać
nagrywanie.

H

L
VO

13
16
17

10

24. TS:
Przełączanie
pomiędzy
panoramicznego.
Odtwarzanie/Wstrzymywanie.

26
27
30
31

Naciśnij przycisk o odpowiednim kolorze,
aby używać bezpośrednio funkcji TELETEKSTU lub
trybu EPG OSD.

Wkładanie baterii
Jeśli pilot przestanie działać, wymień w nim baterie.
1. Otwórz pokrywę baterii.
2. Włóż dwie baterie AAA. (Umieść baterie zgodnie ze wskazaniem ułożenia biegunów na
spodzie kieszeni na baterie).
3. Załóż pokrywę z powrotem.
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PL – LED TV 32” 32LHN28L
USTAWIENIA WSTĘPNE

1. Podłączenie telewizora do źródła zasilania;
2. Jeśli świeci się zielona lampka LED, naciśnij przycisk POWER na pilocie, aby uruchomić
telewizor. OSTRZEŻENIE: Zawsze odłączaj telewizor od źródła zasilania, jeśli nie będzie
używany przez dłuższy czas. Przycisk POWER na przednim panelu jest używany jedynie
do przełączania telewizora w tryb czuwania; nie odłącza urządzenia od zasilania. Aby
całkowicie odłączyć zasilanie należy wyjąc wtyczkę z kontaktu.
3. Naciskaj przyciski

/

/

/

zgodnie z poniższymi obrazkami, aby dopasować ustawienia.

UWAGA: Obrazki służą jedynie celom poglądowym.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI
Krok pierwszy: Wyświetlany jest „Język OSD”, który można wybrać podczas pierwszego
uruchomienia.
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PL – LED TV 32” 32LHN28L
Krok drugi: wejdź do menu „Kraj” Krok trzeci: wejdź do menu „Energia”

Poland

Poland

Krok 4: Wejdź do menu „Typ wyszukiwania”

Menu główne
Naciśnij przycisk [MENU], aby wyświetlić menu główne. W menu głównym znajduje się
pięć funkcji: Kanał, Źródło sygnału, Aplikacja, Odtwarzanie multimediów, Ustawienia. Użyj
przycisków [W LEWO]/[W PRAWO], aby wybrać odpowiednią funkcję.
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PL – LED TV 32” 32LHN28L
Element

Nazwa

Objaśnienia

Kanał

Ikona menu Kanału. Wejdź na tę stronę, aby wyszukiwać
i edytować kanały i PVR

Obraz

Ikona Obrazu. Wejdź na tę stronę, aby dostosować Obraz.

Dźwięk

Ikona Dźwięku. Wejdź na tę stronę, aby dostosować Dźwięk.

Zegar

Ikona Zegara. Wejdź na tę stronę, aby dostosować Zegar.

Ustawienia

Ikona Ustawień. Wejdź na tę stronę, aby dostosować Opcje.

Blokada

Ikona Blokady. Wejdź na tę stronę, aby dostosować Blokadę.

KANAŁ
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PL – LED TV 32” 32LHN28L
Automatyczne wyszukiwanie kanałów
W podmenu Automatyczne wyszukiwanie kanałów w menu KANAŁ, naciśnij przycisk
[W LEWO]/[W PRAWO]/[OK], aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie. Pojawi się
następująca informacja:

Gdy typem wyszukiwania jest DTV+ATV, naciśnij przycisk OK, aby przejść do automatycznego
wyszukiwania DTV

Podczas przeszukiwania DTV, jeśli chcesz pominąć ATV i przejść bezpośrednio do DTV,
naciśnij MENU, aby wejść do menu, jak pokazano na ilustracji:
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PL – LED TV 32” 32LHN28L
Naciśnij przycisk w lewo/w prawo, aby wybrać Tak/Nie. Następnie naciśnij OK, aby wykonać.
„Tak” pozwala na pominięcie wyszukiwania ATV i przejście do wyszukiwania DTV. Naciśnij
EXIT, aby wyjść z trybu wyszukiwania gdy wyszukiwanie jest w toku.
Ręczne wyszukiwanie kanałów DTV

Naciśnij [W LEWO]/[W PRAWO], aby dopasować kanały. Jeśli obecny jest sygnał, naciśnij OK,
a następnie rozpocznij wyszukiwanie DTV.
Ręczne wyszukiwanie kanałów ATV

Current CH1
Colour System

PAL

Sound System
Fine-Tune

BG
48.25 MHZ

AFC

On

Search
Adjust
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PL – LED TV 32” 32LHN28L
Edytowanie kanału

Działania, które można wykonać w Menu Ustawień, zaprezentowano w poniższej tabeli:
LCN

Nazwa kanału

1

PIĄTY

Szyfrowanie

Pomiń

Ulubione

Typ

Funkcja edytowania kanału zawiera opcje — Usuń/Przenieś/Zmień nazwę/Pomiń/Ulubione
II . Oznaczenie Ulubione/Pomiń pojawi się jedynie po zmianie ustawień kanału (Ulubione
i Pomiń nie mogą być stosowane jednocześnie).
Usuń: Naciśnij [CZERWONY] przycisk, aby usunąć kanał wybrany kursorem.
Przenieś: Naciśnij [ŻÓŁTY] przycisk, aby PRZENIEŚĆ program zgodnie z wyświetlanym
powiadomieniem, zmieniając kolejność programów
Pomiń: Naciśnij [NIEBIESKI] przycisk, aby program wskazywany kursorem został
oznaczony jako POMIJANY. Podczas używania przycisków CH+/CH-, program ten będzie
pomijany i nie da się go wybrać za pomocą przycisków numerycznych
Zmień nazwę: Funkcja zmiany nazwy pojawia się i może zostać użyta jedynie dla
programu ATV. Naciśnij [ZIELONY] przycisk w trybie ATV, aby zmienić nazwę
Ulubione: Naciśnij przycisk [FAV], aby oznaczyć program wskazany kursorem jako
ulubiony.
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PL – LED TV 32” 32LHN28L
ŹRÓDŁO SYGNAŁU

Na stronie źródła sygnału znajduje się maksymalnie 12
portów. Obsługiwane są DTV/ATV/AV/YPbPr/PC/HDMI/USB.

ODTWARZANIE MULTIMEDIÓW
Obsługiwane są Filmy/Muzyka/Zdjęcia, patrz: 7. Wybierz Odtwarzacz multimediów, aby
zapoznać się ze szczegółami

USTAWIENIA
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Objaśnienie działania funkcji
Element

Tryb obsługi
Zwykły->Łagodny->Dynamiczny->
Użytkownika ->ECO Home
Zwykła-> Zimna ->
Ciepła -> Użytkownika
Wyłączona->Niska->Średnia->
Wysoka-> Automatyczna

Tryb Obrazu
Kolor
Temperatura
Redukcja szumu

Objaśnienie
Wybór trybu obrazu
Wybór temperatury koloru
Redukcja szumu jest ukryta
podczas używania VGA

DŹWIĘK

Treble5

0

Bass

50

Balance

0

Auto Volume

off

Surround Sound

off

SPDIF Mode

Element
Tryb Dźwięku
Balans
Automatyczne
dopasowanie
dźwięku
Dźwięk
przestrzenny
Tryb SPDIF

PCM

Tryb obsługi
Zwykły -> Muzyka -> Film ->
Sport -> Użytkownika
(-)50-50

Objaśnienie
Wybór trybu obrazu. Trybem domyślnym jest zwykły
Balans dźwięku

Włączony/Wyłączony

Automatyczne dopasowanie
dźwięku włącz/wyłącz

Włączony/Wyłączony

Dźwięk przestrzenny

PCM/Automatyczny

Ustawienia dla kabla
koncentrycznego
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CZAS

objaśnienie
Element

Zegar

Automatyczny
tryb czuwania
Wyłącznik
czasowy

Strefa Czasowa

Tryb obsługi

Objaśnienie
Pokazuje informację o aktualnej godzinie. Funkcja ta jest ukryta i nie można jej
Zwykły -> Muzyka -> Film->
wybrać. Jeśli nie jest używana funkcja
Sport -> Użytkownika
wyszukiwania, po włączeniu zegar pokazuje 00:00; po wyszukaniu DTV, pokazuje
aktualny czas informacje w DTV
1.2.3.4H
Włączony/Wyłączony
Wyspy Kanaryjskie GMT
Nowa Zelandia GMT+12
Do wyboru są 33 opcje
wyboru strefy czasowej
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Jest ustawiony odpowiednio do obszarów sprzedaży i klientów; podczas
wyszukiwania automatycznego, automatycznie przełącza się zgodnie z aktualnie
wybranym krajem

PL – LED TV 32” 32LHN28L
BLOKADA

Element
Blokowanie
kanału
Domyślne hasło
to 0000
Ustawianie
hasła

Tryb obsługi

Objaśnienie
Należy wprowadzić hasło,
aby wejść do podmenu;

Włączony/Wyłączony
1.2.3.4H

Ustawianie hasła systemowego
Naciśnij zielony przycisk (BLOKADA),
a na wybranym kanale pojawi się ikona
BLOKADY; kanał zostanie zablokowany

Blokowanie
programu
Kontrola
rodzicielska

WYŁĄCZONA
/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/
14/15/16/17/18

Ustawienia
hotelowe
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Ustawienie kontroli rodzicielskiej

PL – LED TV 32” 32LHN28L
OPCJE

Element

Tryb obsługi
Objaśnienie
328 obsługuje 23 języki
Patrz: objaśnienia
Wybierz język oraz język domyślny zgodnie
Język OSD
specjalne, aby zapoznać z obszarem sprzedaży i wymaganiami klienta
się ze szczegółami
1 język audio
Nie może zostać wybrany w trybie DTV
2 język audio
Nie może zostać wybrany w trybie DTV
1 język napisów
Nie może zostać wybrany w trybie DTV
2 język napisów
Nie może zostać wybrany w trybie DTV
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LISTA ULUBIONYCH KANAŁÓW
Menu listy ulubionych kanałów. Elementy wyświetlone zgodnie z ustawieniami użytkownika
wprowadzonymi w Edycji programu w Ulubionych kanałach. Przycisk [FAV] włącza i wyłącza
wyświetlanie menu Listy ulubionych kanałów.

INFORMACJE O KANALE
Informacje o kanale Naciśnij przycisk [INFO] pod DTV, aby wyświetlić menu. W menu,
naciśnij przycisk [W LEWO/W PRAWO], aby wyświetlić informacje o programie. Przycisk
[INFO] pokazuje też podstawowe informacje w innych trybach.
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JĘZYK NAPISÓW
Naciśnij przycisk [NAPISY], aby wyświetlić menu. Wyświetlony zostanie obecnie język
napisów stosowany dla poszczególnych typów sygnału i atrybutów.

EPG
Naciśnij przycisk [GUIDE], aby wyświetlić menu EPG; funkcja jest dostępna jedynie w trybie
DTV.

Informacje: Naciśnij przycisk [INFO], aby wyświetlić aktualną godzinę oraz informacje
o obecnie oglądanym programie.
Nagrywanie: Naciśnij [CZERWONY] przycisk, aby wejść do menu nagrywania w celu
wprowadzenia zmian ustawień.
Przypomnienie: Naciśnij [Zielony] przycisk, aby wejść do ustawień menu Przypomnienia.
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Harmonogram: Naciśnij [ŻÓŁTY] przycisk, aby wejść do ustawień menu listy
harmonogramu. Wyświetlone zostaną zadania przypomnienia i nagrywania ustawione pod
EPG. Ilustruje to poniższa ilustracja:

WYCISZENIE
Naciśnij przycisk [Mute], aby wyświetlić menu Wyciszenia, dzięki któremu można włączyć
funkcję wyciszenia. Naciśnij przycisk [Mute], aby wyłączyć funkcję wyciszenia.

Naciśnij przycisk [V+]/[V-], aby wyświetlić menu dopasowania poziomu głośności dźwięku.
Naciśnij przycisk [V-], aby zmniejszyć poziom głośności dźwięku. Liczba po prawej stronie
oznacza obecny poziom głośności dźwięku, mieszczący się w przedziale 0-100.
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ODTWARZACZ MULTIMEDIÓW
W Menu głównym naciśnij przycisk [OK] w opcji „Odtwarzacz multimediów”, aby wejść do
menu Odtwarzacza multimediów, jak pokazano na ilustracji:
Naciśnij przycisk [W LEWO]/[W PRAWO], aby wybrać Film, Muzykę lub Zdjęcie

Na przykład w przypadku funkcji Film, naciśnięcie przycisku [OK] gdy jest podświetlona,
pozwala wejść do menu Wyboru pliku

W menu Wyboru pliku należy wybrać plik źródłowy dla filmu, który ma zostać odtworzony.
Naciśnij przycisk [PLAY/PAUSE], aby wejść w tryb odtwarzania pełnoekranowego; naciśnij
[PLAY/PAUSE] ponownie, aby powrócić do menu Odtwarzacza multimediów.

FILM
W menu Odtwarzacza multimediów przesuń kursor na opcję Film i naciśnij przycisk [OK],
aby wejść do menu Wyboru pliku. Wybierz plik, który chcesz odtworzyć, a następnie naciśnij
przycisk [PLAY/PAUSE], aby przejść do trybu odtwarzania pełnoekranowego. Naciśnij
przycisk [W LEWO/W PRAWO], aby przesunąć kursor w celu wykonywania innych działań.
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MUZYKA
W ten sam sposób, w menu Odtwarzacza multimediów przesuń kursor na opcję Muzyka
i naciśnij przycisk [OK], aby wejść do menu Wyboru pliku. Wybierz plik, który chcesz
odtworzyć, a następnie naciśnij przycisk [PLAY/PAUSE], aby przejść do trybu odtwarzania
pełnoekranowego. Naciśnij przycisk
[W LEWO/W PRAWO], aby przesunąć kursor w celu wykonywania innych działań.

ZDJĘCIA
W ten sam sposób, w menu Odtwarzacza multimediów przesuń kursor na opcję Zdjęcie
i naciśnij przycisk [OK], aby wejść do menu Wyboru pliku. Wybierz plik, który chcesz
odtworzyć, a następnie naciśnij przycisk [PLAY/PAUSE], aby przejść do trybu odtwarzania
pełnoekranowego. Naciśnij przycisk
[W LEWO/W PRAWO], aby przesunąć kursor w celu wykonywania innych działań.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, sprawdź czy wykryty problem nie znajduje się
w poniższej tabeli. Jeśli urządzenie nadal nie działa prawidłowo, skontaktuj się z centrum
obsługi klienta.
PROBLEM

MOŻLIWA PRZYCZYNA

ROZWIĄZANIE

Telewizor – Brak
sygnału wejściowego.

Kabel jest poluzowany lub odłączony od źródła sygnału.

Upewnij się, że kabel nie jest poluzowany lub odłączony od
źródła sygnału. Podłącz go ponownie i spróbuj jeszcze raz.

Odbiornik sygnału pilota jest zasłonięty.

Upewnij się, że nic nie zasłania odbiornika sygnału pilota.

Poziom baterii pilota jest zbyt niski.

Wymień baterie w pilocie.

Dopasowanie ustawień jest nieprawidłowe.

Użyj funkcji automatycznego dopasowania.

Tryb wyświetlania jest nieprawidłowy.

Zastosuj zalecany tryb.

Poziom baterii
pilota jest zbyt niski.
Wymień baterie
w pilocie.
Telewizor
Wyświetlany obraz
jest słabo widoczny.
Telewizor
Wyświetlany obraz
nie zajmuje całości
ekranu.

Użyj funkcji automatycznego dopasowania.
Dopasowanie ustawień jest nieprawidłowe.

Wejdź do menu OBRAZ, aby dopasować pozycję w pionie
i poziomie.

Tryb wyświetlania jest nieprawidłowy.

Zastosuj zalecany tryb.

Wpływ zewnętrzny, np. uderzenie pioruna, elektryczność statyczna itd., który może zakłócić normalną pracę
telewizora.

Naciśnij przycisk , aby wyłączyć zasilanie, a następnie naciśnij przycisk ponownie po 1-2 minutach, aby uruchomić
telewizor.

Wtyczka kabla antenowego jest poluzowana, kabel jest
uszkodzony.

Sprawdź wtyczkę kabla antenowego po kątem solidności
połączenia i ewentualnych uszkodzeń.

Rodzaj użytego kabla antenowego jest nieprawidłowy.

Sprawdź rodzaj kabla antenowego (VHF/ UHF).

Kierunek i pozycja anteny są nieprawidłowe.

Dopasuj kierunek i pozycję anteny.

Sygnał jest za słaby.

Spróbuj użyć wzmacniacza sygnału.

Obraz w telewizorze
jest lepszy, ale dźwięk
nadal szumi.

Wtyczka kabla antenowego jest poluzowana, kabel jest
uszkodzony.

Sprawdź wtyczkę kabla antenowego pod kątem solidności
połączenia i ewentualnych uszkodzeń.

Brak obrazu. Brak
dźwięku.

Wtyczka kabla zasilającego jest poluzowana, kabel nie jest
podłączony do gniazdka.

Brak obrazu. Brak
dźwięku.

Wtyczka kabla zasilającego jest poluzowana, kabel nie jest
podłączony do gniazdka.

Na obrazie w telewizorze widać pasy.

Na sygnał oddziałuje źródło interferencji, takie jak samochód, lampa neonowa, wentylator itp.

Telewizor
Brak możliwości
obsługi telewizora

Szumienie obrazu
i dźwięku.

Na obrazie w telewizorze widać cienie
Z telewizora nie
dochodzi dźwięk.

Sprawdź, czy kabel zasilający jest podłączony.
Naciśnij przycisk POWER na panelu lub pilocie.
Sprawdź, czy przycisk jest wciśnięty.
Nie używaj wentylatora w pobliżu urządzenia.
Dopasuj kierunek kabla antenowego, aby ograniczyć
interferencję.
Nie używaj wentylatora w pobliżu urządzenia.
Dopasuj kierunek kabla antenowego, aby ograniczyć
interferencję.

Sygnał telewizyjny jest odbijany przez wzniesienia terenu
lub budynki.

Użyj anteny kierunkowej.

Kierunek anteny jest nieprawidłowy.

Dopasuj kierunek anteny.

Poziom głośności jest zbyt niski.

Dopasuj poziom głośności.

Dźwięk jest wyłączony.

Naciśnij przycisk MUTE, aby wyłączyć wyciszenie dźwięku.

UWAGA: Nie pozwól, aby ekran twojego telewizora wyświetlał nieruchomy obraz przez
dłuższy okres czasu. Zastosuj procedurę ochrony ekranu. Jeśli obraz o wysokim kontraście
jest wyświetlany na ekranie telewizora przez dłuższy czas, może zostać na stałe wypalony
na ekranie. Wypalony obraz zwykle stopniowo znika po odłączeniu zasilania telewizora.
Jednak ten rodzaj uszkodzenia nie może zostać naprawiony.
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SPECYFIKACJA
System TV
Maksymalnie
Jasność
Kontrast statyczny
Czas reakcji
Zużycie energii
Zasilanie
Połączenie

DVB -T2+C
1366x768
180 cd/m2
5000:1
8,5 ms
<48 W
AC 100-240 V- 50/60 Hz
Kabel kompozytowy
Kabel analogowego sygnału wideo
Wejście wideo dla PC (VGA)
Wejście audio dla PC
Wejście HDMl x 2
Wejście anteny RF
Wyjście słuchawkowe
Wyjście kabla koncentrycznego
USB
FAT32 i FAT16

Interfejs danych
Wspierany system plików
Format odtwarzania multimediów
Kategorie multimediów
Wideo
Muzyka
Zdjęcia
Tekst

Rozszerzenie pliku
avi/.mp4/.mpg/.mkv/.mov/.dat/.vob/.rm/.rmvb
.mp3/AAC(.aac,m4a)/.wav
.jpg/.jpeg
.txt

Pilot
Typ sygnału
Zasięg działania
Kąt działania
Zasilanie

Podczerwień
8 metrów
30° (w poziomie)
AAA 1.5 V x 2
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UWAGA! Wygląd produktu oraz jego parametry techniczne mogą ulec zmianie bez
konieczności informowania o tym użytkowników. Wspomniane zmiany mogą dotyczyć
głównie parametrów technicznych, oprogramowania i aktualnej instrukcji obsługi, która
stanowi jedynie źródło ogólnej wiedzy na temat korzystania z produktu. Producent ani
dystrybutor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu powstania ewentualnych
roszczeń odszkodowawczych wynikających z jakichkolwiek nieścisłości lub błędów
w opisach zawartych w treści instrukcji obsługi.

UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI
Starsze urządzenia, na których znajduje się symbol jak pokazano na rysunku,
nie można wyrzucić z odpadami domowymi. Należy oddać je do konkretnego składowiska (skontaktować się z lokalnymi władzami) lub do sprzedawcy.
Te strony zapewnią bezpieczną utylizację bez szkody dla środowiska.
MANTA S.A. deklaruje, że telewizor 32LHN28L jest zgodny z dyrektywą Parlamentu
Europejskiego I Rady 2014/53/EU z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń
radiowych I uchylającą dyrektywę 1999/5/WE. Pełny tekst deklaracji zgodności jest
dostępny na stronie internetowej www.manta.com.pl.

KARTA PRODUKTU
32LHN28L
⹅⹅ Dostawca: Manta S.A.
⹅⹅ Model Dostawcy: 32LHN28L
⹅⹅ Klasa energetyczna: A
⹅⹅ Przekątna ekranu: 80cm; 32”
⹅⹅ Zużycie energii w trybie właczenia: <60 W
⹅⹅ Roczne zuzycie energii: 44 kWh/rok
⹅⹅ Zuzycie energii w trybie czuwania: <0,5 W
⹅⹅ Rozdzielczość ekranu (ilość poziomych i pionowych linii): 1366x768
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INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: serwis@manta.com.pl
from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.

Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE

