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Sharp Electronics Europe Ltd.

4 Furzeground Way, Stockley Park
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SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K.
The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 13A fuse. Should 
the fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362 fuse marked  or ���  and of the same rating as 
above, which is also indicated on the pin face of the plug, must be used.
Always refit the fuse cover after replacing the fuse. Never use the plug without the fuse cover fitted.
In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, cut off the 
mains plug and fit an appropriate type.

DANGER:
The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of in 
a safe manner. 
Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious 
electric shock may occur.
To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below:

IMPORTANT:
The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

Blue: Neutral
Brown: Live

As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings 
identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
• The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black.
• The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red.
Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug.
Before replacing the plug cover make sure that:
• If the new fitted plug contains a fuse, its value is the same as that removed from the cut-off plug.
• The cord grip is clamped over the sheath of the mains lead, and not simply over the lead wires.
IF YOU HAVE ANY DOUBT, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.

DivX®
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This 
is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to 
convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased 
DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device 
setup menu. Go to vod.divx. com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. Patents:

7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
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Only for wireless USB adapter AN-WUD630
• Compatible with IEEE 802.11 b/g/n
• Wi-Fi Certified
• Wi-Fi Protected Setup
• USB 2.0

• YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google Inc.
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• Obrázky a snímky ponuky OSD uvedené v tomto návode na obsluhu slúžia na vysvetlenie a skutočný vzhľad sa môže pri jednotlivých 
úkonoch mierne líšiť.

• Príklady uvedené v tomto návode vychádzajú z modelu LC-39LE750E.
• Modely LC-39LE750E, LC-39LE751E/K, LC-39LE752E, LC-39LE754E, LC-50LE750E, LC-50LE751E/K, LC-50LE752E, LC-50LE754E, 

LC-60LE750E, LC-60LE751E/K, LC-60LE752E, LC-60LE754E, LC-70LE750E, LC-70LE751E/K, LC-70LE752E a LC-70LE754E sú 
kompatibilné s vysielaním s vysokým rozlíšením a komprimáciou H.264 (MPEG4 H.264, MPEG4 AVC, MPEG4 AVC/H.264).



  

 Caution : DANGEROUS VOLTAGE INSIDE !  

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER. NO-USER SERVICEABLE PARTS 
INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONAL.  

• Čistenie – pred čistením výrobku odpojte sieťový kábel od sieťovej zásuvky. Na čistenie výrobku použite vlhkú handričku. 
Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky.

• Znečistený panel jemne utrite mäkkou vlhkou handričkou. Panel nečistite pomocou handričky s chemikáliou, aby sa nepoškodil. 
Chemikálie môžu spôsobiť poškodenie alebo praskliny na skrinke televízora.

• Voda a vlhkosť – výrobok nepoužívajte v blízkosti vody, napríklad pri vani, umývadle, dreze, nádrži na pranie, 
plaveckom bazéne alebo vo vlhkom suteréne.

• Na výrobok neumiestňujte vázy ani iné nádoby naplnené vodou. Voda môže natiecť do výrobku a spôsobiť požiar 
alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.

• Umiestnenie – výrobok neumiestňujte na nestabilné vozíky, stojany, trojnožky ani stoly. Výrobok by mohol 
spadnúť, čo by mohlo mať za následok vážne poranenie osôb, ako aj poškodenie výrobku. Používajte len vozíky, 
stojany, trojnožky, závesy alebo stoly odporúčané výrobcom alebo predávané spolu s výrobkom. Pri upevňovaní 
výrobku na stenu postupujte v súlade s pokynmi výrobcu. Na upevnenie používajte len prvky odporúčané 
výrobcom.

• Výrobok umiestnený na vozíku premiestňujte s najvyššou opatrnosťou. Náhle zastavenie, použitie nadmernej 
sily a nerovný povrch podlahy môžu zapríčiniť pád výrobku z vozíka.

• Vetranie – vetracie mriežky a ďalšie otvory v skrinke sú určené na vetranie. Tieto vetracie otvory nezakrývajte 
ani neblokujte, pretože nedostatočné vetranie môže vyvolávať prehrievanie, a tým skrátenie životnosti výrobku. 
Výrobok neumiestňujte na posteľ, pohovku, koberec ani iné podobné podložky, ktoré môžu zablokovať vetracie 
otvory. Tento výrobok nie je určený na vstavanú inštaláciu. Ak nie je zaistené dostatočné vetranie alebo sa nepostupuje podľa 
pokynov výrobcu, neumiestňujte výrobok do uzatvorených priestorov, napríklad do knižnice alebo police.
Zariadenie musí mať okolo seba aspoň 10 cm voľného priestoru na ventiláciu.

• Panel LCD tohto výrobku je vyrobený zo skla. Preto sa pri páde alebo náraze môže rozbiť. Ak panel LCD praskne, 
dávajte pozor, aby ste sa nezranili na úlomkoch skla.

• Zdroje tepla – výrobok umiestnite mimo dosahu zdrojov tepla, napríklad radiátorov, ohrievačov, pecí alebo iných 
výrobkov produkujúcich teplo (vrátane zosilňovačov).

• Slúchadlá – nenastavujte vysokú úroveň hlasitosti. Odborníci na sluch neodporúčajú dlhšie používanie slúchadiel 
pri vysokej hlasitosti.

• Z hľadiska požiarnej bezpečnosti nikdy neumiestňujte na televízor ani do jeho blízkosti žiadny typ sviečky ani 
zdroj otvoreného ohňa.

• Sieťový kábel neveďte pod televízorom ani inými ťažkými predmetmi, aby nedošlo k požiaru ani zasiahnutiu 
elektrickým prúdom.

• Statické obrázky nenechávajte zobrazené dlhý čas, pretože by sa tým mohla poškodiť obrazovka LCD.
• Výrobok spotrebúva elektrickú energiu vždy, keď je zapojená sieťová zástrčka. Sieťové napájanie televízora možno 

odpojiť jedine vytiahnutím sieťovej zástrčky z nástennej elektrickej zásuvky. Počas používania výrobku ju môžete 
bežne používať.

• Servis – nepokúšajte sa vykonávať servis výrobku svojpomocne. Odstránením krytov sa vystavujete pôsobeniu vysokého napätia a 
iným nebezpečným situáciám. Vykonávaním servisu poverte kvalifikovanú osobu.

Panel LCD je výrobok využívajúci špičkovú technológiu, ktorá umožňuje zobrazenie jemných detailov obrazu.
V dôsledku veľkého počtu obrazových bodov môže príležitostne dôjsť k tomu, že sa niektoré neaktívne obrazové body na obrazovke 
môžu javiť ako nemenné modré, zelené alebo červené body. Toto je v medziach špecifikácie výrobku a nepredstavuje chybu.

Pokyny na prenášanie televízora
Televízor pri prenášaní nikdy nedržte za reproduktory. Televízor musia vždy prenášať dve osoby a držať ho oboma rukami – jednou 
rukou na každej strane televízora.

Úvod

Vážený zákazník spoločnosti SHARP
Ďakujeme, že ste si kúpili farebný televízor LCD značky SHARP. Ak chcete zaistiť bezpečnú prevádzku a dlhoročnú 
bezporuchovú činnosť výrobku, pred jeho používaním si pozorne prečítajte kapitolu Dôležité bezpečnostné pokyny.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Upozornenia týkajúce sa používania v prostredí s vysokou alebo nízkou okolitou teplotou
• Ak sa televízor používa v priestoroch s nízkou teplotou (napríklad v izbe alebo kancelárii), obraz môže zanechávať stopy pohybu alebo 

sa javiť trochu oneskorený. Nejde o poruchu a po zvýšení teploty sa televízor vráti do normálneho stavu.
• Nenechávajte televízor na horúcom ani chladnom mieste. Televízor nenechávajte ani na mieste vystavenom priamemu slnečnému 

žiareniu alebo blízko zdroja tepla, pretože by to mohlo spôsobiť deformáciu skrinky a nesprávnu činnosť panela LCD.
Skladovacia teplota: –20 °C až e60 °C.

Pozor! NEBEZPEČNÉ VNÚTORNÉ NAPÄTIE!
AK SA CHCETE VYHNÚŤ ELEKTRICKÉMU ŠOKU, NEODSTRAŇUJTE KRYT. OBSAHUJE SÚČASTI, 
KTORÝCH OPRAVA NIE JE URČENÁ PRE POUŽÍVATEĽA. SERVIS PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÝM 
SERVISNÝM PRACOVNÍKOM.
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Diaľkový ovládač
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AVF

USB REC

6

7

5
4
3

8

9
10

12

13

14

11

2
1 16

15

17

18

19
20

21

22
23
24

 1 >a (pohotovostný režim/
zapnutie) (str. 17)

 2 ATV
Otvorí sa rozšírený zoznam staníc.
DTV
Prístup k režimu digitálnej televízie.
SAT
Otvorí sa rozšírený zoznam staníc.
RADIO
DTV/SAT: prepínanie medzi režimami 
rádia a údajov.
• Ak sa prostredníctvom služby DVB 

vysielajú iba údaje (nevysiela sa 
rádio), vysielanie rádia sa preskočí.

 3 S/I/J/E/H (str. 49 a 53)
Tlačidlá prehrávania súborov videa, 
hudby alebo USB REC.
a SOURCE (str. 44)
Ovládanie zariadenia HDMI-CEC. 

 4 USB REC (str. 49)
Nahrávanie sledovaného programu.

 5 TIME SHIFT/a/b
Nepoužíva sa.
F (str. 49) 
Pozastavenie.

 6 Alfanumerické tlačidlá 0 – 9
Nastavenie kanála. Zadanie 
požadovaných čísel. Výber stránky 
v režime teletextu.
• Ak pri nastavovaní krajiny pri úvodnej 

automatickej inštalácii (str. 9) vyberiete 
niektorú z piatich škandinávskych 
krajín (Švédsko, Nórsko, Fínsko, 
Dánsko alebo Island), služby DTV 
sa označujú štyrmi číslicami. Ak 
vyberiete inú krajinu, služby DTV 
sa označujú tromi číslicami.

 7 A (Späť)
Návrat k predchádzajúcemu zvolenému 
kanálu alebo externému vstupu.

 8 7 (Režim zvuku) (str. 17)
Výber režimu multiplexného zvuku.
f Formát obrazu (str. 31)
Prepínanie medzi jednotlivými 
formátmi obrazu.

 9 e (Stlmenie)
Zapnutie alebo vypnutie zvuku 
televízora.

 0 i+/– (Hlasitosť)
Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti 
televízora.

 Q @
Zobrazenie obrazovky s hlavnou 
ponukou.
Zobrazenie poslednej zvolenej 
možnosti na obrazovke MENU.

 W 3D (str. 54)
Výber medzi zobrazením 
trojrozmerného a dvojrozmerného 
obrazu.

 E a/b/c/d (Kurzor)
Výber požadovanej položky.
;

Označenie aktívnej stanice ako 
obľúbenej.

 U b (Výber režimu AV) (str. 17)
Výber zdroja vstupu.

 I Nastavenie obrazu (str. 21)
Výber nastavení obrazu.
ECO (str. 21)
Aktivácia alebo deaktivácia režimu 
nízkej spotreby (ECO).

 O m Teletext (str. 20)
ATV: zobrazenie analógového teletextu.
DTV/SAT: výber aplikácie MHEG-5 alebo 
teletextu v režime DTV/SAT.

 P :r/s
ATV/DTV/SAT: výber televízneho kanálu.
NET: posúvanie stránok nahor alebo 
nadol.

 A EPG (str. 18)
DTV/SAT: Zobrazí sa textové okno EPG.

 S 6 Späť
ATV/DTV/SAT: návrat na predchádzajúcu 
obrazovku s ponukou.
NET: návrat na predchádzajúcu stránku 
(pri niektorých službách to nemusí 
fungovať).

 D Tlačidlá na vykonávanie užitočných 
operácií
[ Titulky (str. 17 a 20)
Zapnutie alebo vypnutie jazyka titulkov.
1 Zobrazenie hodín
3 Zmrazenie/pozastavenie 
Teletext: automatické zastavenie 
aktualizácie stránok teletextu alebo 
zrušenie režimu pozastavenia.

 F Červené, zelené, žlté a modré 
tlačidlo
Farebné tlačidlá slúžia na výber položiek 
príslušnej farby na obrazovke (napríklad 
na obrazovke prehľadu EPG, aplikácie 
MHEG-5 alebo teletextu).

Vykonanie príkazu.
ATV/DTV/SAT: zobrazenie zoznamu 
kanálov, ak sa nezobrazuje žiadna iná 
obrazovka MENU.
T/S/V/U

Nepoužíva sa.
 R >
ATV/DTV/SAT: opustenie obrazovky 
Menu.

 T NET (str. 37)
Prístup k službám AQUOS NET+.

 Y p Informácie o kanáloch (str. 15)
Zobrazenie informácií o stanici (číslo 
kanálu, signál a pod.) na obrazovke.
Zobrazenie informácií o zvolenej 
položke na obrazovke MENU.
FAV

Dôležité informácie:
Satelitné služby sú k 
dispozícii iba pre modely 
série LE752 a 754.



1 Zvukový vstup pre režimy DVI a PC 
 (konektor s priemerom 3,5 mm)
2 Vstup na počítač
3 Zásuvky COMPONENTS/AV
4 Konektor SERVICE (3,5 mm)
5 Zásuvka SCART (AV/RGB, Y/C)
6 HDMI 1 (HDMI/DVI/ARC)
7 HDMI 2 (HDMI/DVI)
8 HDMI 3 (HDMI/DVI)

BATÉRIA 3D OKULIAROV)
14 HDMI 4 (HDMI/DVI)
15 Konektor na slúchadlá
16 Zásuvka COMMON INTERFACE
17 Zásuvka LAN 
18 Zásuvka AC INPUT

Televízor (pohľad spredu)

Televízor (pohľad zboku a zozadu)

Úvod

Svetelná dióda*

Tlačidlo 
napájania

Tlačidlo 
ponuky

Tlačidlo 
zdroja 
vstupu

Tlačidlá 
hlasitosti

Tlačidlá programov 
(kanálov)

Snímač 
diaľkového 
ovládača

Infračervený 
vysielač 
trojrozmerného 
obrazu

*Kontrolka stavu televízora (str. 17)

VAROVANIE
• Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
• Nenastavujte hlasitosť na vysokú úroveň. Odborníci na sluch neodporúčajú dlhšie používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti.
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SAT

HDMI/PC
ANALOG
AUDIO
INPUT

SERVICE

PC IN

SCART (AV / RGB / S-VIDEO)

ANT

11 12

18

17

16

15

14

13

2

3 54

1

6 7 8 9 10

9 Anténová zásuvka
10 SAT (vstup satelitnej antény) (iba séria 

LE752)
11 Zásuvka DIGITAL AUDIO OUTPUT 

(SPDIF)
12 Zásuvka USB (iba na používanie so 

sieťou Wi-Fi)
13 Zásuvka USB (USB REC/MEDIA 

PLAYER/SOFTVÉR/HDD READY/



Zasunutie stojana
Zasuňte stojan do otvorov na spodnej strane televízora (stojan 

držte tak, aby nespadol z okraja základne).

 Vložte štyri skrutky do štyroch otvorov na zadnej strane 
televízora a dotiahnite ich.

POZNÁMKA
• Ak chcete stojan odpojiť, vykonajte uvedené kroky v opačnom poradí.

Voliteľné príslušenstvo 

Pre tento farebný televízor LCD je k dispozícii uvedené 
voliteľné príslušenstvo. Môžete si ho kúpiť v najbližšej predajni.

• Ďalšie voliteľné príslušenstvo môže byť dostupné v najbližšej 
budúcnosti. Kvôli kompatibilite a dostupnosti si pred jeho kúpou 
prečítajte najnovší katalóg.

• Tento televízor smie byť upevnený na stenu výhradne pomocou nástennej montážnej konzoly od spoločnosti 
SHARP (pozrite si tabuľku vyššie). Použitie iných nástenných montážnych konzol môže viesť k nestabilnej inštalácii 
a môže spôsobiť vážne zranenia.

• Upevnenie farebného televízora LCD vyžaduje remeselné zručnosti, a preto by ho mal vykonávať kvalifikovaný 
servisný personál. Zákazníci by sa nemali pokúšať o svojpomocné upevnenie. Spoločnosť SHARP nenesie žiadnu 
zodpovednosť za nesprávne upevnenie ani za upevnenie, ktorého výsledkom je nehoda alebo poranenie.

• Informácie o používaní voliteľnej konzoly na upevnenie televízora na stenu môžete získať od kvalifikovaného servisného personálu.
• Ak chcete používať televízor upevnený na stene, najprv odstráňte lepiacu pásku na dvoch miestach na zadnej strane televízora a potom 

pomocou skrutiek dodaných s nástennou montážnou konzolou pripevnite konzolu k zadnej strane televízora.
• Po upevnení televízora na stenu musíte pripojiť podperu.

  Upevnenie televízora na stenu

Pripojenie stojana
• Pred pripojením (alebo odpojením) stojana odpojte sieťový kábel.
• Televízor položte na mäkkú podložku. Tým sa zabráni poškodeniu televízora.
UPOZORNENIE
• Stojan pripojte v správnom smere.
• Postupujte podľa uvedených pokynov. Nesprávna inštalácia stojana môže spôsobiť prevrátenie televízora.

Diaľkový ovládač (x1) • Návod na obsluhu (tento návod)• Batéria veľkosti AAA (x2) 

Príprava

Dodávané príslušenstvo

• Stojan (x1) 

• Káblová príchytka (x1)
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• Adaptér Wi-Fi (x1) 

Č. Názov súčasti Číslo súčasti

1 Nástenná montážna konzola AN-52AG4

2 3D okuliare AN-3DG20-B

Mäkká podložka



Príprava

Vloženie batérií
Pred prvým použitím televízora vložte dve dodané batérie veľkosti AAA. Keď sa batérie vybijú a diaľkový ovládač prestane 
fungovať, vymeňte ich za nové batérie veľkosti AAA.

1 Otvorte kryt batérií.

2 Vložte dve dodané batérie veľkosti AAA.
• Batérie vložte tak, aby ich póly zodpovedali
 označeniu (+) a (–) v priestore pre batérie.

3 Zavrite kryt batérií.

UPOZORNENIE
Nesprávne používanie batérií môže viesť k vytekaniu chemikálií alebo k výbuchu. Postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.
• Nepoužívajte naraz batérie rôznych typov. Rôzne typy batérií majú odlišné vlastnosti.
• Nepoužívajte naraz staré aj nové batérie. Kombinácia starých a nových batérií môže skrátiť životnosť nových batérií alebo 

viesť k vytekaniu chemikálií zo starých batérií.
• Vyberte batérie čo najskôr po ich vybití. Chemikálie, ktoré vytekajú z batérií, môžu vyvolať začervenanie kože. Ak zistíte 

únik chemikálií, batériu dôkladne utrite handrou.
• Batérie dodané s týmto výrobkom môžu mať v dôsledku podmienok skladovania kratšiu životnosť.
• Ak diaľkový ovládač nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.
• Pri výmene batérií použite namiesto alkalických batérií zinkovo-uhlíkové batérie.

Poznámka k likvidácii batérií:
Dodané batérie neobsahujú škodlivé látky, ako je kadmium, olovo alebo ortuť.
Predpisy týkajúce sa použitých batérií zakazujú vyhadzovanie batérií do bežného domového odpadu. Použité batérie 
môžete bezplatne zlikvidovať tak, že ich odnesiete na vyhradené zberné miesto v obchodoch.

Používanie diaľkového ovládača
Pri používaní namierte diaľkový ovládač na snímač diaľkového ovládača. Správnej prevádzke môžu brániť predmety, 
ktoré sa nachádzajú medzi diaľkovým ovládačom a snímačom diaľkového ovládača.

Upozornenia týkajúce sa diaľkového ovládača
• Diaľkový ovládač nevystavujte nárazom. Diaľkový ovládač okrem toho nevystavujte pôsobeniu tekutín a neklaďte ho na 

miesto s vysokou vlhkosťou.
• Neinštalujte ani neodkladajte diaľkový ovládač na priame slnečné svetlo. Teplo 

môže spôsobiť deformáciu ovládača.
• Diaľkový ovládač nemusí riadne pracovať, ak je snímač diaľkového ovládača 

televízora vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo silnému osvetleniu. V takých 
prípadoch zmeňte uhol osvetlenia alebo polohu televízora, prípadne diaľkový ovládač 
priblížte k snímaču diaľkového ovládača.

Snímač diaľkového ovládača
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Stručný návod

1 2 3

Prehľad úvodnej inštalácie
Pri prvom použití TV postupne vykonajte všetky nižšie uvedené kroky. Podľa toho, ako je televízor inštalovaný a pripojený, 
nemusia byť niektoré kroky nutné.

 Pripojte kábel antény k 
anténovej zásuvke (str. 8).

 V prípade potreby zasuňte kartu 
CA do zásuvky CI, aby ste mohli 
sledovať kódované kanály (str. 8).

 Zapojte sieťový kábel (str. 8).

Vzhľad výrobku môže byť v niektorých 
krajinách odlišný.

 Zapnite napájanie TV 
stlačením a (Strana 17).

 Spustite úvodnú automatickú 
inštaláciu (str. 9).

 Nastaví sa jazyk, energetická 
efektívnosť, krajina, typ antény 
a pod. 

 

 Prejdite na položku Ďalej.

 Blahoželáme.
Môžete sledovať televízne 
vysielanie.
 Podľa potreby upravte polohu 
antény, aby ste dosiahli 
najsilnejší signál (str. 14).
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Príprava

Zapnutie 
a spustenie 

automatickej 
inštalácie

Sledovanie 
televízneho 
vysielania

Pripojenie 
externých zariadení

 Externé zariadenia, 
napríklad prehrávač 
alebo rekordér diskov 
DVD, pripojte podľa 
príslušných pokynov 
(str. 41, 42 a 43).

 Externé zvukové 
zariadenia, napríklad 
reproduktory alebo 
zosilňovač, pripojte 
podľa príslušných 
pokynov (str. 41, 42 a 43).

Spustenie ladenia 
kanálov



Stručný návod

Pred zapnutím napájania

Kódované digitálne vysielanie je možné prijímať, len ak 
do zásuvky CI na televízore zasuniete modul Common 
Interface Module (modul CI) s kartou CA.
Modul CI a karta CA nie sú súčasťou dodávky. Obvykle 
ich môžete zakúpiť u predajcu.

Vloženie karty CA do modulu CI
 1 Kartu CA otočte tak, 

aby strana so zlatými 
kontaktmi smerovala 
k strane modulu CI 
označenej logom 
poskytovateľa, a zatlačte 
ju do modulu CI až na doraz. Pozrite si šípku 
vytlačenú na karte CA.

Zasunutie modulu CI do zásuvky CI
 2 Opatrne zasuňte modul CI do 

zásuvky CI kontaktmi napred. 
Logo na module CI musí mieriť zo 
zadnej strany televízora smerom 
dopredu. Nepoužívajte nadmernú 
silu. Dávajte pozor, aby ste modul 
neohli.

Kontrola informácií o module CI
 1 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.

 2 Stláčaním tlačidiel ◄/►vyberte ponuku Doplnky.

 3 Stláčaním tlačidiel ◄/► vyberte položku CI 
informácie a stlačte tlačidlo OK.
• Obsah tejto ponuky závisí od poskytovateľa modulu CI.

● ● Modul
Zobrazia sa všeobecné informácie o module CI.
● ● Ponuka
Zobrazia sa parametre nastavenia jednotlivých 
kariet CA.
● ● Dopyt
Tu môžete zadať číselné hodnoty, napríklad heslá.

POZNÁMKA
Obsah jednotlivých obrazoviek závisí od poskytovateľa modulu 
CI.

Vloženie karty CA

POZNÁMKA
• Skontrolujte, či je modul CI správne zasunutý.
• Táto ponuka je k dispozícii len pri digitálnych staniciach.
• Keď prvýkrát vložíte kartu CA do modulu CI kompatibilného so štandardom CI+, potvrdenie licenčného kľúča trvá približne 30 sekúnd. 

Ak neexistuje vstup antény alebo ste nikdy predtým nespustili automatickú inštaláciu, tento proces môže zlyhať. 
• Modul CI kompatibilný so štandardom CI+ niekedy inovuje svoj firmvér. Pred inováciou sa nemusí zobraziť žiadne televízne vysielanie. 

Počas inovácie môžete použiť iba tlačidlo napájania.
• Modul CI kompatibilný so štandardom CI+ neumožňuje výstup programov chránených proti kopírovaniu na monitore. 
• Ak sa na televíznej obrazovke zobrazí hlásenie s potvrdením aktualizácie karty CA počas prijímania vysielaní kompatibilných so 

štandardom CI+, postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Štandardný 
koaxiálny kábel 
s konektorom 
DIN45325 (IEC 
169-2) 75 q.

Televízor umiestnite do 
blízkosti sieťovej zásuvky 
a sieťovú vidlicu majte na 
dosah.

Vzhľad výrobku môže 
byť v niektorých 
krajinách odlišný.

Sieťový kábel

1 Opatrne zasuňte 
modul CI do 
zásuvky CI 
kontaktmi napred.

2 Logo na module 
CI musí mieriť 
zo zadnej strany 
televízora smerom 
dopredu.
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Úvodná automatická inštalácia
Pri prvom zapnutí televízora po kúpe sa spustí sprievodca 
úvodnou automatickou inštaláciou. Postupujte podľa 
zobrazených ponúk a postupne vyberte požadované 
nastavenia.

1 Stlačte tlačidlo a na televízore.
• Zobrazí sa sprievodca úvodnou automatickou inštaláciou.
• Automatickú inštaláciu je možné spustiť z ponuky televízora 

v časti Opakovanie úvodnej inštalácie na str. 40.
• Priebeh sprievodcu prvou inštaláciou závisí od zvolených 

nastavení.

2 Nastavte jazyk ponuky.
Stlačením tlačidiel a/b/c/d vyberte požadovaný 
jazyk.

 Pokračujte stlačením tlačidla J.
3 Nastavte energetickú efektívnosť.

Určte mieru výkonu pri prevádzke televízora.

• Domáci režim: 
Pri použití v domácnosti sa kladie dôraz na nízku spotrebu 
energie.
• Režim Shop:
Nastavenia obrazu sú prispôsobené na prevádzku v prezentačnej 
miestnosti. Spotreba energie sa nezníži ani  pri zníženom jase 
prostredia.
Nastavenie možno neskôr zmeniť v časti MENU → Doplnky 
→ Energetická efektivita.

Pokračujte stlačením tlačidla J.
4 Vyberte polohu televízora.

Stláčaním tlačidiel ▲/▼/◄/► vyberte krajinu 
alebo oblasť.
• Táto obrazovka nastavenia sa zobrazí iba počas úvodnej 

automatickej inštalácie.
Pokračujte stlačením tlačidla J.

5 Vyberte nastavenia vysielania.
Stláčaním tlačidiel ▲/▼ vyberajte medzi rôznymi 
typmi ladenia.

Stručný návod
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Pred zapnutím napájania skontrolujte:
 E Je pripojený kábel antény?
 E Je pripojený sieťový kábel?

Nastavenia možností prijímania DVB-T

USB REC

Stlačením tlačidla OK vyberte požadovanú anténu.

 Káblové analógové  analógové vysielanie prostredníctvom 
 vysielanie:  kábla alebo antény.
 DVB-T: digitálne vysielanie.
 DVB-C: káblové digitálne vysielanie.
 DVB-S: satelitné vysielanie. (iba séria 

LE752/754)

Pokračujte stlačením tlačidla J.
6 Vyberte titulky a jazyky zvuku.

Stlačením tlačidiel a/b/c/d a OK vyberte 
požadované jazyky, alternatívne jazyky titulkov a zvuk 
pre programy DVB.

 
Pokračujte stlačením tlačidla J.
• Nastavenie zvukového komentára pre zrakovo postihnutých 

nájdete v časti Zvukový komentár na str. 25.

Ak ste vo výbere antény nezvolili možnosť Anténa DVB-T, 
pokračujte v časti Nastavenie možností prijímania 
DVB-C na str. 10.
7 Zvoľte nastavenia ladenia.

 ● ● Zakódované stanice
Môžete určiť, či sa kódované stanice majú vyhľadávať 
vo vyhľadávaní alebo aktualizáciách.
Výberom možnosti Áno uložíte všetky kódované stanice.
• Stanice možno prijímať len v rámci pripojenia modulu CI a 

príslušnej karty CA.
• Ak je vo vyhľadávaní staníc už nastavený modul CI s kartou 

CA, výberom možnosti Nie sa takisto uložia stanice, ktoré 
tento modul dokáže odkódovať.

 ● ● Proces vyhľadávania
 Ak chcete spustiť vyhľadávanie staníc nezávisle od 

štruktúry kanálov, zvoľte možnosť Vyhľadávanie 
frekvencie.

 ● Prevziať logické číslo kanálu
 Vo viacerých krajinách sa digitálne stanice prenášajú 

s prednastaveným číslom kanála stanice s názvom „číslo 
logického kanála“ (LCN).
Výberom možnosti Áno sa použijú tieto čísla a kanály sa 
tak roztriedia na základe čísla LCN. 



POZNÁMKA
• Hodnota frekvencie a ID siete by sa mala nastaviť na 

hodnotu notepoastanovenú poskytovateľom kábla.
Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo J.

Ak ste vo výbere antény nezvolili možnosť Anténa 
DVB-S, pokračujte v časti Nastavenia pre všetky typy 
prijímania na str. 13.
Vyberte satelitný systém.

Určte spôsob prijímania príslušných satelitov (jeden satelit 
alebo typ satelitného systému). V tejto súvislosti kontaktujte 
svojho predajcu.
Bežné nastavenia DVB-S sa určujú v závislosti od výberu 
polohy a vo väčšine prípadov ich nie je potrebné meniť.
● Jednotlivý satelit 
 Prijímanie jedným satelitom prostredníctvom pripojeného 

konvertora LNC (LNB). Nastavenia nájdete na str. 11.
● 2 satelity na 22 kHz Switchbox 
 Prijímanie dvomi satelitmi s dvomi konvertormi LNC 

(LNB) pripojenými k televízoru pomocou 22 kHz spínacej 
skrinky. Nastavenia nájdete na str. 11.

● 2 satelity na Toneburst-spínač
 Prijímanie dvomi satelitmi s dvomi konvertormi LNC 

(LNB) pripojenými k televízoru pomocou prepínača 
Toneburst. Nastavenia nájdete na str. 11. 

● Max. 4 satelity na multispínači DiSEqC
 Televízor kontroluje, ku ktorému zo štyroch konvertorov 

LNC (LNB) multiprepínač DiSEqC pripojí jednotlivé 
satelity. Nastavenia nájdete na str. 11.

● Skupinové zariadenie s jedným káblom DiSEqC
 Nastavenie vyberte v  prípade, že je televízor pripojený 

k jednokáblovému systému DiSEqC (podľa normy EN50494). 
K  jednému satelitnému káblu možno pripojiť niekoľko 
satelitných prijímačov. Nastavenia nájdete na str. 12.

● Iné spoločné zariadenie
 Nastavenie vyberte v  prípade, že je televízor pripojený 

k  jednokáblovému systému (bez multiprepínača 
DiSEqC). K  jednému satelitnému káblu možno 
pripojiť niekoľko  satelitných prijímačov. Na rozdiel od 
jednokáblového systému DiSEqC v prípade bežných 
spoločných jednokáblových systémov existujú 
obmedzenia v oblasti určitých frekvencií prijímania. 
Nastavenia nájdete na str. 13.

Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo J.

Stručný návod

Ak ste vo výbere antény nezvolili možnosť Anténa DVB-C, 
pokračujte v nižšie uvedenej časti Nastavenie možností 
prijímania DVB-S.
Bežné nastavenia DVB-C sa určujú v závislosti od výberu 
polohy a vo väčšine prípadov ich nie je potrebné meniť. 

Stlačením tlačidiel ▲/▼/◄/► zmeníte každú položku na 
príslušné nastavenia:
● Výber siete
Ak je prostredníctvom pripojenia DVB-C dostupných 
viacero  sietí, môžete si zvoliť sieť, pomocou ktorej 
budete  prijímať kanály.
 ● ● Kódované stanice

Môžete určiť, či sa kódované stanice majú vyhľadávať 
vo vyhľadávaní alebo aktualizáciách.
Výberom možnosti Áno uložíte všetky kódované stanice.
•   Stanice možno prijímať len v rámci pripojenia modulu CI 

a príslušnej karty CA.
•   Ak je vo vyhľadávaní staníc už nastavený modul CI s kartou 

CA, výberom možnosti Nie sa takisto uložia stanice, ktoré 
tento modul dokáže odkódovať.

 ● ● Spôsob vyhľadávania
Výberom možnosti Vyhľadávanie podľa frekvencie 
sa budú vyhľadávať všetky dostupné stanice. Výberom 
možnosti Vyhľadávanie v  sieti sa budú vyhľadávať 
iba sieťovo podporované stanice, tak v prípade 
všetkých dostupných sietí, ako aj pri konkrétnej sieti 
určenej ID siete.

 ● ● Počiatočná frekvencia
 Stanice DVB sa vyhľadávajú podľa úrovne frekvencie od 

počiatočnej hodnoty.
 ● ● ID siete
 Zmenou nastavenia zaregistrujete iba určité ID siete.
 ● ● Potvrdenie čísla logického kanála
 Vo viacerých krajinách sa digitálne stanice prenášajú 

s prednastaveným číslom kanála stanice s názvom „číslo 
logického kanála“ (LCN).
Výberom možnosti Áno sa použijú tieto čísla a kanály sa 
tak roztriedia na základe čísla LCN. 

8 Napojte anténu.
 Ak používate anténu DVB-T, ktorá vyžaduje napájacie napätie 

a nedodáva sa s napájacím adaptérom, vyberte možnosť 
Áno (5 V) pre napájanie antény.

Stlačte tlačidlo J. 
Spôsob nastavenia antény DVB-T nájdete na str. 14.

9  Pokračujte v časti Nastavenia pre všetky typy 
prijímania (str. 13).
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Nastavenia možností prijímania DVB-C

Nastavenia možností prijímania DVB-S



Prijímanie jedným satelitom prostredníctvom pripojeného 
konvertora LNC (LNB).
1 Vyberte satelitný prijímač. 

Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo J.
2  Zvoľte možnosť Dve pásma (nízke/vysoké) alebo 

Jedno pásmo. Tu si zvolíte použitie konvertora LNB pre 
duálne (univerzálny) alebo jednoduché pásmo.

Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo J.
3 Tu si zvolíte oscilačnú frekvenciu konvertora LNB.

Zvyčajne nie je potrebné meniť hodnoty vysokého 
a nízkeho pásma, kým nemá konvertor LNB vo vašom 
satelitnom systéme odlišnú oscilačnú frekvenciu 
(dôležité pre zobrazenie frekvencie).
V  prípade nastavenia Jedno pásmo v časti 
Dve  pásma/jedno pásmo, je potrebné iba určiť 
frekvenciu konvertora LNB pre nízke pásmo.

4 Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo J.
Pokračujte v  časti Nastavenia pre všetky prijímania 
typu DVB-S na str. 13.

Stručný návod

1 Vyberte položku Satelit 1/Satelit 2 

2 Vyberte názov satelitu zo zoznamu a stlačte tlačidlo OK.
 Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo J.

3 Tu si zvolíte oscilačnú frekvenciu konvertora LNB.

Zvyčajne nie je potrebné meniť hodnoty vysokého 
a nízkeho pásma, kým nemá konvertor LNB vo vašom 
satelitnom systéme odlišnú oscilačnú frekvenciu 
(dôležité pre zobrazenie frekvencie).

4  Stlačte tlačidlo OK, zvoľte frekvenciu a ak chcete 
pokračovať, stlačte tlačidlo J.

Pokračujte v časti Nastavenia pre všetky prijímania typu 
DVB-S na str. 13.

Vyberte možnosť Multiprepínač DiSEqC a upravte jej 
nastavenia.
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Nastavenia možností pre jeden satelit

Nastavenie možností pre max. štyri satelity na 
multispínači DiSEqC

Nastavenia možností pre dva satelity na 22 kHz 
spínacej skrinke alebo dva satelity na prepínači 
Toneburst



1  Zvoľte, ktorý jednokáblový systém DiSEqC používate 
a stlačte tlačidlo OK. 

2  Vyberte názov satelitu zo zoznamu a stlačte tlačidlo OK. 
Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo J.

3  Zvoľte oscilačnú frekvenciu konvertora LNB a stlačte 
tlačidlo OK. Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo J. 

Zvyčajne nie je potrebné meniť hodnoty vysokého 
a nízkeho pásma, kým nemá konvertor LNB vo vašom 
satelitnom systéme odlišnú oscilačnú frekvenciu 
(dôležité pre zobrazenie frekvencie).

4  Vyberte a upravte nastavenia inštalácie spoločného 
jednokáblového multiprepínača DiSEqC.

Zvoľte požadovaný prenosový kanál a príslušnú prenosovú 
frekvenciu.
Ochrana kódom PIN
Prenosové údaje môžete pred použitím inými 
predplatiteľmi zabezpečiť pomocou kódu PIN, ak to váš 
systém umožňuje.
Zvoliť/zmeniť kód PIN
Tu môžete určiť a zmeniť kód PIN na aktívnu ochranu 
kódom PIN. Nastavenie je dostupné iba pri výbere 
možnosti Áno v položke Ochrana kódom PIN.

Pokračujte v časti Nastavenia pre všetky typy prijímania 
na str. 13. 

Stručný návod

Stlačte tlačidlo OK, uložte nastavenia a ak chcete pokračovať, 
stlačte tlačidlo J.
1 Vyberte položku Satelit 1 až Satelit 4. 

2  Vyberte názov satelitu zo zoznamu a stlačte tlačidlo OK. 
Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo J.

3 Tu si zvolíte oscilačnú frekvenciu konvertora LNB.

Zvyčajne nie je potrebné meniť hodnoty vysokého 
a nízkeho pásma, kým nemá konvertor LNB vo vašom 
satelitnom systéme odlišnú oscilačnú frekvenciu 
(dôležité pre zobrazenie frekvencie).

Pokračujte v  časti Nastavenia pre všetky prijímania 
typu DVB-S na str. 13.

 ●  Rýchlosť opakovania 
Rýchlosť obnovenia určuje, ako často sa generuje príkaz 
DiSEQC. Obnovenie je potrebné iba pri výpadku systému.
●  Ovládanie napätia
Ovládanie napätia ovláda prepínač úrovne polarizácie 
(horizontálnej alebo vertikálnej) v komponentoch 
fungujúcich aj bez multiprepínača DiSEqC (napr. v ovládaní 
jednoduchých konvertorov LNB prostredníctvom 
multiprepínača DiSEqC).
●  Prepínač so signálom 22 kHz 
Prepínač so signálom 22  kHz kontroluje prepínanie 
medzi vysokým a nízkym pásmom v nastavení Pásmo. 
V nastavení Poloha je možné vybrať spomedzi satelitov 
v súčastiach fungujúcich aj bez multiprepínača DiSEqC.
●  Toneburst 
Prepínač Toneburst kontroluje výber satelitov v súčastiach 
fungujúcich bez multiprepínača DiSEqC, ale s prepínačom 
Toneburst v nastaveniach Poloha a Možnosti.
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Nastavenia možností položky Spoločný 
jednokáblový systém DiSEqC



Stručný návod

1 Vyberte satelitný prijímač.
 

Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo J.
2 Tu si zvolíte oscilačnú frekvenciu konvertora LNB.

  V prípade pripojenia televízora k  jednokáblovému 
systému bez vonkajšej dodávky napätia môžete anténu 
napájať množstvom (13 V alebo 18 V/max. 450 mA) 13 V 
alebo 18 V.

Pokračujte v časti Nastavenia možností prijímania DVB-S 
uvedenej nižšie.

● Výber siete
Ak je prostredníctvom pripojenia DVB-S dostupných 
viacero  sietí, môžete si zvoliť sieť, pomocou ktorej 
budete  prijímať kanály.

● Nastavenia
Ak je k  dispozícii viacero satelitov, pre každý satelit musia byť 
definované nasledujúce nastavenia. Typ dostupných nastavení 
sa môže líšiť v závislosti od zvoleného satelitu alebo siete.

Nastavenia možností prijímania DVB-S

● Kódované stanice
Výberom možnosti Áno uložíte všetky kódované stanice.
•  Stanice možno prijímať len v rámci pripojenia modulu CI 

a príslušnej karty CA.
•  Ak je vo vyhľadávaní staníc už nastavený modul CI 

s  kartou CA, výberom možnosti Nie sa takisto uložia 
stanice, ktoré tento modul dokáže odkódovať.

● Spôsob vyhľadávania
Výberom možnosti Vyhľadávanie podľa frekvencie sa 
budú vyhľadávať všetky dostupné stanice. Výberom možnosti 
Vyhľadávanie v  sieti, sa budú vo všetkých dostupných 
sieťach vyhľadávať iba stanice podporované týmito sieťami.
● Prenos. rýchlosť
Prenosovú rýchlosť určuje predajca satelitu a zvyčajne nie je 
potrebné ju meniť.
● Potvrdenie čísla logického kanála
Toto nastavenie vám umožňuje zvoliť možnosť potvrdenia 
čísla logického kanála (LCN).

Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo J.
Pokračujte v časti Nastavenia pre všetky typy prijímania 
uvedenej nižšie. 

● Uzamknutie v súvislosti s vekovou hranicou
Umožňuje zneprístupniť programy podľa vekovej hranice.

Informácie o vekovej hranici poskytuje vysielajúca stanica. 
Uzamknutú stanicu možno sledovať len po zadaní 
prístupového kódu (str. 24):
● Čas a dátum
Pomocou číselných tlačidiel zadajte platné hodnoty.

● ● Konfigurácia siete
Tu môžete vybrať, či chcete nastaviť sieť teraz v možnosti 
Konfigurovať teraz (str. 47) alebo ju chcete nastaviť neskôr 
v možnosti Nekonfigurovať alebo konfigurovať neskôr.
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Nastavenia možností pre iné spoločné inštalácie

Nastavenia možností pre všetky typy prijímania



Stručný návod

Pri prvej inštalácii alebo premiestňovaní antény DVB-T/T2/S/S2 
by ste mali nastaviť jej polohu tak, aby bol príjem kvalitný. 
Sledujte pritom obrazovku nastavenia antény.

V bežnom režime televízora bez ďalších zobrazení sa príjme 
a zvolí príslušná stanica DVB-T. 

1 Zvoľte položku Nastavenie. 
2 Zvoľte položku Kódované stanice. 
3 Zvoľte položku Manuálna kontrola TV. 

Nastavte anténu do takej polohy, aby ste získali maximálne 
hodnoty v poliach C/N a Úroveň.
Hodnota poľa BER by mala byť čo najnižšia.
4  Vyberte položku Vyhľadať, stlačte tlačidlo OK a spusťte 

vyhľadávanie.

Polohovanie alebo zarovnanie 
antény DVB-T
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Čo je to ponuka?
• Zobrazenie MENU je centrálnou obrazovkou s prehľadom všetkých prevádzkových režimov televízora.
• Zoznam možností v spodnej časti zobrazenia MENU umožňuje prístup k položkám TV, Video, Audio/Radio, Fotografia a AQUOS NET+.
• V položkách Doplnky a Nastavenie máte prístup k viacerým funkciám a konfigurácii televízora.
• V hornej časti obrazovky sa nachádzajú všetky stanice označené ako obľúbené.
• Počet možností výberu závisí od vybavenia televízora, sieťového pripojenia, dostupných serverov médií a pripojených zariadení.
• Položku MENU možno ovládať pomocou diaľkového ovládača a ovládacích tlačidiel na paneli televízora.

Bežné úkony

POZNÁMKA
• Možnosti položky MENU sú v jednotlivých vstupných režimoch odlišné, ale postupy ovládania sú rovnaké.
• Snímky obrazoviek uvedené v tomto návode na obsluhu slúžia na vysvetlenie (niektoré sú zväčšené a iné orezané) a môžu sa mierne líšiť 

od skutočných obrazoviek.

Ovládanie ponuky

1

3

2

Pomocník
V spodnej časti obrazovky sa zobrazuje panel ponúk.

Počas úvodnej inštalácie sa zobrazí informačný text o úkonoch 
v ponuke OSD.

Obrazovka s informáciami
Obrazovka s informáciami poskytuje príslušný informačný 
text k  uvedenému zobrazeniu a pomôže vám s ďalšími 
úkonmi.

V továrenských nastaveniach je obrazovka s  informáciami 
skrytá. Možno ju dočasne zobraziť stlačením tlačidla p.

Dočasná obrazovka s informáciami (p) 
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Zobrazenie 
obrazovky s ponukou

Opustenie 
obrazovky s ponukou

Výber položky

Stlačte tlačidlo MENU a zobrazí sa 
obrazovka MENU.

Stlačením tlačidla END opustíte 
obrazovku MENU.

Stlačením tlačidiel a/b/c/d vyberte 
alebo nastavte požadovanú ponuku, 
nastavte zvolenú položku na danú 
úroveň a následne stlačte tlačidlo OK.
Stlačte tlačidlo 6 a vráťte sa na pred-
chádzajúcu obrazovku MENU.

 E Výber v ponuke

 E Výber možností

AVF

USB REC

AVAAF

USB REC



Ovládanie ponuky

Používanie panela televízora 
ovládacie tlačidlá
Táto funkcia je užitočná vtedy, keď nemáte poruke diaľkový 
ovládač.

 1 Stlačením tlačidla MENU zobrazíte alebo skryjete 
ponuku na priame ovládanie na televízore.

 2 Stlačením tlačidiel CHr/s sa môžete posúvať 
doľava alebo doprava.

 3 Stlačením tlačidla b(#) otvoríte novú úroveň 
ponuky alebo potvrdíte nastavenia.

POZNÁMKA
• Ak niekoľko sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu, obrazovka 

MENU zmizne.

Obľúbené
Vaše obľúbené stanice sa nachádzajú v  hornej časti 
obrazovky MENU.
Obľúbené stanice možno vytvoriť v prevádzkových režimoch 
televízora. Takto si nastavíte obrazovku s prehľadom vašich 
preferovaných staníc.
Po úvodnej inštalácii sa televízne stanice automaticky vytvoria 
ako obľúbené bez ohľadu na inštalačnú stránku televízora.
Vytvorenie obľúbených staníc
Aktuálnu stanicu môžete označiť ako obľúbenú pomocou 
diaľkového ovládania.
Obľúbená stanica sa pridá na obrazovku MENU a umiestni 
sa na koniec.
1 Stlačte tlačidlo FAV a vytvorte obľúbenú stanicu.
Ak je obľúbených staníc viac, než sa môže zobraziť na 
stránke, v zobrazení MENU sa pod obľúbenými stanicami 
zobrazia obdĺžnikové symboly.

Správa obľúbených staníc
Existujúce obľúbené stanice môžete upravovať v zobrazení 
MENU. Zmeňte poradie obľúbených staníc podľa vlastného 
želania alebo vymažte tie, ktoré už nepotrebujete.
2 Stlačte tlačidlo MENU a otvorte zobrazenie MENU.
3  Pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/► vyberte obľúbenú stanicu, 

ktorú chcete upraviť.
4 Stlačením tlačidla FAV presuniete alebo vymažete stanicu.

5 Ak chcete ukončiť operáciu, stlačte tlačidlo 6.

Automatickú obrazovku s informáciami možno skryť alebo 
zobraziť prostredníctvom nastavenia ponuky.
1 Stlačte @ a otvorte zobrazenie MENU.
2 Pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/► zvoľte položku 

Nastavenia a na ich zobrazenie stlačte tlačidlo OK.
3 Pomocou tlačidiel ◄/► zvoľte položku Ovládanie 

a stlačte tlačidlo OK.
4 Pomocou tlačidiel ◄/► zvoľte položku Ďalšie... a 

stlačte tlačidlo OK.
5 Pomocou tlačidiel ◄/► zvoľte položku Ponuka na 

obrazovke a na zobrazenie nastavení stlačte tlačidlo OK.

6 Pomocou tlačidiel ▲/▼ zvoľte položku Automatické 
informácie a výberom možnosti Vypnuté alebo 
Zapnuté obrazovku skryjete alebo zobrazíte.

7 Stlačte tlačidlo OK a uložte nastavenia.

Stále zobrazenie alebo skrytie 
automatickej obrazovky s informáciami 
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Sledovanie televízie

Výber jazyka zvuku

 E Režim DTV/CADTV/SAT:
Každým stlačením tlačidla 2 prepnete na iný jazyk zvuku 
z dostupných zdrojov zvuku.
POZNÁMKA
• Jazyky, ktoré možno vybrať, závisia od prijímaného vysielania.

 E Režim ATV:
Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo 2, prepne sa režim 
spôsobom znázorneným v nasledujúcich tabuľkách.

Výber režimu vysielania NICAM TV
Signál Položky, ktoré je možné vybrať
Stereo NICAM STEREO, MONO
Dvojjazyčný NICAM CH A, NICAM CH B, NICAM CH AB, MONO

Monofónny NICAM MONO, MONO
Výber režimu vysielania A2 TV

Signál Položky, ktoré je možné vybrať
Stereo STEREO, MONO
Dvojjazyčný CH A, CH B, CH AB
Monofónny MONO

POZNÁMKA
• Pokiaľ na vstupe nie je žiadny signál, ako režim zvuku sa zobrazí 

možnosť MONO.

 E Režim DTV/CADTV/SAT: 
Stlačením tlačidla [ zapnete alebo vypnete titulky.
Ak chcete meniť rozličné jazyky, prejdite na položku 
Nastavenia ovládania na str. 24.

 E Režim ATV: 
Titulky, ktoré sú pre dané vysielanie k dispozícii, možno 
zapnúť alebo vypnúť stlačením tlačidla [.

Bežné používanie

Zapnutie a vypnutie

Ak chcete televízor zapnúť, stlačte tlačidlo a na televízore.
Televízor vypnete stlačením tlačidla a priamo na ňom.

Prepínanie medzi digitálnym, 
satelitným a analógovým vysielaním

Prepnutie kanálov
Pomocou 
tlačidiel 0 až 9:

Pomocou tlačidiel 
Pr/s:

Výber externého zdroja videosignálu
Po pripojení stlačením tlačidla b zobrazíte obrazovku 
Výber režimu AV, potom stlačením tlačidiel c/d 
prepnete na vhodný externý zdroj signálu a potvrdíte ho 
tlačidlom OK.

Titulky

 Zapnutie a vypnutie napájania

 Pohotovostný režim
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POZNÁMKA
• Ak televízor vypnete 

stlačením tlačidla a, dôjde 
k strate údajov EPG.

• Rozloženie zásuvky sa môže líšiť 
v závislosti od modelu.

AVF

AVF

USB REC

 E Stlačením tlačidla ATV, DTV, SAT alebo RADIO 
môžete zmeniť režim.

 E Prepnutie do pohotovostného režimu
Ak je televízor zapnutý (modrý indikátor), stlačením tlačidla 
TVa na diaľkovom ovládači ho môžete prepnúť do 
pohotovostného režimu.

 E Zapnutie z pohotovostného režimu
V pohotovostnom režime (červený indikátor) stlačte tlačidlo 
TVa na diaľkovom ovládači.

Kontrolka stavu televízora
Kontrolka LED Stav

Nesvieti Vypnuté napájanie

Modrá Zapnuté napájanie

Červená Pohotovostný režim

Fialová Pohotovostný režim s naprogramovanou 
funkciou USB REC 

POZNÁMKA
• Ak televízor nebudete dlhšie používať, vytiahnite sieťový kábel 

zo sieťovej zásuvky.
• Televízor spotrebúva malé množstvo elektrickej energie, aj keď je 

vypnutý pomocou tlačidla a.

 E Vypnutie televízora a ďalších pripojených 
zariadení

Dlhým stlačením tlačidla a na televízore sa televízor 
a zariadenia kompatibilné s funkciou CEC pripojené 
k rozhraniu HDMI prepnú do pohotovostného režimu. Viac 
informácií nájdete na str. 44.



Používanie prehľadu EPG

 E Zobrazenie a skrytie obrazovky EPG

Stlačte tlačidlo EPG. Zapnite a vypnite prehľad EPG.
•  Pri prvom stlačení tlačidla EPG sa spustí sprievodca, ktorý vám pomôže pri potrebných 

prednastaveniach. V sprievodcovi EPG si určíte, pre ktorú stanicu sa budú zbierať 
a zobrazovať údaje EPG. Odporúčame zvoliť si iba stanice, ktoré prijímate pravidelne.

• Nastavenia EPG nájdete v položke Nastavenie.

Na obrazovke sa v ľavom stĺpci nachádza zoznam staníc aktuálneho aktívneho zoznamu staníc (osobný zoznam, celkový 
zoznam staníc). Pomocou tlačidiel na obrazovke v záhlaví prehľadu EPG si môžete vybrať deň prehľadu programu a filtrovať 
programy podľa žánrov.

 E Výber programu

 Výber časového rozsahu
-  Stláčaním tlačidiel c/d vyberte časový rozsah, ktorý chcete 

prehľadať, a stlačte tlačidlo OK.
• Ďalej stláčajte tlačidlo d a zobrazíte programy v ďalšom časovom rozsahu.

 Výber požadovaného programu
-  Stlačením tlačidiel a/b si zvoľte požadovaný program a stlačte 

tlačidlo OK.
• Ak je naľavo od programov zobrazené tlačidlo a alebo b, ďalším 

stláčaním tlačidiel a/b prejdete na nasledujúcu alebo predchádzajúcu 
obrazovku.

- Stlačením tlačidla END zatvorte prehľad EPG.

 E Prispôsobenie prehľadu EPG

Možnosti výberu sa nachádzajú v záhlaví. Ak nie, stlačte tlačidlo Modrá.

Môžete filtrovať programy na základe výberu žánru v záhlaví. Program zvoleného žánru sa zvýrazní:

 Filmy  Umenie
 Správy  Spoločenské
 Šou   Vzdelávanie
 Šport  Záľuby
 Pre deti  Seriál
 Hudba
- Stlačením tlačidiel ◄/► vyberte deň alebo žáner.
- Stlačte tlačidlo OK a potvrďte výber.

Sledovanie televízie

EPG
EPG je prehľad programov zobrazený na obrazovke. Pomocou prehľadu EPG môžete sledovať plán udalostí DTV/CADTV, 
prezerať ich podrobné informácie, naladiť udalosť, ktorá sa práve vysiela, a nastaviť časovač pre budúce udalosti.
Pri prvom stlačení tlačidla EPG sa spustí sprievodca, ktorý vám pomôže pri potrebných prednastaveniach.
Nastavenia EPG nájdete v položkách MENU Nastavenie → Ovládanie → ďalšie... → EPG
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 E Zobrazenie ďalších informácií o programoch
1 Stlačením tlačidiel ▲/▼/◄/► vyberte programy.
2 Stlačte tlačidlo p.
Ak je k dispozícii viac informácií o programe, nachádzajú sa tu.

Zobrazenie: sledovanie zvoleného programu.
Položka ponuky je dostupná, iba ak sa zvolený program 
vysiela.
Pamäť: uloženie programu do pamäte na neskoršie 
sledovanie alebo počúvanie.
Položka ponuky je dostupná, iba ak sa zvolený program 
ešte nezačal vysielať.
Vymazanie pamäte: vymazanie programov uložených 
do pamäte.
Časovač: zobrazenie prehľadu služieb časovača.
E(Nahrávanie): zoznam nahrávania zvoleného 
programu na určitý čas.

3 Stlačením tlačidla 6 sa vrátite do prehľadu EPG.

 E Uloženie programu do pamäte pomocou 
prehľadu EPG

V prípade uložených programov sa v televízore na začiatku 
programu zobrazí výzva, či sa má program príslušne zmeniť 
alebo zapnúť z pohotovostného režimu, ak je aktivovaný, 
v  položkách Nastavenie → Ovládanie → ďalšie... → 
EPG → Zapnúť TV pri ukladaní do pamäte.
1 Vyberte program, ktorý chcete uložiť do pamäte.
2 Stlačte tlačidlo p.
3 Pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/► zvoľte položku Uložiť 

a stlačte tlačidlo OK.

4 Stlačením tlačidla 6 sa vrátite do prehľadu EPG.

V  prehľade  EPG   sa   symbol   uloženia   do   pamäte     
nachádza nad názvom programu.

 E Časovanie
Môžete naprogramovať časovač na nahrávanie televíznych 
programov.
1 Stlačením tlačidiel ▲/▼/◄/► vyberte program.
2 Stlačte tlačidlo USB REC a nastavte časovač na 

nahrávanie televízneho programu. Otvorí sa dialógové 
okno s údajmi časovača. 

3 V prípade potreby údaje časovača skontrolujte 
a aktualizujte.

V  prehľade EPG sa symbol nahrávania E nachádza nad 
názvom programu.

Informácie o programe

Sledovanie televízie

Ďalšie funkcie prehľadu EPG

�
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Tlačidlá na základné ovládanie teletextu
Tlačidlá Popis

Pr/s Zvýšenie alebo zníženie čísla stránky.

Farebné 
(Č/Z/Ž/M)

Výber stránky:
Červená:  návrat na predchádzajúcu 

obrazovku.
Zelená: zobrazenie nasledujúcej strany.
Žltá: zobrazenie nasledujúcej témy.
Modrá: zobrazenie nasledujúcej úrovne tém.
Farebné panely (v systéme TOP) a farebný 
text (v systéme FLOF) v predposlednom 
riadku označujú, ktoré farebné tlačidlá 
možno použiť na prechádzanie tematickými 
skupinami a jednotlivými témami.

0–9 Zobrazenie stránky teletextu:
0: automatické zastavenie aktualizácie 

stránok teletextu alebo zrušenie režimu 
pozastavenia.

9: zväčšenie stránky (stlačte niekoľkokrát).
Výber ďalšej stránky:
priamy výber ľubovoľnej stránky od 
100 do 899 pomocou číselných tlačidiel.

▲/▼/OK Označenie požadovaného čísla stránky. 
Stlačením tlačidla OK prejdite na stránku.

p Zobrazenie prehľadu stránky č. 100.

Výberom tejto možnosti na obrazovke 
a stlačením tlačidla OK aktualizujete stránku 
teletextu.

Zobrazenie skrytých informácií na stránke 
teletextu.

Opätovné skrytie informácií na stránke 
teletextu.

Zobrazenie štandardnej teletextovej ponuky.

Vyberte na obrazovke možnosť        a stlačte tlačidlo OK. 
● Špeciálne stránky
● Ukážky stránok
Ukážka stránky prvého programu s teletextom v prípade, 
že sa toto nastavenie líši od továrenských nastavení.

● Stránky titulkov
Zobrazenie stránky titulkov v  teletexte každej stanice, 
ak sa toto nastavenie líši od továrenských nastavení.

● Tabuľka znakov
Tabuľku znakov teletextu možno prepnúť do iného jazyka 
(ruština, gréčtina, poľština a turečtina).

Používanie aplikácie MHEG-5 
(len Spojené kráľovstvo)

Niektoré služby prinášajú programy kódované pomocou 
aplikácie MHEG, vďaka čomu môžete vyskúšať interaktívne 
funkcie televízií DTV/CADTV.
Ak je aplikácia MHEG-5 k dispozícii, spustí sa okamžite po 
stlačení tlačidla m.

POZNÁMKA
• Aplikácia MHEG sa nemusí zobraziť v režime 3D.

Sledovanie televízie

Teletext
Čo je teletext?
Štandardný teletext
Teletext je vysielanie stránok s informáciami a zábavou, ktoré je 
možné zobraziť v televízoroch špeciálne vybavených na tento 
účel. Televízor prijíma signály teletextu z televízneho okruhu 
a dekóduje ich do grafického formátu, aby sa dali zobraziť. 
Medzi dostupné služby patrí spravodajstvo, informácie 
o počasí a športe, ceny na burze a televízny program.

Zapnutie a vypnutie teletextu
 1 Vyberte televízny kanál alebo externý zdroj signálu 

disponujúci teletextom.
 2 Stlačením tlačidla m zapnete zobrazenie teletextu.

• Veľa staníc používa operačný systém TOP, zatiaľ čo 
ostatné používajú systém FLOF (napríklad CNN). Televízor 
podporuje oba tieto systémy. Stránky sú rozdelené do 
tematických skupín a tém. Po zapnutí teletextu sa do 
pamäte uloží až 2 000 stránok, čo urýchľuje prístup.

•  Vyberte možnosť       na obrazovke a stlačte tlačidlo OK. 
Obrazovka sa prepne podľa obrázka nižšie.

• Ak vyberiete program, ktorý nemá signál teletextu, zobrazí 
sa hlásenie „Teletext nie je k dispozícii“.

• Ak signál teletextu nie je k  dispozícii, rovnaké hlásenie sa 
zobrazí aj v ostatných režimoch.

POZNÁMKA
• Teletext nefunguje, ak je vybratý typ signálu RGB.
• Ak kanál ponúka funkciu HbbTV, otvorí sa mediálny text alebo 

teletext HbbTV. Ak v  tomto prípade znova stlačíte tlačidlo m, 
otvorí sa štandardné zobrazenie teletextu alebo videotextu.

Ďalšie funkcie ponuky teletextu

    
Teletext HbbTV
Stlačte dvakrát tlačidlo m a zobrazí sa teletext HbbTV. 
Teletext HbbTV je k dispozícii pri zvolenom kanáli.
Navigácia v rámci textu HbbTV a spôsob priradenia funkcií 
farebných tlačidiel sa môžu v závislosti od poskytovateľa líšiť.
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Základné nastavenie

Nastavenia televízora

1 Stlačte tlačidlo MENU. 
2 Zvoľte položku Nastavenie → Obraz a zobrazí sa 

nasledujúca obrazovka:

3 Zvoľte nastavenia obrazu, ktoré chcete prispôsobiť:

● 3D
Po nasadení 3D okuliarov (AN-3DG20-B alebo AN-3DG35, 
predávajú sa samostatne) môžete na televízore sledovať 
trojrozmerný obraz.
Viac informácií nájdete na str. 54.
● Obraz prispôsobiť
Môžete prepínať medzi tromi pevnými variantmi nastavenia 
obrazu a tromi osobnými nastaveniami obrazu:
Štandardné → ECO → Dynamické → Používateľ

● Kontrast
Čím jasnejšie je prostredie, tým vyšší kontrast je potrebné 
nastaviť.
● Jas
Nastavenie jasu, kým sa čierne oblasti obrazu nezobrazia 
ako čierne.
● Intenzita farby
Nastavenie intenzity farieb podľa vlastného vkusu. Farby by 
sa mali zobrazovať prirodzene.
● Podsvietenie
Prispôsobenie jasu obrazovky. Môžete obrazovku stmaviť 
alebo rozjasniť.
● Obrazový formát
Prepínanie medzi jednotlivými formátmi obrazu:

16 : 9, 4 : 3, Panoráma 1, Panoráma 2, Lupa
Informácie nájdete na str. 31.
● ● ďalšie...

● Teplota farby
Nastavením teploty chromatickosti dosiahnete najlepší biely 
obraz:

Intenzívne → Normálne → Jemné

● Ostrosť
Nastavenie ostrosti obrazu na dosiahnutie najlepšieho 
rozlíšenia.

● Presunúť obraz vyššie alebo nižšie
V prípade niektorých formátov obrazu text alebo grafické 
zobrazenia (alebo ich časti) na spodnej alebo vrchnej časti 
obrazovky nie sú viditeľné. Na zobrazenie skrytých častí teda 
môžete kurzorovými tlačidlami presúvať obraz vyššie alebo 
nižšie.
● Automatické stmievanie
Automatické nastavenie podsvietenia podľa vizuálneho 
obsahu na zlepšenie kontrastu obrazu.
● Vyrovnávanie filmu (DMM)
Redukcia trhania obrazu pri rýchlo sa pohybujúcich 
objektoch a  pri posúvaní zobrazení teletextu. Používa sa 
hlavne v prípade filmov. Môžete si vybrať medzi jednotlivými 
možnosťami.
● Digitálna kontrola šumu (DNC)
Nastavenie odstraňuje alebo redukuje šum obrazu.
Môžete si vybrať medzi jednotlivými možnosťami.
● Odtiene pokožky
Nastavenie odtieňov pokožky medzi fialovou a zelenou.

● Odblokovací filter
Nastavenie možno aktivovať na minimalizáciu viditeľného 
rušenia obrazu spôsobeného modernými metódami 
kompresie. Potláča rušenie. 
● Zobrazenie PC IN
V  prípade niektorých formátov PC možno upraviť 
horizontálnu, vertikálnu a fázovú polohu. Informácie nájdete 
na str. 45.
Ponuka sa zobrazuje, len ak je počítač pripojený 
prostredníctvom zásuvky PC-IN.

Nastavenia zvuku
1 Stlačte tlačidlo MENU. 
2 Zvoľte položku Nastavenie → Zvuk a zobrazí sa 

nasledujúca obrazovka:

3 Zvoľte nastavenia zvuku, ktoré chcete prispôsobiť:
● Nastavenie zvuku 
Môžete nastaviť predvolené vlastnosti zvuku príslušného 
vysielania:
vypnuté, prejav, klasické, pop, vlastný hudobný zvuk, vlastný 
filmový zvuk.
● Hlasitosť
Vlastné zosilnenie basov a výšok pri nízkej hlasitosti.
● Priestorový zvuk
Vytvára dojem priestorového zvuku.
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Základné nastavenie

● ďalšie...

● Zvuk slúchadiel
Nastavenie hlasitosti slúchadiel.
● Automatická hlasitosť 
Znižovanie rozdielov hlasitosti (v prípade príliš hlasných 
reklám).
● AV výstupný zvuk
V prípade programov s duálnym zvukom umožňuje označiť 
výstupný zvuk prostredníctvom zásuvky AV: Zvuk č. 1 (napr. 
hlavný jazyk), zvuk č. 2 (napr. cudzí jazyk) alebo zvuk č. 1 a 2 
(oba naraz).
POZNÁMKA
• Položky, ktoré možno vybrať, závisia od prijímaného vysielania.

● Maximálna hlasitosť
Určuje maximálnu možnú nastaviteľnú hlasitosť.
● Maximálna hlasitosť pri zapnutí
Umožňuje nastaviť hlasitosť televízora pri zapnutí pomocou 
hlavného vypínača.
● Vyváženie
Nastavenie vyváženia sterea na rovnaké vnímanie zvuku 
z ľavej a pravej strany.
● Jasný hlas
Ak je aktivovaná funkcia Jasný hlas, zvuk aktuálneho 
programu sa pri identifikácii reči automaticky prehráva 
optimálne zrozumiteľne.
● Režim SPDIF
Umožňuje zvoliť výstup zvuku vo formáte PCM alebo 
Dolby Digital.

Nastavenia staníc
V  tejto položke možno nájsť všetky nastavenia týkajúce 
sa vyhľadávania staníc v  televízore a vo funkcii DVB Radio 
a funkcie vytvárania a úpravy rôznych zoznamov staníc.

1 Stlačte tlačidlo MENU. 
2  Zvoľte položku Nastavenie → Stanice a zobrazí sa 

nasledujúca obrazovka:

3 Zvoľte nastavenia staníc, ktoré chcete prispôsobiť:

● Automatické vyhľadávanie TV + Rádio
Nastavenie so sprievodcom vyhľadávania umožňuje 
vyhľadávať alebo aktualizovať nové stanice.
Zobrazia sa aktuálne nastavenia vyhľadávania. Pri zmene 
nastavení vyhľadávania postupujte nasledovne:
Zvoľte položku Zmeniť nastavenia vyhľadávania, 
stlačte tlačidlo OK a  sprievodca vás požiada o nastavenie 
vyhľadávania.
Ak s  nastaveniami súhlasíte, zvoľte možnosť Spustiť 
vyhľadávanie/aktualizovať, stlačte tlačidlo OK a spusťte 
kontrolu.
POZNÁMKA
• Ak chcete vymazať všetky existujúce stanice, musíte zopakovať 

úvodnú inštaláciu (str. 9) a automaticky vyhľadať nové.

● Manuálne vyhľadávanie TV
Ak chcete použiť parametre existujúcej stanice, vyberte 
najprv vhodnú stanicu.
1  Zvoľte položku Ručné vyhľadávanie TV, stlačte tlačidlo 

OK a zobrazí sa nasledujúca obrazovka: 

2  Zvoľte položku ponuky Zdroj signálu a určte, v ktorej 
oblasti chcete vyhľadávať stanice.
V  závislosti od vybraného zdroja sa viaceré možnosti 
nastavenia môžu líšiť.

3  Zvoľte položku Vyhľadať a začnite vyhľadávať ďalšiu 
stanicu.

4 Zvoľte položku Uložiť a uložte stanicu.

POZNÁMKA
•  Uložiť sa môžu iba stanice v  rámci vybraného zdroja signálu, 

ktoré ešte sa ešte nenachádzajú v zozname staníc.

Panel stavu manuálneho vyhľadávania
Panely stavu sa zobrazujú pri manuálnom vyhľadávaní, 
ktoré tiež zobrazuje kvalitu prijímania konkrétnych 
staníc počas kontroly. Značky vo všetkých paneloch by 
sa mali byť nachádzať v zelenej oblasti.

C/N: (Prenos/šum) Panel zobrazuje hodnotu signálu 
v súvislosti s mierou šumu. Hodnota uvedená v dB by 
mala byť čo najvyššia.
Úroveň: Panel zobrazuje úroveň prijímania stanice. 
Hodnota zobrazená v dBμV by mala byť čo najvyššia.
BER: (Miera bitových chýb) Panel zobrazuje mieru 
bitových chýb stanice. Hodnota poľa BER by mala byť 
čo najnižšia.
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Vysvetlivky k  niektorým nastaveniam 
vyhľadávania
Zdroj signálu: výber oblasti, v ktorej chcete vyhľadávať 
stanice.
Štandard TV: v prípade potreby sa spýtajte predajcu, 
ktorý štandard je potrebné zvoliť pre špecifické kanály 
alebo vybavenie AV.
Štandard farieb: v prípade potreby sa spýtajte 
predajcu, ktorý štandard je potrebné zvoliť pre špecifické 
kanály alebo vybavenie AV.
Kanál: priame zadanie kanála.
Frekvencia: DVB-T/C: priamy vstup frekvencie stanice.
miera vstupu: 044,75 MHz – 859,25 MHz.

DVB-S: priamy vstup frekvencie LNC.
Názov: zobrazenie názvu nájdenej stanice. Názov 
nájdenej stanice možno zmeniť.
Prenos. rýchlosť: môžete zadať prenosovú rýchlosť.

DVB-S: Úroveň: 1000-45000.

● Manuálna kontrola rádiového prenosu
Manuálne vyhľadávanie rozhlasových staníc je podobné 
vyhľadávaniu televíznych staníc. Informácie nájdete v časti 
Manuálna kontrola TV.
● Zoznamy televíznych staníc
V tejto ponuke možno upravovať rôzne zoznamy (vymazať 
blok, presunúť blok). Možno tiež vytvoriť a upravovať nové 
vlastné zoznamy. 
● Celkový zoznam staníc

Môžete vymazávať a presúvať bloky staníc.

- Vymazanie bloku staníc
1 Pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/► vyberte začiatok 

bloku. Stlačením tlačidla OK ho označte.
2 Pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/► vyberte koniec 

bloku. Stlačením tlačidla OK ho označte.
3 Zvoľte možnosť Vymazať a stlačením tlačidla OK 

blok vymažete. (Zvoľte možnosť Zrušiť proces, ak 
chcete vymazávanie zrušiť).

- Presunutie bloku staníc
1 Pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/► vyberte začiatok 

bloku. Stlačením tlačidla OK ho označte.
2 Pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/► vyberte koniec 

bloku. Stlačením tlačidla OK ho označte.
3 Pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/► vyberte 

umiestnenie presúvaných položiek. Stlačte tlačidlo 
OK a potvrďte umiestnenie presúvaných položiek.

4 Pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/► zvoľte možnosť 
Presunúť a stlačením tlačidla OK blok presuniete. 
(Zvoľte možnosť Zrušiť proces, ak chcete 
presúvanie zrušiť).

Základné nastavenie

- Obnovenie staníc
1 Pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/► vyberte začiatok 

bloku. Stlačením tlačidla OK ho označte.
2 Pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/► vyberte koniec 

bloku. Stlačením tlačidla OK ho označte.
3 Pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/► zvoľte možnosť 

Obnoviť stanice a stlačením tlačidla OK blok 
obnovíte. (Zvoľte možnosť Zrušiť proces, ak 
chcete obnovenie zrušiť).

● DVB-T
Zobrazuje dostupné stanice, ktoré možno vymazať, 
premenovať v zoznamoch (všetky):

- Pridať alebo odstrániť stanice
- Presunúť stanice
- Vymazať zoznam
- Premenovať zoznam

● Nový vlastný zoznam
Môžete si podľa potreby vytvoriť vlastné zoznamy. 
Možno vytvoriť až 6 vlastných zoznamov.
- Pridávanie staníc do vlastného zoznamu
1 Zvoľte položku Nový vlastný zoznam a stlačte 

tlačidlo OK. Vytvorí sa nový vlastný zoznam (x).
•  Číslo x závisí od počtu už vytvorených zoznamov.
2 Pomocou tlačidiel◄/► vyberte položku Vlastný 

zoznam x a stlačením tlačidla OK ho otvorte 
(v zozname sa ešte nenachádza žiadna stanica).

3 Pomocou tlačidla ▼ otvoríte zoznam funkcií. 
4 Pomocou tlačidiel ◄/► zvoľte možnosť Pridať/

vymazať stanice v zozname funkcií a stlačením 
tlačidla OK ju aktivujete.

5 Pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/► vyberte stanice, 
ktoré chcete pridať do zoznamu obľúbených 
staníc a stlačte tlačidlo OK. 

Nová stanica sa pridá na koniec zoznamu 
obľúbených staníc.
6 Stlačením tlačidla END zoznam staníc zatvoríte.

- Vymazanie staníc z vlastného zoznamu
1 Pomocou tlačidiel◄/► zvoľte položku Vlastný 

zoznam x a stlačením tlačidla OK ho otvorte.
2 Pomocou tlačidiel ◄/► zvoľte možnosť Pridať/

vymazať stanice v zozname funkcií a stlačením 
tlačidla OK ju aktivujete.

3 Pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/► vyberte stanicu, 
ktorú chcete vymazať a stlačením tlačidla OK ju 
vymažete.

4 Stlačením tlačidla END zoznam staníc zatvoríte.
-  Presunutie/zmena poradia staníc z  vlastného 

zoznamu
1 Pomocou tlačidiel◄/► zvoľte položku Vlastný 

zoznam x a stlačením tlačidla OK ho otvorte.
2 Pomocou tlačidiel ◄/► zvoľte možnosť 

Presunúť stanice v zozname funkcií a stlačením 
tlačidla OK ju aktivujete.

3 Pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/► vyberte stanicu, 
ktorú chcete presunúť a stlačením tlačidla OK ju 
označíte.

4 Pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/► vyberte 
umiestnenie presúvaných položiek a stlačením 
tlačidla OK spustíte presúvanie.

5 Stlačením tlačidla END zoznam staníc zatvoríte.
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- Premenovanie vlastného zoznamu
1 Pomocou tlačidiel◄/► vyberte vlastný zoznam, 

ktorý chcete premenovať, a stlačením tlačidla OK 
ho otvorte.

2 Pomocou tlačidiel◄/► zvoľte možnosť 
Premenovať zoznam z  zozname funkcií 
a stlačením tlačidla OK ju aktivujete.

3 Pomocou klávesnice na obrazovke alebo 
diaľkového ovládača (podobne ako na klávesnici 
v mobilnom telefóne) zadajte nový názov 
zoznamu.

4 - Stlačte tlačidlo OK a potvrďte nový názov.
- Vymazanie vlastného zoznamu
1 Pomocou tlačidiel◄/► vyberte vlastný zoznam, 

ktorý chcete vymazať, a stlačením tlačidla OK ho 
otvorte.

2 Pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/► zvoľte položku 
Vymazať zoznam a stlačením tlačidla OK 
potvrďte operáciu.

Vymazanie zoznamu je nenávratnou zmenou.
● Zoznamy rozhlasových staníc
Úkony v rámci zoznamu rozhlasových staníc sú tie isté 
ako v  prípade zoznamu televíznych staníc. Informácie 
nájdete v časti Zoznam televíznych staníc.

● Automatická aktualizácia zoznamu staníc
Zoznam kanálov sa automaticky aktualizuje, ak vyberiete 
možnosť Povoliť.

Nastavenie ovládania
1 Stlačte tlačidlo MENU. 
2 Zvoľte položku Nastavenie → Ovládanie a zobrazí sa 

nasledujúca obrazovka:

3 Zvoľte nastavenia ovládania, ktoré chcete prispôsobiť:

● Jazyk
Umožňuje vybrať jazyk všetkých ponúk v televízore. Možno 
tiež nastaviť jazyk titulkov DVB a jazyk filmu.
●  Ponuka
Môžete zmeniť jazyk ponuky.
●  Titulky (DVB)
AK stanica DVB poskytuje titulky, môžete tu nastaviť 
požadovaný jazyk. Ak je v stanici dostupný, zobrazí sa 
automaticky. 
Môžete tiež určiť alternatívny jazyk v prípade, že stanica 
zvolený jazyk neposkytuje.
●  Zvuk (DVB)
Vyberte požadovaný jazyk filmu. Ak je v stanici dostupný, 
zobrazí sa automaticky. 
Môžete tiež určiť alternatívny jazyk v prípade, že stanica 
zvolený jazyk neposkytuje.

● Detský zámok
Táto funkcia umožňuje použitie hesla na uzamknutie 
niektorých programov a nastavení.

1 Pri prvom otvorení zadajte štvormiestny prístupový 
kód (PIN).

2 Vyberte možnosť Potvrdiť, stlačte tlačidlo OK 
a spusťte funkciu.

3 Nový kód PIN je potrebné znova zadať a potvrdiť.
Otvorí sa ponuka položky Detský zámok:

●  Uzamknúť všetky stanice
Televízor je okamžite uzamknutý. Všetky programy možno 
sledovať len po zadaní prístupového kódu. Zámok možno 
aktivovať okamžite alebo na deň, ktorý zadáte.
Až do deaktivácie je zámok aktívny.
●  Uzamknúť jednotlivé stanice
Môžete uzamknúť alebo odomknúť jednotlivé alebo 
všetky stanice v zozname.
Až do deaktivácie je zámok aktívny.
●  Uzamknutie v súvislosti s vekovou hranicou
Niektoré vysielajúce stanice poskytujú informácie 
o vekovej hranici. Ak je vek nastavený na nižšiu hodnotu 
ako obmedzenie vo vysielaní, program možno sledovať 
len po zadaní prístupového kódu.
●  Zmena prístupového kódu
Kód môžete zmeniť kedykoľvek. Zadajte nový prístupový 
kód namiesto predchádzajúceho.
●  Deaktivácia
Všetky nastavené detské poistky sa zrušia. Aktuálny tajný 
kód sa vymaže. Pri opätovnej aktivácii detskej poistky 
sa všetky predchádzajúce poistky znovu automaticky 
nastavia.
●  Zrušenie
Všetky nastavené detské poistky sa zrušia a vymaže sa 
tajný kód.

● Energetická efektívnosť
Nastavte mieru energetickej efektívnosti televízora 
v možnostiach: režim Domov → režim Obchod. Informácie 
nájdete na str. 9 a 21.
● Softvér
Táto voľba umožňuje mať najaktuálnejšiu verziu softvéru 
televízora. Nový softvér si môžete stiahnuť z rôznych zdrojov:
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●  Aktualizácia softvéru
●  Prostredníctvom zásuvky USB 
Aktuálnu verziu softvéru možno stiahnuť z internetovej 
stránky spoločnosti SHARP a nainštalovať do televízora 
pomocou pamäte USB.
●  Prostredníctvom internetu
Zobrazí sa sprievodca aktualizáciou softvéru.

Viac informácií nájdete na str. 27.
●  Prostredníctvom anténa
Zobrazí sa sprievodca aktualizáciou softvéru.

POZNÁMKA
• Systém súborov pamäte USB musí byť FAT32.
• Pamäť USB musí mať len jednu oblasť.
•  V prípade pochybností by sa mala pamäť USB naformátovať 

ako FAT32 bez rozšírených vlastností.
•  Ak chcete softvér aktualizovať prostredníctvom internetu, 

musíte mať širokopásmové pripojenie a nastaviť sieť.

● ďalšie...

● Zobrazenie na obrazovke
Zobrazenie na obrazovke možno upraviť pomocou 
rozličných nastavení.
●  Zobrazenie času
Môžete nastaviť trvanie zobrazenia.
●  Zobrazenie hlasitosti
Môžete nastaviť, či sa zmena hlasitosti zobrazí na 
obrazovke alebo nie.
●  Automatické informácie
Môžete aktivovať alebo deaktivovať doplňujúce pomôcky, 
ktoré sa zobrazia pri pohybe v ponuke na obrazovke. 
●  Zobrazenie stálych hodín
Čas možno zobrazovať nepretržite. Zobrazuje sa, až kým 
sa neaktivuje iné zobrazenie.
●  Automatická pomôcka HDMI-CEC
Aktiváciou tejto možnosti sa zobrazí hlásenie 
o  prispôsobenej funkcii diaľkového ovládača vždy, 
keď prepnete port HDMI do pozície, kde je pripojené 
zariadenie kompatibilné s funkciou HDMI-CEC.

● Čas a dátum
Umožňuje manuálne zadávať čas a dátum.
●  Čas
Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači 
zadajte časové údaje.
●  Odchýlky svetového času
Svetový čas zodpovedá aktuálnemu času na 
greenwichskom poludníku (0  º). Časový posun v 
súvislosti s  týmto časom sa udáva v hodinách (pomocou 
tlačidiel ◄/► na televízore a tlačidla OK na diaľkovom 
ovládači).
●  Dátum
Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači 
zadajte dátum.
●  Zimný/letný čas
Výberom možnosti Áno aktivujete automaticky letný čas.

●  Začiatok letného času
Zadajte dátum zmeny na letný čas v prípade, že sa líši od 
automaticky vypočítaného dátumu.
●  Koniec letného času
Zadajte dátum konca letného času v prípade, že sa líši od 
automaticky vypočítaného dátumu.

● Nastavenia DVB
Môžete zadať všeobecné predvolené nastavenia staníc DVB.
●  Režim titulkov
Môžete prednastaviť, či sa titulky vždy zobrazia, ak ich 
stanica poskytuje. Možno tiež vybrať špecifické titulky pre 
sluchovo postihnutých.

POZNÁMKA
•  Titulky neposkytujú všetky stanice. Veľa staníc vysiela titulky iba 

prostredníctvom teletextu.

●  Tabuľka znakov DVB
Vyberte tabuľku znakov DVB, aby sa správne zobrazoval 
názov vysielania vašich obľúbených staníc alebo texty 
modulu CI.
●  Zvukový komentár
Môžete aktivovať špeciálny zvuk pre zrakovo postihnutého 
diváka.

● EPG
EPG je prehľad programov zobrazený na obrazovke. 
Pomocou prehľadu EPG môžete sledovať plán udalostí DTV/
CADTV, prezerať ich podrobné informácie, naladiť udalosť, 
ktorá sa práve vysiela, a nastaviť časovač pre budúce 
udalosti.
Možno tiež naprogramovať nahrávanie.
●  Výber staníc
Môžete nastaviť, pre ktorú stanicu sa v  sprievodcovi 
programov budú zobrazovať informácie.
●  Zachytávanie údajov
Môžete prepínať prístup údajov pre elektronický prehľad 
programov (EPG) na zapnutý alebo vypnutý.
Ak je zachytávanie údajov zapnuté, televízor sa bude 
snažiť aktualizovať databázu počas noci alebo v prípade 
potreby dve minúty po jeho prepnutí do pohotovostného 
režimu. Televízor musí byť v  pohotovostnom režime 
a nemôže byť vypnutý hlavným vypínačom.
Počas zachytávania údajov v  pohotovostnom režime 
svieti kontrolka televízora na fialový.
Údaje sa takisto aktualizujú počas sledovania stanice EPG.
●  Televízor je pri ukladaní do pamäte zapnutý
Pri výbere možnosti Áno sa na začiatku uloženého 
programu vypnutý televízor automaticky zapne do 
pohotovostného režimu. Pri zapnutí sa na obrazovke 
zobrazí hlásenie. Ak ho do piatich minút nepotvrdíte 
tlačidlom OK, televízor sa z  bezpečnostných dôvodov 
znova vypne.

● USB REC
Môžete podľa potreby nastaviť funkciu USB REC. 
●  Upozornenie na skryté časti
Ak sa v archivovanej nahrávke skryla niektorá z položiek 
(str. 52), výberom možnosti Áno sa po preskočení skrytej 
časti na obrazovke zobrazí informácia.
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●  Dĺžka úseku
Nastaví štandardnú dĺžku úseku (v minútach) pri 
posúvaní dopredu alebo dozadu počas nahrávania.
●  Rýchly posun
Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Rýchly posun (str. 52).
●  Nahrávanie titulkov
Umožňuje zvoliť si, či sa počas súvislého používania staníc 
DVB budú nahrávať titulky.
Viac informácií nájdete na str. 50.

● Štandardný teletext
Televízor podporuje dva operačné systémy TOP Text a FLOF. 
Ukladanie až 2 000 stránok zabezpečuje rýchly prístup.
●  Špeciálne stránky
Ukážky stránok: Môžete zadať ukážku stránky prvého 
programu s teletextom v prípade, že sa toto nastavenie 
líši od továrenských nastavení.
Stránky titulkov: Zobrazenie stránky titulkov v teletexte 
každej stanice, ak sa toto nastavenie líši od továrenských 
nastavení.
●  Tabuľka znakov
Tabuľku znakov teletextu možno prepnúť do iných 
jazykov: ruština, gréčtina, poľština a turečtina.

● HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
Niektoré vysielacie spoločnosti umožňujú prístup k novým 
službám od poskytovateľov zábavy, napríklad od vysielacích 
spoločností alebo poskytovateľov obsahu online, vrátane 
videopožičovne, videí na požiadanie (VoD), interaktívnych 
reklám, prispôsobenia, hlasovania, hier a sociálnych sietí.
Táto funkcia vyžaduje pripojenie na internet prostredníctvom 
siete ETHERNET alebo adaptéra Wi-Fi AN-WUD630.
Viac informácií nájdete v časti Multimédiá a sieť na str. 47. 

●  Režim HbbTV
Zapnite alebo vypnite túto funkciu.
Ak je táto položka povolená, zobrazí sa na obrazovke 
v prípade, že zvolený program ponúka túto službu. 
Aktivujte ju stlačením požadovaného tlačidla.
Potom sa zobrazí obrazovka alebo zoznam dostupných 
služieb. Postupujte podľa pokynov vysielacej spoločnosti.

●  Úvodná reakcia staníc HbbTV
Ak je aktivovaný režim HbbTV, môžete nastaviť, či sa 
dostupná aplikácia HbbTV načíta automaticky() po 
zmene kanála alebo či sa zobrazí iba manuálne(?). 
Po načítaní aplikácie HbbTV sa na obrazovke zobrazia 
pokyny (v závislosti od sledovaného kanála).
Môžete si tiež vybrať medzi možnosťami Spustiť všetko 
automaticky alebo Spustiť všetko manuálne.

●  Funkcie tlačidla m
Môžete si vybrať medzi možnosťami sledovania 
Štandardný teletext alebo HbbTV.
Viac informácií nájdete na str. 20.
●  Najprv štandardný teletext
Ak je zvolená táto možnosť, v prípade povolenej 
funkcie HbbTV sa zobrazí štandardný teletext. 
●  Najprv HbbTV
Ak je zvolená táto možnosť, v prípade povolenej funkcie 
HbbTV sa zobrazí teletext HbbTV.
Teletext HbbTV je k dispozícii pri zvolenom kanáli.
Navigácia v rámci textu HbbTV a  spôsob priradenia 
funkcií farebných tlačidiel sa môžu v  závislosti od 
poskytovateľa líšiť.
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Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

Zobrazí sa aktuálne nainštalovaná verzia softvéru.
6  Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo V. Televízor 

vyhľadá nový softvérový súbor na zariadení USB.
Ak je po vyhľadávaní k  dispozícii nová verzia softvéru, 
zobrazí sa toto hlásenie: 

Nová verzia softvéru vx.xx 
7  Stlačením tlačidla V spustíte načítanie novej verzie 

softvéru. Alebo stlačte tlačidlo END a sprievodcu 
inštaláciou ukončíte (softvér sa neaktualizuje).

• Objaví sa priebeh aktualizácie v percentách.
8  Vypnite televízor pomocou hlavného vypínača 

a znova ho zapnite, aby ste sa uistili, že je pripravený 
k opätovnému použitiu.

Ak je k dispozícii internetové pripojenie, novú verziu softvéru 
možno priamo stiahnuť a nainštalovať do televízora. 

1  Stlačte tlačidlo @.
2  Pomocou tlačidiel ◄/► zvoľte položku Nastavenie 

a stlačte tlačidlo OK.
3  Zvoľte položky Ovládanie → Softvér → 

Aktualizácia softvéru → Prostredníctvom 
internetu.

Zobrazí sa hlásenie týkajúce sa ochrany údajov.
4  Ak nesúhlasíte s  hlásením o  ochrane údajov, stlačte 

tlačidlo G a ukončite operáciu. Ak súhlasíte, stlačte 
tlačidlo V a pokračujte v nastavovaní.

Zobrazí sa aktuálne nainštalovaná verzia softvéru.
5  Stlačením tlačidla V sa televízor pripojí k  internetu 

a skontroluje aktualizáciu servera pre nový softvér.
Ak je po vyhľadávaní k  dispozícii nová verzia softvéru, 
zobrazí sa hlásenie. 
6  Stlačením tlačidla V spustíte načítanie novej verzie 

softvéru.
AK chcete ukončiť sprievodcu, stlačte tlačidlo END.
7  Vypnite televízor pomocou hlavného vypínača 

a znova ho zapnite, aby ste sa uistili, že je pripravený 
k opätovnému použitiu.

POZNÁMKY
•  Počas aktualizácie softvéru televízor nevypínajte pomocou 

hlavného vypínača.
• Celý programovací proces môže trvať celkovo 50 minút.

Aktualizácia softvéru 
prostredníctvom internetu
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● Nahrávanie
Môžete nastaviť čas pred nahrávaním a po ňom v prípade 
časových záznamov bez automatickej časovej kontroly (DVB).
Táto možnosť minimalizuje riziko, že sa časť vysielania nenahrá 
z dôvodu skoršieho začiatku alebo neskoršieho konca.

● Pevné disky
● Formátovanie externej jednotky
Umožňuje opätovne formátovať pevný disk na vyriešenie 
niektorých problémov alebo na vymazanie všetkých 
uložených údajov.
Túto možnosť vyberte, ak chcete spustiť formátovanie.

Formátovanie pevného disku vymaže všetky 
uložené údaje.
● DivX® VOD
● Registrácia DivX® VOD
Na aktivovanie tejto možnosti musíte zaregistrovať 
príslušný kód na stránke www.divx.com/vod, prevziať 
registračný súbor VOD a nahrať ho do televízora.
● Zrušenie registrácie DivX® VOD
Zobrazuje deaktivačný kód potrebný na odhlásenie 
televízora zo stránky www.divx.com/vod.

Umožňuje aktualizovať softvér na vašom televízore SHARP.
1  Pridajte binárny súbor do koreňového adresára 

pamäťového zariadenia USB. 
2  Vložte pamäťové zariadenie do ktorejkoľvek zásuvky 

USB na bočnej strane televízora.
3  Stlačte tlačidlo @.
4  Pomocou tlačidiel ◄/► zvoľte položku Nastavenie 

a stlačte tlačidlo OK.
5  Zvoľte položky Ovládanie → Softvér → Aktualizácia 

softvéru → Prostredníctvom zásuvky USB. 

Aktualizácia softvéru 
prostredníctvom zásuvky USB 



Nastavenie multimédií alebo siete 
1 Stlačte tlačidlo MENU. 
2 Zvoľte položku Nastavenie → Multimédiá alebo 

Sieť a zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

3 Zvoľte možnosť, ktorú chcete prispôsobiť:
● Nastavenie siete
Táto možnosť umožňuje nastavenia sieťových adaptérov 
a rôznych typov médií.
●  Sieť
Spustí sa sprievodca, ktorý vám pomôže pri potrebných 
nastaveniach siete. 

Viac informácií nájdete na str. 47.
●  Zmeniť na továrenské nastavenia
Všetky nastavenia siete sa zmenia na predvolené 
továrenské nastavenia.
●  Názov hostiteľa
Zadajte názov televízora, aby ho mohla sieť identifikovať.
●  Server Proxy
Umožňuje nastaviť používanie servera proxy. Zobrazí sa 
sprievodca serverom proxy.
Viac informácií nájdete na str. 47.

● Nastavenia multimédií
Tu sa nachádzajú niektoré nastavenia zvuku.
●  Automatický návrat do prehrávača hudby
Prehrávač hudby sa znovu zobrazí pri ďalšom dialógu, napr. 
ak sa počas prehrávania spustí výber hudby a v nastavenom 
čase sa nestlačí žiadne tlačidlo. Môžete nastaviť, kedy a po 
akom čase sa prehrávač hudby znovu objaví (možnosti 
výbery sú: nikdy, po minúte, po piatich minútach).

Základné nastavenie

Nastavenia pripojení
1 Stlačte tlačidlo MENU. 
2 Zvoľte položku Nastavenie → Pripojenia a zobrazí sa 

nasledujúca obrazovka:

3 Zvoľte pripojenie, ktoré chcete prispôsobiť:
● Anténa DVB
Umožňuje nastaviť anténu DVB-T a spustiť sprievodcu 
inštaláciou pre anténu DVB-S.
●  Anténa DVB-S
Sprievodca inštaláciou antény vám pomôže so všetkými 
kľúčovými nastaveniami pre anténu DVB-S. Vysvetlenia 
k nastaveniam sprievodcu inštaláciou antény DVB-S sa 
nachádzajú v procese úvodnej inštalácie (str. 10).
●  Anténa DVB-T
Umožňuje nastaviť, či je v prípade antény DVB-T potrebné 
napájacie napätie.
Antény so zabudovaným zosilňovačom potrebujú na 
svojej linke napájacie napätie. V  takom prípade zvoľte 
možnosť Napájacie napätie 5  V a voľbu potvrďte 
stlačením tlačidla OK. 
V opačnom prípade zvoľte možnosť Žiadne napájacie 
napätie a voľbu takisto potvrďte stlačením tlačidla OK.

● Nastavenia pripojenia AV
V  tejto ponuke možno nastaviť parametre pripojenia 
AV a AVS.
●  Zariadenie s pripojením AV
Zadajte, či je pripojené zariadenie, a ak áno, či je niektoré 
pripojené prostredníctvom zásuvky AV. 

Vyberte si z možností: žiadne zariadenie, prehrávač DVD, 
rekordér diskov DVD. videorekordér, satelitný prijímač, 
zariadenie SetTopBox alebo iné zariadenie. 
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Základné nastavenie

●  Štandard AV
Umožňuje nastaviť štandard AV pre zariadenia s pripojením 
AV alebo AVS.
Zvyčajne zvolíte v nastaveniach možnosť Automaticky. 
Ak sa štandard v  pripojených zariadeniach nezistí 
automaticky, môžete vybrať správny štandard.

POZNÁMKA
•  V prípade potreby nájdete ďalšie informácie v návode na 

obsluhu pripojeného zariadenia alebo kontaktujte predajcu.

●  Typ signálu
Umožňuje nastaviť typ signálu pre zariadenia s pripojením 
AV alebo AVS. 
●  Povoliť spínacie napätie
Ak je táto funkcia aktivovaná, videozáznamy a zvukové 
záznamy v  externom zariadení pripojenom pomocou 
konektora AV (nie AVS) sa od začiatku prehrávania budú 
automaticky prehrávať na všetkých vysielacích miestach 
televízora v  prípade, že externá jednotka poskytuje 
spínacie napätie.

● HDMI-CEC
Môžete nastaviť ďalšie nastavenia na pohodlné prepojenie 
externých zariadení s televízorom.
●    Zapnutie televízora na diaľku pomocou funkcie 

HDMI-CEC
Môžete si vybrať, či sa televízor zapne automaticky 
z pohotovostného režimu v prípade, že zariadenia 
s  funkciou HDMI-CEC pripojené k  vstupu HDMI začnú 
automaticky prehrávať obsah alebo zobrazia ponuku 
obrazovky.
●  Funkcie HDMI-CEC
Môžete povoliť alebo zakázať automatickú komunikáciu 
medzi televízorom a prepojenými externými zariadeniami.

Stlačením tlačidla p na diaľkovom ovládači môžete 
zobraziť informácie o kanáli, ktorý práve sledujete.

V  ľavom dolnom rohu sa zobrazuje číslo a názov kanála, 
prenosový čas a  názov aktuálneho programu (ak je 
dostupný). Na paneli (ak je dostupný) sa zobrazuje priebeh 
aktuálneho programu.
V pravom dolnom rohu sa v prípade kanálov DVB doplnkovo 
zobrazujú informácie o programe.

Zoznam kanálov

Výber kanálu, ktorý 
chcete sledovať 

Zobrazenie informácií 
o kanáloch (iba pre pripojenie 

DVB-T alebo DVB-C)

1 Stlačte tlačidlo OK a objaví sa zoznam naladených kanálov. 
2  Pomocou tlačidiel ◄/► vyberte kanál, ktorý chcete 

sledovať, a stlačte tlačidlo OK.

Môžete zobraziť celkový zoznam staníc alebo vlastný zoznam 
kanálov stlačením tlačidla ▲.
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Základné nastavenie

Dostupný výber jazyka alebo zvuku

Dostupné titulky

Výber kanálu pre poskytovateľov viackanálového 
vysielania

Program v zobrazení 3D

Program HDTV

Dostupný režim HbbTV pre túto stanicu

Vysvetlenia symbolov v informáciách 
o kanáli

Transmitted audio signal:

Mono Analógový zvukový prenos typu mono

Analógový zvukový prenos v dvoch kanáloch 

(zvuk 1 a zvuk 2)

1+1
Digitálny zvukový prenos v dvoch kanáloch 

(zvuk 1 a zvuk 2)

Analógový zvukový prenos typu stereo

Zvukový prenos typu stereo (HEAAC)

Digitálny zvukový prenos typu stereo (PCM)

Zvukový prenos typu Dolby Digital (DD)

Zvukový prenos typu Dolby Digital (DD+)

Zvukový prenos typu Dolby Digital AAC+ (HEAAC)  

dts: Zvukový prenos typu dts

MPEG Zvukový prenos typu MPEG

PLII Zvukový prenos typu Dolby Pro Logic II

Referenčné zobrazenie reproduktorov 
Dolby Virtual Speaker

Dolby Virtual Speaker Wide

 Transmitted audio channels:

DD / dts 1.0 / mono

DD / dts / MPEG 2.0

DD / dts 3.0

DD / dts 4.0

DD / dts 5.0

DD / dts 2.1

DD / dts 3.1

DD / dts 4.1

DD / dts 5.1

Prenášaný zvukový signál:

Prenášané zvukové kanály:

Všeobecné symboly:
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Môžete vybrať typ vstupu externého zariadenia.

• Ak nevidno obraz (farbu), skúste iný signál.
• Informácie o typoch signálu nájdete v návode na obsluhu 

externého zariadenia.

Zariadenie USB alebo pevný disk pripojte k televízoru podľa 
nasledujúceho postupu.

• V závislosti od zariadenia USB televízor možno nedokáže 
rozpoznať uvedené údaje.

• V názvoch súborov používajte len alfanumerické znaky.

• Môže sa stať, že sa nezobrazia názvy súborov dlhšie než 
80 znakov (v závislosti od tabuľky znakov).

• Zariadenie USB ani pamäťovú kartu neodpájajte od 
televízora počas prenosu súborov, pri používaní funkcie 
prezentácie, pri prepínaní z jednej obrazovky na inú 
ani pred opustením režimu ponúk Video, Hudba alebo 
Fotografie.

• Opakovane nepripájate ani neodpájate zariadenie USB 
z televízora.

Užitočné funkcie zobrazenia 

Zdrojový zoznam

Nastavenie pri používaní 
externých zariadení

Pripojenie zariadenia USB

Ručný výber 
formátu obrazu

Môžete zvoliť formát obrazu. Formát voliteľného obrazu sa 
zmení podľa typu prijatého signálu.

1 Stlačte tlačidlo f na diaľkovom ovládači a prepínajte 
medzi rozličnými druhmi obrázkov. 

POZNÁMKA
• V závislosti od typu prijímaného signálu sa niektoré položky 

nezobrazia.

16:9: Správne zobrazenie vysielania s  pomerom 
strán 16 : 9.

4:3:   Správne zobrazenie vysielania s pomerom strán 4 : 3.
Panoráma 1:  Správne zobrazenie vysielania s  pomerom 

strán 4 : 3 na obrazovke s  pomerom 16  :  9. 
Logo stanice a titulky sa naďalej zobrazujú.

Panoráma 2:  Vyplnenie formátu zobrazenia (predvolené 
továrenské nastavenia) vysielania s pomerom 
strán 4 : 3 na obrazovke s  pomerom 16  :  9. 
Logo stanice a titulky sa naďalej zobrazujú.

Lupa: Správne zobrazenie. Maximálne priblíženie 
obrazu. Môže dôjsť k strate zobrazovaného textu.

Výber formátu obrazu

4 : 3 TV: Správne zobrazenie vysielania s  pomerom 
strán 4 : 3 alebo 16 : 9. Tento režim vyberte 
v prípade, že signál neposkytuje počítač 
(bežné). Malá časť obrazu sa zreže. Možno 
bude potrebné potlačiť potenciálne rušenie 
na okrajoch obrazu, ktoré je výsledkom 
dodávaného signálu.

4 : 3 PC:  Správne zobrazenie vysielania s  pomerom 
strán 4 : 3 alebo 16 : 9 bez straty informácií. 
Tento režim vyberte v prípade, že signál 
neposkytuje počítač.

4 : 3 Lupa: Správne zobrazenie. Maximálne priblíženie 
obrazu. Môže dôjsť k  strate zobrazovaného 
textu.

Veľkosti pre signál SD (štandardné rozlíšenie)

Veľkosti pre signál HD (vysoké rozlíšenie) HDMI
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Funkcia TV/Zoznam
Táto funkcia obsahuje nastavenia a ďalšie možnosti.
Funkciu možno otvoriť priamo v režime TV alebo 
prostredníctvom zoznamu staníc.
Prostredníctvom zoznamu televíznych staníc

 1 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo OK.
 2 Vyberte stanicu a stlačte tlačidlo OK.
 3 Stlačte tlačidlo▲. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

 4 Vyberte stanicu, ktorú chcete upraviť prostredníctvom 
funkcie Celý zoznam staníc alebo Vlastný zoznam, 
a stlačte tlačidlo ▼.

Režim TV:
 1 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo MENU.
 2 Vyberte možnosť TV a stlačte tlačidlo OK.
 3 Vyberte stanicu, ktorú chcete upraviť, a stlačte 

tlačidlo ▼. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

 4 Zvoľte nastavenie, ktoré chcete prispôsobiť:

● Rozšírený zoznam staníc
Otvorí sa rozšírený zoznam staníc.

Pomocou tlačidiel na obrazovke v  spodnom riadku 
rozšíreného zoznamu staníc je možné filtrovať a triediť 
zoznam staníc podľa rôznych kombinácií možností.
●  0..9
Umožňuje triedenie staníc podľa čísla.
●  A – Z
Umožňuje triedenie staníc podľa abecedy.

Ponuka možností televízora
●  Vyhľadávanie
Umožňuje cielené vyhľadávanie staníc. Zadajte názov 
stanice pomocou klávesnice na obrazovke.
●  Všetky zdroje
Môžete nastaviť zobrazenie staníc zo všetkých zdrojov 
alebo len z niektorých zdrojov, prípadne prijímacích sietí 
(DVB-C, DVB-S. DVB-T, analógové).
●  Všetky stanice
Môžete nastaviť zobrazenie všetkých staníc, iba staníc HD, 
uzamknutých staníc, kódovaných staníc, odkódovaných 
staníc, staníc chránených funkciou CI+, novonájdených 
staníc alebo staníc, ktoré nemožno nájsť vo vybratých 
zdrojoch.

● Jazyk/zvuk
Výber jazyka alebo zvuku.
Zvukové formáty v ponuke spolu s ich označeniami závisia 
od vysielaného programu.
● Titulky
Výber titulkov.
Dostupné titulky závisia od vysielaného programu.
● Kanál/Video
Možnosť sa zobrazí, iba ak je k  dispozícii viac než jeden 
doplnok videa.
● Nahrávanie
Môžete na televízore nastaviť nahrávania pomocou časovača 
pre nahrávania USB REC alebo pre rekordéry pripojené iným 
spôsobom. K nastaveniu nahrávania je pripojený sprievodca 
nahrávaním. 

●  Ručný záznam:
Manuálne nastavenie nahrávania.
●  Aktuálne vysielanie: 
Nahrávanie práve sledovaného programu.
Položka ponuky sa zobrazí, iba ak sú v príslušnej stanici 
k dispozícii údaje EPG. 
●  Nasledujúce vysielanie:
Nahrávanie nasledujúceho programu.
Položka ponuky sa zobrazí, iba ak sú v príslušnej stanici 
k dispozícii údaje EPG. 
●  Záznam cez EPG
Nahrávanie programu pomocou elektronického 
prehľadu programov (EPG). 
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●  Otvorenie archívu USB REC
Otvorí sa archív USB REC. Pozrite si vysvetlenie k funkcii 
USB REC.

 Viac informácií nájdete na str. 49.
● Nastavenia zvuku
Nastavenia zvuku nájdete na str. 21.

● Hlasitosť slúchadiel
Nastavenie hlasitosti slúchadiel pre konkrétnu stanicu.
● Nastavenia obrazu
Nastavenia obrazu nájdete na str. 21.
● Presunúť obraz vyššie alebo nižšie
V prípade niektorých formátov obrazu text alebo grafické 
zobrazenia (alebo ich časti) na spodnej alebo vrchnej časti 
obrazovky nie sú viditeľné. Na zobrazenie skrytých častí teda 
môžete kurzorovými tlačidlami presúvať obraz vyššie alebo 
nižšie.
● Obľúbené
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo OK a v zobrazení 
MENU pridajte príslušnú stanicu k obľúbeným.
● Triedenie
Umožňuje triedenie staníc podľa čísla alebo abecedy.
● Zmeniť zoznam vysielania
V  tejto ponuke možno upravovať rôzne zoznamy 
(vymazať blok, presunúť blok). Viac informácií nájdete v časti 
Multimédiá a sieť na str. 23.

Pri sledovaní televízie stlačte tlačidlo p dvakrát a zobrazí sa 
nasledujúca obrazovka:  
● Detailné info
Zobrazenie podrobných informácií aktuálnej stanice.

Ak je k dispozícii viac informácií o programe, nachádzajú 
sa tu. Na spodnom riadku nájdete ďalšie informácie 
o uvedenom programe.

●  Zobrazenie
Sledujte zvolený televízny program alebo počúvajte 
zvolený program rádia.
Položka ponuky je dostupná, iba ak sa zvolený program 
vysiela.
●  Pamäť
Uloženie programu do pamäte na neskoršie sledovanie 
alebo počúvanie.
Položka ponuky je dostupná, iba ak sa zvolený program 
ešte nezačal vysielať.
●  Vymazanie pamäte
Vymazanie programov uložených do pamäte. 
Položka ponuky je dostupná, iba ak sú programy 
uložené v pamäti.
●  Časovač
Zobrazenie prehľadu služieb časovača (str. 50).
●  (Nahrávanie) 
zoznam nahrávania zvoleného programu na určitý čas.

Ponuka možností televízora

Podrobné informácie
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Ponuka možností televízora 

Funkcia Video
Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači, zvoľte položku 
Video a prejdite k súborom videa.

Režim videa

Tlačidlá Popis
G/J (krátko) Posun dozadu alebo dopredu.

H Pri prehrávaní videozáznamov 
z aplikácie Media Home: zastavenie 
prehrávania a návrat do prehliadača médií.
Televízor s časovým posunom: po 
skončení časového posunu sa obraz prepne 
späť na aktuálny interval.
Prehrávanie archívu: zastavenie 
prehrávania a návrat do archívu USB. 

I Spustenie prehrávania.

G Posun dozadu. Opätovným stláčaním sa mení 
rýchlosť. 

J  Rýchly posun dopredu. Opätovným 
stláčaním sa mení rýchlosť.

F Prehrávanie alebo pozastavenie prehrávania.

MENU   Zobrazí ponuku na nastavenie obrazu počas 
prehrávania.

f Priblíži obraz filmu alebo videa.

Tlačidlá režimu prehrávania videa

Symboly na obrazovke týkajúce sa
prehrávania videa

Symboly na obrazovke týkajúce sa prehrávania 
archívu USB REC

Symboly Popis

Aktivácia alebo deaktivácia opakovania 
prehrávania aktuálneho súboru.

Nastavenie alebo vymazanie manuálnych 
záložiek.

Prechod na nasledujúcu alebo 
predchádzajúcu záložku.

Zobrazenie informácií o aktuálnom prehrávaní.

Zobrazenie funkčného zoznamu nastavení 
obrazu.

Zobrazenie ponuky úpravy videí.

Symboly Popis

Opakovanie (stále prehrávanie) všetkých 
súborov videa v aktuálnom priečinku alebo 
adresári.

Stále prehrávanie aktuálneho súboru.

Zobrazenie informácií o aktuálnom prehrávaní.

Zobrazenie funkčného zoznamu nastavení 
obrazu.

Zmena formátov prehrávania videa.

    hh:mm Preskočenie na požadovanú pozíciu počas 

prehrávania.

Televízor umožňuje prehrávať multimediálny obsah 
(fotografie, hudobné súbory, videá) uložený v zariadení USB 
a v domácej sieti, sprístupnený prostredníctvom mediálneho 
servera. Môžete sa takisto pripojiť k  internetu a prezerať 
fotografie a prehrávať hudobné súbory a videozáznamy.
Prostredníctvom káblového rozhrania Ethernet alebo 
bezdrôtového pripojenia môžete televízor pripojiť 
k domácej sieti. 
Nastavenie siete televízora nájdete na str. 47.
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USB REC

Prehráva filmy a videá.

1 Vyberte ponuku Video a stlačte tlačidlo OK.
2  Pomocou tlačidiel ◄/► môžete prepínať medzi 

jednotlivými zdrojmi prehrávania: archív USB REC 
alebo USB/DLNA.
 Archív USB REC:  nahrávanie pomocou funkcie 

USB REC.
 USB/DLNA:  súbory zo zariadenia USB alebo 

domácej siete
Stlačte tlačidlo OK a vyberte zariadenie, z ktorého 
chcete prehrávať súbory.

3 Výber požadovaného súboru na prehrávanie uskutočníte 
pomocou tlačidiel ◄/► a stlačením tlačidla OK spustíte 
prehrávanie. 

4 Stlačením tlačidla H ukončíte prehrávanie.
5 Stlačením tlačidla END ukončíte režim Video.



1 Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači, vyberte 
položku Audio/Radio v ponuke a stlačte tlačidlo OK.

2 Pomocou tlačidiel ◄/► vyberte položku DVB Radio 
a stlačte tlačidlo OK.

Tlačidlá Popis
H Ukončenie prehrávania a návrat k výberu 

hudby.

F Prehrávanie alebo pozastavenie prehrávania.

I (krátko) Prehrávanie alebo zastavenie prehrávania.

G (krátko) DVB radio: 
výber predchádzajúceho kanálu.
Pamäť USB alebo domáca sieť: 
Presun na začiatok prehrávanej skladby, 
posun alebo výber predchádzajúcej skladby.

J (krátko) Výber ďalšej stanice alebo skladby.

G (dlho) Len pamäť USB alebo domáca sieť: 
Posun dozadu. Opätovným stláčaním sa 
mení rýchlosť.

J (dlho) Len pamäť USB alebo domáca sieť: 
Posun dopredu. Opätovným stláčaním sa 
mení rýchlosť.

EPG Len DVB radio:
Zobrazenie sprievodcu programom DVB Radio.

Režim rádia

Tlačidlá na prehrávanie zvuku

Ponuka možností televízora

Funkcia Audio/Radio

Symboly na obrazovke týkajúce sa prehrávania 
zvukového súboru

Režim zvuku

1 Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači, vyberte 
položku Audio/Radio v ponuke a stlačte tlačidlo OK.

2 Pomocou tlačidiel ◄/► vyberte položku USB/DLNA 
a stlačte tlačidlo OK.

Symboly na obrazovke týkajúce sa prehrávania rádia

Symboly Popis

Zobrazenie podrobností prehľadu EPG 
aktuálneho programu.

Zobrazenie funkčného zoznamu nastavení 
zvuku.

Vypnutie obrazovky.

Symboly Popis

Aktivácia alebo deaktivácia opakovania 
prehrávania aktuálneho súboru.

Opakovanie (stále prehrávanie) všetkých 
zvukových súborov v aktuálnom priečinku 
alebo adresári.

Náhodné prehrávanie zvukových súborov 
v priečinku.

Prístup k  podrobným informáciám 
o prehrávanom súbore.

Zobrazenie funkčného zoznamu nastavení 
zvuku.

Vypnutie obrazovky.
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USB REC

V časti Audio/Radio môžete nájsť hudobné súbory 
z  lokálnych serverov a pamäťových zariadení USB a tiež 
internetové rádio a rádio DVB. Nižšie sú opísané jednotlivé 
ďalšie položky.

DVB/Online radio
Televízor dokáže prijímať digitálne rozhlasové stanice 
prostredníctvom pripojenia DVB.
USB/DLNA
Táto možnosť poskytuje prístup k  hudobným súborom 
z osobných pamäťových médií, napr. z pamäťových médií 
pripojených prostredníctvom USB a z mediálnych serverov 
v domácej sieti, ku ktorým je televízor pripojený.

1 Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači, vyberte 
položku Audio/Radio v ponuke a stlačte tlačidlo OK.

2 Pomocou tlačidiel ◄/► vyberte položku USB/DLNA 
a stlačte tlačidlo OK.



Režim Fotografia

Kompatibilita so zariadeniami 
USB a HOME MEDIA

POZNÁMKA
• Progresívny formát súborov jpeg nie je podporovaný.
• Hudobné súbory v zariadeniach USB 1.1 sa nemusia správne 

prehrávať.
• Nezaručuje sa prevádzka, pri ktorej sa používajú rozbočovače 

USB.
• Televízor nedokáže správne rozpoznať externé pevné disky 

s kapacitou nad 1 TB.
• Predlžovacie káble určené pre zariadenia USB musia byť 

certifikované ako USB 2.0.
• Ak rýchlosť zariadení USB nie je dostatočná, videosúbory sa 

nemusia prehrávať správne.
• Nezaručuje sa prehrávanie súborov, ktoré sú kódované 

v neštandardnom formáte.
• Prípona súboru nemusí jednoznačne špecifikovať obsah súboru. 

Pri súboroch z internetu sa veľmi často stáva, že prípona súboru 
nezodpovedá jeho obsahu. Preto sa v tomto televízore niektoré 
súbory nemusia dať prehrať.

Ponuka možností televízora

Funkcia Fotografia

Symboly Popis

Otočenie fotografie o 90 º doľava.

Otočenie fotografie o 90 º doprava.

Spustenie prezentácie.

Pozastavenie prezentácie.

Podrobné informácie o  zobrazovanej 
fotografii.

       
Zobrazenie funkčného zoznamu nastavení 
fotografií.

         H
Ukončenie zobrazenia na celú obrazovku 
alebo prezentácie fotografií a návrat do 
výberu fotografií.

Predchádzajúce zobrazenie fotografie.

Nasledujúce zobrazenie fotografie.
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Na televízore možno zobraziť fotografie vo formáte JPEG 
(*.JPE, *.JPG) a PNG.
K dispozícii je niekoľko typov zobrazenia.

1 Vyberte ponuku Fotografia a stlačte tlačidlo OK.
2 Stlačením tlačidla ▼ vyberte položku USB/DLNA.

Stlačte tlačidlo OK a vyberte zariadenie, z ktorého 
chcete prehrávať súbory.

3 Vyberte súbor, ktorý chcete zobraziť na celej obrazovke 
pomocou tlačidiel ◄/► a stlačením tlačidla OK 
spustíte prezeranie.
Tu sa nachádza zoznam funkcií pre zvolenú fotografiu:

● Celá obrazovka
Zobrazenie fotografie na celej obrazovke.
● Prezentácia
Spustenie prezentácie fotografií vo vybranom adresári.
● Triedenie
Triedenie fotografií podľa abecedy, veľkosti súborov 
alebo dátumu.
● Nastavenia
Zobrazenie nastavení zvuku.

4 Vyberte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo OK.

Zariadenie 
USB 2.0 
alebo 3.0 

Pamäťové zariadenie USB, čítacie 
zariadenie na karty USB, pevný disk USB 
(trieda hromadného ukladania údajov)

Systém 
súborov

USB Media Player: FAT/FAT32/NTFS

Home Network
(DLNA)

DLNA 1.5 DMP 
(certifikácia Digital Media Player)

Formát 
súborov 
fotografií

JPEG, PNG

Formát 
hudobných 
súborov

Mpeg 1 (Layer 1 a 2), MP3 
Vzorkovacia frekvencia: 8 kHz, 
11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 
22,050 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
HEACC, AAC (MP4), WAV (PCM), 
WMA, AC3, EAC3.
Vzorkovacia frekvencia: 32 kHz, 
44,1 kHz, 48 kHz

Kontajner 
multimédií

TS (Transport Stream), MOV, MP4, 
MKV, MPG (MPEG2 Programme 
Stream), WMV, ASF, AVI, DivX, VOB

Formát 
videosúborov

MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX, 
XVid, AVC/H.264, VC-1, Divx311 
(iba štandardné rozlíšenie)



Možnosť AQUOS NET+ zabezpečuje prístup k funkcii 
AQUOS NET+ a k internetovému prehliadaču.
Táto možnosť vyžaduje pripojenie televízora k internetu (str. 
47). 

1 Stlačte tlačidlo @, zvoľte položku AQUOS NET+ 
a stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

2 Stlačením tlačidla > ukončíte operáciu.  

Funkcia AQUOS NET+ umožňuje televízoru pripojenému 
k internetu jednoducho prehrávať digitálny mediálny obsah zo 
siete. Poskytuje prístup k  internetovým službám (internetový 
prehliadač, YouTube, Facebook a mnoho ďalších).

Funkcia AQUOS NET+ poskytuje v jednotlivých krajinách 
rôzne služby.

POZNÁMKY
• Keďže služby AQUOS NET+ predstavujú systém online, môžu 

sa priebežne meniť, aby lepšie spĺňali svoj účel.
• Niektoré služby AQUOS NET+ sa môžu postupne pridávať, 

meniť alebo prestať poskytovať.
• Ani v otvorenom webovom režime nemôžu používatelia 

sťahovať ani ukladať súbory, ani inštalovať doplnky.

VYHLÁSENIA
• Spoločnosť SHARP nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah 

a kvalitu obsahu ponúkaného poskytovateľmi obsahu.

Funkcia AQUOS NET+

Ponuka možností televízora

Čo sú služby AQUOS NET+?

Obrázky na tejto strane slúžia na vysvetlenie. Môžu sa zmeniť 
aj bez upozornenia.

 E Zobrazenie obrazovky služieb AQUOS NET+
Stlačte tlačidlo NET na diaľkovom ovládači alebo výberom 
položky AQUOS NET+ v hlavnej ponuke otvorte domovskú 
stránku služieb AQUOS NET+.

Základné ovládanie

Ovládanie služieb AQUOS NET+

Obrazovka služieb AQUOS NET+ je rozdelená na 8 častí:

Záhlavie obrazovky služieb AQUOS NET+
Obľúbené položky používateľa
Odporúčané aplikácie
Interaktívne okná na priamu komunikáciu so zariadením 

alebo funkcie údržby
Mediálne okno
 Miniaplikácie funkcií týkajúcich sa reálneho času 

v konkrétnych oblastiach, napr. dátum a čas
Centrum služieb spoločnosti Sharp
Interaktívne okno vyhľadávania

 E Výber služby
Na obrazovke služieb AQUOS NET+ môžete pomocou 
tlačidiel▲/▼/◄/► vybrať požadovanú službu a stlačením 
tlačidla OK ju spustiť.

• Stlačením tlačidla 6 sa vrátite na predchádzajúcu stránku.

Použitím pomôcky Vyhľadať môžete tiež nájsť špecifi cké 
služby spojené s hľadaným výrazom. 

•  Vyberte položku Vyhľadať a stlačením tlačidla OK spusťte 
stránku vyhľadávania alebo začnite písať a priamo tak 
vyhľadajte špecifické výrazy. 

•  Ak chcete vyhľadať špecifické kľúčové slovo, zadajte 
ho  pomocou virtuálnej klávesnice (1). Hľadanie spustíte 
kliknutím na tlačidlo Spustiť vyhľadávanie (2). História 
posledných hľadaných výrazov sa nachádza na pravej 
strane (3).
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Ponuka možností televízora

Používateľ môže aplikácie usporiadať podľa potreby: 
1  Potiahnite kurzor k aplikácii, ktorá sa má presunúť.
2  Pomocou žltého tlačidla zadajte režim usporiadania.
3   Premiestnite zvolenú službu na požadované miesto 

a opätovným stlačením žltého tlačidla toto nové miesto 
potvrďte.

Ak chcete odstrániť aplikáciu z obľúbených aplikácií, 
umiestnite kurzor na príslušnú aplikáciu a stlačte ČERVENÉ 
tlačidlo na diaľkovom ovládači. 

 E Opustenie obrazovky služieb AQUOS NET+
Stlačte tlačidlo MENU a výberom možnosti TV sa vrátite do 
režimu televízora.
Môžete tiež stlačiť tlačidlo ATV, DTV, SAT alebo RADIO 
a obrazovku opustíte.

POZNÁMKY
• Pri pripájaní televízora na internet sa niekedy môže zobraziť 

hlásenie s požiadavkou na príležitostné zobrazenie aktualizácie 
softvéru.

• Niektoré služby môžu od používateľa vyžadovať prihlásenie 
alebo vytvorenie osobného konta. V takom prípade postupujte 
podľa pokynov na obrazovke.

• V niektorých krajinách sú dostupné PRÉMIOVÉ služby Video-on-
Demand (VOD).

• Obrázky na tejto strane slúžia na vysvetlenie. Môžu sa zmeniť aj 
bez upozornenia.

• Jazyk obrazovky služieb AQUOS NET+ sa prispôsobí predtým 
vybratému jazyku televízneho prijímača.

• Kým sú služby AQUOS NET+ aktívne, niektoré ponuky alebo 
možnosti televízora môžu byť neprístupné.

POZNÁMKY
• Televízor počas prevádzky nepodporuje pripojenie zariadení 

USB, napríklad klávesnice. Pripájajte ďalšie zariadenie, kým je 
televízor vypnutý alebo v pohotovostnom režime.

• V službách AQUOS NET+ používajte iba bežné znaky americkej 
klávesnice (nie rozšírené znaky ani špeciálne znaky používané 
v príslušnej krajine), aby ste predišli problémom s aplikáciami.

• Služby AQUOS NET+ nemožno ukončiť pomocou externej 
klávesnice USB. V prípade potreby použite tlačidlo END na 
diaľkovom ovládači.

• Niektoré typy klávesníc môžu byť nekompatibilné alebo sa 
môžu pokúšať používať funkcie, ktoré televízor nepodporuje.

Pokročilé ovládanie

Po vyhľadaní špecifického výrazu sa výsledky 
usporiadajú podľa typu (1) vrátane počtu nájdených 
výsledkov. Kategórie sa môžu podľa potreby skryť 
alebo zobraziť pomocou tlačidla Zatvoriť (2) v prehľade 
výsledkov. 
Podržte kurzor na výsledku hľadania a zobrazí sa okno 
s prehľadom (3) informácií o zvolenom obsahu. 

 E Používateľské časti
Domovská obrazovka je rozdelená na tri funkčné oblasti:

1 Oblasť interaktívnych médií
Táto časť zabezpečuje audiovizuálnu prezentáciu 
rôznych typov obsahu. 
2 Oblasť obľúbených aplikácií
V tejto časti sa nachádza 8 aplikácií, ktoré používateľ 
označil ako obľúbené, vrátane prepojenia ku 
všetkým obľúbeným aplikáciám používateľa.
3 Oblasť odporúčaných aplikácií
Táto časť obsahuje výber odporúčaných aplikácií 
a takisto zahŕňa prepojenie k obrazovke všetkých 
aplikácií, ako je uvedené nižšie. 

V oblastiach č. 2 a 3 pomocou tlačidiel ◄/►/▲/▼ 
vyberte požadovanú službu, stlačte tlačidlo OK a okolo 
loga služby sa zobrazia smerové šípky.

 E Obrazovka obľúbených aplikácií
Obrazovka obsahuje prehľad všetkých obľúbených 
aplikácií používateľa. Obľúbené aplikácie možno vybrať 
v obrazovke všetkých aplikácií podľa nižšie uvedených 
pokynov. V domovskej obrazovke sa nachádza horný 
riadok aplikácií. V prvom riadku (1) sa v domovskej 
obrazovke automaticky zobrazuje časť s obľúbenými 
aplikáciami. 
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V niektorých službách AQUOS NET+ sa používajú 
alfanumerické znaky, ktoré možno zadávať pomocou číselných 
tlačidiel na diaľkovom ovládači (podobným spôsobom ako na 
klávesnici mobilného telefónu). S cieľom zjednodušiť tieto 
úlohy je model LE750 pripravený na používanie externej 
klávesnice USB (káblovej klávesnice USB, klávesnice USB 
s bezdrôtovým pripojením alebo klávesnice USB s pripojením 
Bluetooth), ktorá funguje iba v rámci služieb AQUOS NET+.
Keď používateľ zapojí externú klávesnicu do televízneho 
prijímača a vyberie funkciu AQUOS NET+, klávesom na 
klávesnici sa priradia tieto tlačidlá:
 1   (ENTER)/INTRO = OK (diaľkový ovládač). Prechod do 

služby alebo oprava údajov v službe.
 2 ◄/►/▲/▼ (U/O/I/K alebo u/o/i/k v prípade základnej 

klávesnice). Prechod medzi službami alebo posúvanie 
stránok doľava a doprava.

 3 ESCape =6 (tlačidlo návratu na diaľkovom ovládači). 
Návrat na predchádzajúcu stránku v službách.

 4  (Backspace). Vymazanie posledného zadaného znaku.
 5 A...Z, a...z, 0...9 a niektoré symboly na americkej 

klávesnici (bodka, znak @, znak podčiarknutia, pomlčka, 
výkričník, otáznik, dvojbodka, ľavá zátvorka, pravá 
zátvorka, znak čísla, lomka, opačná lomka, medzera). 
Slúžia na prihlasovanie, zadávanie hesiel, dátumov a pod.



Možnosť Doplnky obsahuje doplnkové funkcie 
a nastavenia:

● Časovač
Tu môžete nájsť uložené pokyny časovača.
●  Pokyny časovača

V tejto obrazovke sa nachádzajú všetky naprogramované 
nahrávania a pripomienky.
Je tiež možné naprogramovať nové nahrávania.

• Vytvoriť nový
Vytvorí sa nový pokyn časovača.

Nové nahrávanie
1 Pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/► vyberte možnosť 

Vytvoriť nový a stlačte tlačidlo OK.
2 Pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/► zvoľte položku 

Nové nahrávanie a stlačte tlačidlo OK. Otvorí sa 
funkčný zoznam nahrávaní:

- Manuálne nahrávanie:
Manuálne nastavenie nahrávania. Informácie nájdete 
na str. 51.

Funkcia doplnkov

Ponuka možností televízora

Aktuálny program: 
Nahrávanie práve sledovaného programu.
Položka ponuky sa zobrazí, iba ak sú v príslušnej stanici 
k dispozícii údaje EPG. Informácie nájdete na str. 50.
Nasledujúci program:
Nahrávanie nasledujúceho programu.
Položka ponuky sa zobrazí, iba ak sú v príslušnej stanici 
k dispozícii údaje EPG. Informácie nájdete na str. 50.
Nahrávanie pomocou prehľadu EPG
Nahrávanie programu pomocou elektronického 
prehľadu programov (EPG). Informácie nájdete 
na str. 50.
Otvorenie archívu USB REC
Otvorí sa archív USB REC. Informácie nájdete na str. 51.

3 Pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/► vyberte požadovanú 
možnosť a pokračujte stlačením tlačidla OK.

- Nová kópia
Požadované záznamy, ktoré chcete uložiť na externý 
pevný disk USB, by ste si mali skopírovať.
1 Pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/► vyberte možnosť 

Vytvoriť nový a stlačte tlačidlo OK.
2 Pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/► zvoľte položku 

Nová kópia a stlačte tlačidlo OK. Otvorí sa 
funkčný zoznam archívu USB REC. Informácie 
nájdete na str. 49.

3 Pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/► vyberte požadovanú 
možnosť a pokračujte stlačením tlačidla OK.

- Nová poznámka (udalosť prehľadu EPG)
Môžete nastaviť časovač ako pripomienku k programom, 
ktoré sa ešte nezačali vysielať.
1 Pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/► vyberte možnosť 

Vytvoriť nový a stlačte tlačidlo OK.
2 Pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/► zvoľte položku 

Nová poznámka a stlačte tlačidlo OK. Spustí sa 
prehľad EPG.

Na začiatku programu sa v televízore zobrazí výzva, 
či sa má automaticky zmeniť kanál.
- Vymazať
Použite túto funkciu v  prehľade pokynov časovača na 
vymazanie nahrávok, ktoré sú už naprogramované, alebo 
na ukončenie prebiehajúceho nahrávania s časovačom.
1 Pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/► zvoľte položku 

Vymazať a stlačte tlačidlo OK.
2 Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte pokyn časovača, 

ktorý sa má vymazať, a stlačte tlačidlo OK. Pred 
položkou sa zobrazí ikona vymazania     .

3 Pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/► zvoľte možnosť 
Potvrdiť vymazanie a stlačením tlačidla OK 
vymažete pokyny časovača.

Výberom možnosti Zrušiť sa vrátite na položku Pokyny 
časovača.

POZNÁMKA
•  Po naprogramovaní nahrávania s časovačom môže byť televízor 

vypnutý iba v pohotovostnom režime.

● Software
Táto voľba umožňuje mať najaktuálnejšiu verziu softvéru 
televízora. Nový softvér si môžete stiahnuť z rôznych zdrojov:
●  Aktualizácia softvéru
●  Cez  USB 
Aktuálnu verziu softvéru možno stiahnuť z internetovej 
stránky spoločnosti SHARP a nainštalovať do televízora 
pomocou pamäte USB.

a     .
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Tu sa nachádzajú všetky nastavenia a prispôsobenia televízora. 

● Obraz
Umožňuje upraviť nastavenia podľa podoby signálu obrazu 
v televízore.
Viac informácií nájdete na str. 21.

● Zvuk
Umožňuje nájsť nastavenia prehrávania zvuku.
Podriadené položky ponuky závisia od aktuálne zvoleného 
zvukového doplnku.
Viac informácií nájdete na str. 21.

● Vysielače
Môžete presúvať a vymazávať televízne a rozhlasové stanice. 
Môžete tiež automaticky a manuálne aktualizovať celkový 
zoznam staníc. Stanice sa takisto môžu usporiadať a triediť 
podľa potreby vo vlastných zoznamoch.
Viac informácií nájdete na str. 22.
● Obsluha
V tejto ponuke nájdete ďalšie funkcie televízora, napr. 
digitálny rekordér (USB REC) alebo všeobecné nastavenia 
času a dátumu, detskej poistky či aktualizácie softvéru.
Viac informácií nájdete na str. 24.
● Multimédiá a sieť
V ponuke môžete nastaviť sieťový adaptér a prístup k sieti. 
Môžete tu tiež nastaviť prehrávanie videa a hudby. 
Viac informácií nájdete na str. 28 a 47.
● Pripojenie
V tejto ponuke môžete nastaviť externé zariadenia pripojené 
k televízoru.
Viac informácií nájdete na str. 28.

Nastavenie funkcie

Ponuka možností televízora

●  Cez internet
Zobrazí sa sprievodca aktualizáciou softvéru.

Viac informácií nájdete na str. 27.
●  Cez anténu
Zobrazí sa sprievodca aktualizáciou softvéru.

● ● Energetická efektívnosť
Nastavte energetickú efektívnosť televízora.
● Režim Domov: 
Pri použití v domácnosti sa kladie dôraz na nízku spotrebu 
energie.
Aktivuje sa automatický reostat.
● Režim Obchod:
Nastavenia obrazu sú prispôsobené na prevádzku 
v  prezentačnej miestnosti. Deaktivuje sa automatický 
reostat. Spotreba energie sa nezníži ani pri zníženom jase 
prostredia.

● Modul(y) CA
Kódované digitálne vysielanie je možné prijímať, len ak do 
zásuvky CI na televízore zasuniete modul Common Interface 
Module (modul CI) s kartou CA. 

Viac informácií nájdete na str. 8.
● Špeciálne funkcie

●  Integrované funkcie
Zobrazenie informácií o integrovaných funkciách televízora.
●  Zopakovať prvé uvedenie do prevádzky
Umožňuje zopakovať všetky kroky úvodnej inštalácie. 
Informácie o priebehu nájdete na str. 9.

POZNÁMKA
• Všetky uložené stanice a vlastné zoznamy sa vymažú.

●  Vrátenie na hodnoty z výroby
Umožňuje resetovať nastavenia položiek Obraz alebo 
Zvuk a Sieť.

● Výber režimu AV
Umožňuje vybrať zdroj pripojenia AV.
Ak zvolený zdroj pripojenia AV poskytuje signál, mal by byť 
viditeľný.
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Pripojenie externých zariadení
 E Pred pripojením...

• Pred začatím pripájania vypnite televízor aj ostatné zariadenia.
• Kábel zasuňte do konektora až na doraz.
• Pozorne si prečítajte návod na obsluhu jednotlivých externých zariadení a zistite možné typy pripojenia. Tým taktiež získate 

najlepšiu kvalitu obrazu a zvuku a využijete televízor aj pripojené zariadenie na maximum.

Úvod k pripojeniu
Televízor je vybavený nižšie popísanými konektormi. Zožeňte si kábel vhodný do konektora na televízore a pripojte zariadenie.

POZNÁMKA
• Káble na stranách 41, 42 a 43 sa bežne predávajú.
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Pripojenie externých zariadení

Konektory HDMI umožňujú prenos digitálneho vizuálneho 
a zvukového signálu z prehrávača alebo rekordéra jedným 
káblom. Údaje digitálneho obrazu a zvuku sa prenášajú 
bez kompresie, a teda aj bez straty kvality. V pripojenom 
zariadení netreba vykonávať analógovo-digitálny prevod, 
ktorý zhoršuje kvalitu signálu.

Prevod DVI/HDMI
Digitálne obrazové signály z disku DVD možno prehrávať aj 
pomocou konverzného kábla DVI/HDMI prostredníctvom 
kompatibilného pripojenia HDMI. Zvuk musíte prenášať 
ďalším káblom.
• Po pripojení konverzného kábla DVI/HDMI ku konektoru HDMI 

nemusí byť obraz čistý.
• Štandardy HDMI a DVI využívajú rovnakú metódu ochrany proti 

kopírovaniu HDCP.
• Ak chcete pripojiť kábel DVI, musíte mať k dispozícii bežne 

predávaný adaptér (nie je súčasťou dodávky).

POZNÁMKA

• Podľa typu kábla HDMI sa v obraze môže objaviť šum. Používajte 
certifikovaný kábel HDMI. 

• Pri prehrávaní obrazu HDMI sa automaticky rozpozná a nastaví 
najlepší možný formát.

Podporované videosignály

576i, 576p, 480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p

Pripojenie zložkového signálu

Ak pripojíte prehrávač alebo rekordér diskov DVD alebo iné 
zariadenie ku konektoru INPUT COMPONENTS/AV, získate 
presnú reprodukciu farieb a maximálnu kvalitu obrazu.

Konektor COMPONENTS/AV možno použiť na pripojenie 
hernej konzoly, kamkordéra, prehrávača/rekordéra diskov 
DVD a iných zariadení.

Pripojenie VIDEO

Pripojenie HDMI

Príklady zariadení, ktoré je možné 
pripojiť

● Videorekordér ● Prehrávač/rekordér diskov DVD
● Blu-ray prehrávač/rekordér

Príklady zariadení, ktoré je možné 
pripojiť

●  Prehrávač/rekordér diskov DVD ● Prehrávač/
rekordér diskov Blu-ray

● Herná konzola
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Pripojenie externých zariadení

POZNÁMKA
• Ak dekodér potrebuje prijímať signál z televízora, v ponuke 

Zdrojový zoznam (str. 17) vyberte správny vstupný konektor, 
ku ktorému je dekodér pripojený.

Pripojenie SCART

Príklady zariadení, ktoré je možné 
pripojiť

● Videorekordér ● Dekodér 
● Prehrávač/rekordér diskov DVD

Pripojenie reproduktorov 
a zosilňovača

Pripojte zosilňovač s vonkajšími reproduktormi podľa 
nasledujúceho obrázka.

Príklady zariadení, ktoré je možné 
pripojiť

● Pripojenie zosilňovača so vstupom pre 
digitálny zvuk

● ● Po pripojení
Nastavenie digitálneho výstupu zvuku
Po pripojení zosilňovača s digitálnym vstupom zvuku 
RCA podľa obrázka musíte nastaviť formát výstupu 
zvuku kompatibilný s prehrávaným programom alebo 
pripojeným zariadením.

Stlačte tlačidlo MENU a prejdite na položky 
Nastavenie → Zvuk → Digitálny výstup → a 
vyberte možnosti PCM alebo Dolby Digital.

POZNÁMKA
• Keď nastavíte možnosť Dolby Digital a prijmete zvuk 

vo formáte Dolby Digital alebo Dolby Digital Plus, 
reprodukovať sa bude zvuk vo formáte Dolby Digital. 
V opačnom prípade sa bude reprodukovať zvuk vo 
formáte PCM.
Keď nastavíte možnosť PCM, bez ohľadu na prijímaný 
formát zvuku sa bude reprodukovať zvuk vo 
formáte PCM.
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Zariadenia HDMI 
 Ovládanie zariadení HDMI pomocou 
protokolu HDMI CEC

 E Čo je HDMI CEC?
Pomocou protokolu HDMI CEC môžete interaktívne ovládať 
kompatibilné systémy (zosilňovač AV, prehrávač/rekordér 
diskov DVD, prehrávač/rekordér diskov Blu-ray) pomocou 
jedného diaľkového ovládača.

POZNÁMKA
• Protokol HDMI CEC nefunguje počas používania funkcií USB REC.

 E Úkony vykonávané pomocou protokolu 
HDMI CEC 

 Prehrávanie jedným dotykom
Keď je televízor v pohotovostnom režime, automaticky 
sa zapne a prehrá obraz zo zdroja HDMI.

  Ovládanie pomocou jedného diaľkového 
ovládača

Protokol HDMI CEC automaticky rozpozná pripojené zariadenia 
HDMI, takže ich môžete ovládať spoločne s  televízorom, ako 
keby ste používali univerzálny diaľkový ovládač.

 Používanie zoznamu titulov externých 
zariadení

Okrem zobrazenia zoznamu časovačov televízora (str. 36) 
môžete vyvolať aj hlavnú ponuku externého prehrávača alebo 
zoznam titulov prehrávača alebo rekordéra za predpokladu, 
že tieto zariadenia podporujú protokol HDMI CEC.

POZNÁMKA
• Pri používaní protokolu HDMI CEC používajte iba certifikovaný kábel 

HDMI.

• Diaľkový ovládač namierte na televízor, nie na pripojené zariadenie 
HDMI.

• V závislosti od typu používaného kábla HDMI sa v obraze môže 
objaviť šum. Používajte certifikovaný kábel HDMI.

• Pomocou tohto systému možno pripojiť až tri nahrávacie zariadenia, 
jeden zosilňovač AV a tri prehrávače HDMI.

• Tieto operácie ovplyvnia zariadenie HDMI vybraté ako aktuálny 
externý zdroj. Ak zariadenie nefunguje, zapnite ho a pomocou 
tlačidla b vyberte vhodný externý zdroj.

• Po zapojení alebo odpojení káblov HDMI alebo zmene pripojenia 
zapnite všetky pripojené zariadenia HDMI, skôr než zapnete televízor. 
Výberom položky HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 alebo HDMI 4 z ponuky 
VSTUP skontrolujte, či sa správne zobrazuje a reprodukuje obraz a zvuk.

 Pripojenie HDMI CEC
Najprv zapojte systém reproduktorov alebo prehrávač/rekordér, 
ktorý podporuje protokol HDMI CEC.

POZNÁMKA
• Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu zariadenia, ktoré 

chcete pripojiť.

• Po odpojení prepojovacích káblov alebo zmene vzoru pripojenia 
zapnite najprv všetky požadované zariadenia a potom aj televízor. 
Stlačením tlačidla b zmeňte externý zdroj vstupu, vyberte vhodný 
externý zdroj a overte audiovizuálny výstup.

• Káble uvedené v nasledujúcom vysvetlení sa bežne predávajú.

 Kábel s certifikáciou HDMI (bežne predávaný)
 Kábel zvuku typu RCA (bežne predávaný)

Prehrávač/rekordér Systém 
reproduktorov

 Pripojenie prehrávača/rekordéra 
prostredníctvom systému reproduktorov

Pripojenie iba prehrávača alebo rekordéra

Prehrávač/rekordér
 Kábel s certifikáciou HDMI (bežne predávaný)

Ponuka HDMI CEC (Ovládanie 
spotrebnej elektroniky)

Prejdite do položky Ponuka → Nastavenie → Pripojenia → 
HDMI CEC a vyberte položku, ktorú chcete nastaviť.

Ak chcete povoliť funkcie HDMI CEC, nastavte túto položku na 
hodnotu Zapnuté.

Po aktivovaní tejto položky sa povolí funkcia prehrávania 
jedným dotykom. Keď je televízor v pohotovostnom režime, 
automaticky sa zapne a prehrá obraz zo zdroja HDMI.

POZNÁMKA
• Výrobné nastavenie tejto položky má hodnotu Vypnuté.

Základné ovládanie

Zoznam funkcií HDMI CEC

Zapnutie televízora na diaľku pomocou 
funkcie HDMI-CEC (Prehrávanie jedným 

dotykom)

Ak sa k televízoru pripojí zariadenie podporujúce funkciu HDMI 
CEC, diaľkový ovládač nebude fungovať. 
Krátkym stlačením tlačidla SOURCE sa diaľkový ovládač znova 
aktivuje a televízor prejde do režimu TV.
Dlhým stlačením tlačidla SOURCE sa televízor vráti do režimu 
HDMI CEC.

Ovládanie zariadenia HDMI CEC
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Pripojenie HDMI (DVI)

HDMI 1, 2, 3 alebo 4

Pripojenie počítača

Pripojenie počítača

Analógové pripojenie

Kábel VGA

Môžete vybrať veľkosť obrazu.

 1 Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači.
 2 Zvoľte položku Nastavenie → Obraz → Veľkosť 

obrazu a potom stlačte tlačidlo OK.
 3 Stlačením tlačidiel ◄/► vyberte požadovanú položku 

a potom stlačte tlačidlo OK.

POZNÁMKA

• Položku môžete vybrať aj stlačením tlačidla f na diaľkovom 
ovládači. 

• Najprv pripojte počítač a potom vykonajte nastavenie.
• Veľkosť obrazu, ktorú možno vybrať, sa môže líšiť podľa typu 

vstupného signálu.

POZNÁMKA
• Ak používate konektor PC-IN, musíte zapojiť kábel zvuku.

4 : 3 PC 16 : 9 PC

Príklad

● ● Po pripojení
●  Ak po pripojení počítača k televízoru pomocou kábla 

HDMI nefunguje zvukový výstup, použite na pripojenie 
zvukový stereofónny kábel s minikonektorom 
ø 3,5 mm, ako je to znázornené na predchádzajúcom 
obrázku. 

●  Po pripojení počítača k televízoru pomocou kábla 
DVI budete musieť pripojiť kábel pre stereofónny 
minikonektor ø 3,5 mm z televízora do počítača, ako je 
to znázornené na predchádzajúcom obrázku.

Výber veľkosti obrazu
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Kábel pre 
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minikonektor 
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Kábel s certifikáciou HDMI
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Kábel DVI/HDMI

Položka
16 : 9 PC Správne zobrazenie s pomerom strán 16 : 9 
4 : 3 PC Správne zobrazenie s pomerom strán 4 : 3 



Rozlíšenie Horizontálna 
frekvencia

Vertikálna 
frekvencia

VGA 640 g 480 31,5 kHz 60 Hz

SVGA 800 g 600 37,9 kHz 60 Hz

XGA 1 024 g 768 48,4 kHz 60 Hz

WXGA 1 360 g 768 47,7 kHz 60 Hz

SXGA 1 280 g 1 024 64,0 kHz 60 Hz

SXGA+ 1 400 g 1 050 65,3 kHz 60 Hz

UXGA 1 600 g 1 200 75,0 kHz 60 Hz

1080p 1 920 g 1 080 67,5 kHz 60 Hz

Tabuľka kompatibility s počítačmi

POZNÁMKA
• Tento televízor je len obmedzene kompatibilný s počítačom 

a  správnu činnosť možno zaručiť len vtedy, keď grafická karta 
presne vyhovuje štandardu VESA 60 Hz. Výsledkom akejkoľvek 
odchýlky od tohto štandardu je deformácia obrazu.

VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+ a UXGA sú registrované 
ochranné známky spoločnosti International Business Machines 
Corporation.

 1

 1

Táto funkcia umožňuje automatické nastavenie najlepšieho 
zobrazenia na obrazovke pri použití analógových 
konektorov TV a PC a bežne predávaného konverzného 
kábla DVI/VGA a pod.

1 Stlačením tlačidla b vyberte položku PC-IN v ponuke 
Výber režimu AV a potom stlačte tlačidlo OK.

2 Stlačte tlačidlo MENU.
3 Stlačením tlačidla ► vyberte položku Nastavenie 

a stlačte tlačidlo OK.
4 Stlačením tlačidla ▼ vyberte položku Obraz → 

ďalšie... a stlačte tlačidlo OK.
5 Stlačením tlačidla ► zvoľte položku Zobrazenie PC 

IN a stlačte tlačidlo OK.
6 Stlačením tlačidla ▼ vyberte položku Auto poloha 

a stlačte tlačidlo OK.

POZNÁMKA
• Keď pripojíte počítač a vyberiete zdroj PC-IN, nastavenie Auto 

poloha sa vyberie automaticky. 
• Nastavenie Auto poloha môže zlyhať, ak má obraz z počítača 

nízke rozlíšenie, nejasné (čierne) okraje alebo sa počas 
vykonávania nastavenia Auto poloha pohne.

• Pripojte počítač k televízoru a zapnite ho pred spustením funkcie 
Auto poloha.

• Nastavenie Auto poloha možno vybrať, len ak sa prostredníctvom 
zásuvky PC IN reprodukujú analógové signály.

Automatické nastavenie obrazu 
z počítača

Ručné nastavenie obrazu z počítača

Obvykle je nastavenie obrazu jednoduché vďaka funkcii 
Auto poloha. Niekedy však treba obraz optimalizovať 
ručným nastavením.

1 Stlačením tlačidla b vyberte položku PC-IN 
v ponuke Výber režimu AV a potom stlačte tlačidlo OK.

2 Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači.
3 Zvoľte položku Nastavenie → Obraz → ďalšie... 

a potom stlačte tlačidlo OK.
4 Stlačením tlačidla ► zvoľte položku Zobrazenie PC IN 

a potom stlačte tlačidlo OK.

5 Stlačením tlačidiel ▲/▼ vyberte požadovanú položku 
a potom stlačte tlačidlo OK.

6 Stlačením ◄/► nastavte hodnotu vybranej položky.

Položka
Vodorovná 
poloha 
obrazu.

Vycentrovanie obrazu pohybom doľava 
alebo doprava.

Zvislá 
poloha 
obrazu

Vycentrovanie obrazu pohybom hore 
alebo dole.

Fázová 
poloha

Korekcia, ak má obraz nízky kontrast 
alebo bliká.

Auto poloha Automatické nastavenie obrazu

Pripojenie počítača

POZNÁMKA

• Možnosti ponuky Zobrazenie PC IN v položke Obraz sú 
k  dispozícii len pre analógové signály prenášané cez vstupný 
konektor PC IN.

• V závislosti od rozlíšenia môže byť rozsah na manuálne nastavenie 
zvislej a vodorovnej polohy odlišný.
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Stlačením tlačidla J pokračujte v inštalácii.
Vyberte káblové alebo bezdrôtové pripojenie.

POZNÁMKA
• Ak sa rozhodnete pre káblové pripojenie smerovača, potrebujete 

kábel siete ETHERNET (bežne predávaný, nie je súčasťou dodávky).
• Ak nemáte širokopásmové pripojenie na internet, obráťte sa 

na predajňu, kde ste kúpili televízor, prípadne na poskytovateľa 
internetových alebo telefonických služieb.

• Káblové a  bezdrôtové pripojenie nemožno používať súčasne. 
Používajte iba jeden typ pripojenia.

• Pripojenie a výkon bezdrôtovej siete LAN nemožno zaručiť vo 
všetkých obytných priestoroch. V nasledujúcich prípadoch môže 
byť signál bezdrôtovej siete LAN slabý alebo nestabilný, prípadne 
sa môže znížiť rýchlosť pripojenia.
- Pri používaní v budovách vyrobených z betónu, vystuženej 

ocele alebo iného kovu.
-  Po umiestnení do blízkosti predmetov, ktoré bránia prenosu 

signálu.
- Pri používaní s inými bezdrôtovými zariadeniami, ktoré vysielajú 

na rovnakej frekvencii.
- Pri používaní v blízkosti mikrovlnných rúr a iných zariadení, 

ktoré vytvárajú magnetické pole, elektrostatický výboj alebo 
elektromagnetické rušenie.

• Ak chcete vysielať prúdy obsahu, vyžaduje sa stabilné pripojenie. 
Ak je rýchlosť bezdrôtovej siete LAN nestabilná, použite káblové 
pripojenie siete LAN.

Pomocou kábla siete ETHERNET prepojte zásuvku LAN na 
televízore s  vysielacím smerovačom, ako je to znázornené 
nižšie. Odporúča sa to pri používaní služieb, ktoré vyžadujú 
stabilnú rýchlosť pripojenia, napríklad na vysielanie prúdov 
mediálnych údajov.

Nastavenie multimédií a siete

Nastavenie siete

Káblová inštalácia

Pripojenie k sieti

Ak chcete používať internetové služby, musíte televízor pripojiť 
k smerovaču s vysokorýchlostným pripojením na internet. 
Prostredníctvom smerovača alebo prístupového bodu 
môžete televízor pripojiť aj k serveru domácej siete.
Televízor môžete k smerovaču pripojiť pomocou kábla 
alebo bezdrôtovo.

Ak chcete získať prístup ku konfi gurácii internetu v televízore, 
prejdite do ponuky Nastavenie → Multimédiá a sieť → 
Nastavenie siete → Sieť. Zobrazí sa nasledujúca 
obrazovka:

 

Zásuvka LANSmerovač

LAN

LAN
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● Prehľad káblového pripojenia

 Počítač (server Home Media)
 Smerovač (bežne predávaný)
 Kábel siete ETHERNET (bežne predávaný)
 Sieť (internet)

● Postup pripojenia

 Kábel siete ETHERNET

1  Zapnite smerovač (bežne predávaný). Postup zapnutia 
nájdete v návode na obsluhu smerovača. 

2  Prepojte zásuvku LAN na televízore a smerovač (bežne 
predávaný) pomocou kábla siete ETHERNET (bežne 
predávaného).

3  Prejdite na položku Nastavenie → Multimédiá a sieť → 
Nastavenie siete → Sieť.

4  Stlačením tlačidla OK a tlačidiel ▲/▼ vyberte položku 
Kábel a potom stlačte tlačidlo OK.

5  Vyberte typ konfigurácie IP adresy:
 Automatická: Automatická konfigurácia IP adresy 
pomocou servera DHCP alebo viacerých protokolov 
podľa špecifikácie UPnP.
Manuálna: Ručné zadanie pevných adries IP. (Informácie 
získate od poskytovateľa internetových služieb).

6 Stlačte tlačidlo OK.

S televízorom používajte adaptér USB značky SHARP 
(AN-WUD630). 

● Prehľad bezdrôtového pripojenia 

 Počítač (server Home Media)
 Smerovač alebo prístupový bod bezdrôtovej siete LAN
 Adaptér USB bezdrôtovej siete LAN AN-WUD630 
 Sieť (internet)

POZNÁMKA
• Pri používaní adaptéra bezdrôtovej siete LAN značky SHARP 

(predáva sa samostatne) skúste okolo zariadenia zabezpečiť čo 
najviac priestoru, aby ste dosiahli najlepší výkon.

• Skontrolujte, či brány fi rewall v sieti umožňujú prístup 
k bezdrôtovému pripojeniu televízora.

Bezdrôtová inštalácia



Nastavenie multimédií a siete

• Prevádzku nemožno zaručiť, ak sa používajú prístupové body bez 
certifikácie Wi-Fi®.

• Ak chcete televízor pripojiť na internet pomocou bezdrôtovej siete 
LAN, musíte mať prístupový bod bezdrôtovej siete LAN. Informácie 
o nastavení nájdete v návode na obsluhu prístupového bodu.

● Postup pripojenia

1 Skôr než začnete s  inštaláciou siete, zapnite smerovač 
alebo prístupový bod.

2 Pripojte adaptér USB AN-WUD630 k  portu USB Wi-Fi na 
televízore.

•   Používajte iba adaptér bezdrôtovej siete LAN 
AN-WUD630 značky Sharp. Pri používaní iných adaptérov 
nemožno zaručiť prevádzku.

•   Ak je bezdrôtová sieť zabezpečená, pripravte si šifrovací kľúč, 
ktorý neskôr zadáte na obrazovke.

3 Prejdite na položku Nastavenie → Multimédiá a sieť → 
Nastavenie siete → Sieť.

4 Stlačením tlačidla OK a tlačidiel ▲/▼ vyberte položku 
Bezdrôtové a stlačte tlačidlo OK.

Ak televízor rozpozná iba bezdrôtový adaptér USB, automaticky sa 
vyberie pripojenie Bezdrôtové.
Televízor začne vyhľadávať bezdrôtové smerovače alebo 
prístupové body.
 

5 Vyberte požadovaný smerovač alebo prístupový bod 
a stlačte tlačidlo OK. 
Keď sa zobrazí položka ◄◄, stlačením tohto tlačidla sa 
môžete okamžite vrátiť o jeden krok v inštalácii späť.

6 Ak má vaša sieť nastavený prístupový kód umožňujúci 
prístup do siete, musíte ho zadať. Zobrazí sa klávesnica na 
obrazovke, ktorá slúži na zadanie hesla.
Stlačte tlačidlo OK.

7 Vyberte spôsob priradenia IP adresy. Môžete vybrať: 
Automatické (DHCP) alebo Manuálne (zadanie 
pevnej IP adresy).

Automatické (DHCP): IP adresa sa priradí automaticky 
prostredníctvom servera DHCP vašej domácej siete.
• Server DHCP musí byť nastavený na sieťovom 

zariadení (smerovač alebo prístupový bod 
bezdrôtovej siete LAN).

Zadanie pevnej IP adresy: IP adresa sa zadá manuálne. 
IP adresu zadajte pomocou alfanumerických tlačidiel na 
diaľkovom ovládači.
Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo J.

Zobrazí sa prehľad nastavenia.
8 Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla J. 

POZNÁMKY
• Ak chcete televízor pripojiť na internet, musíte mať širokopásmové 

pripojenie na internet.

• Ak nemáte širokopásmové pripojenie na internet, obráťte sa 
na predajňu, kde ste kúpili televízor, prípadne na poskytovateľa 
internetových alebo telefonických služieb.

• Pri ďalších pripojeniach k bezdrôtovej sieti už netreba zadávať 
bezpečnostný kľúč.

Ak je prístupový bod nastavený na neviditeľný režim (skrytý 
identifi kátor SSID, ktorý zabraňuje zisteniu inými zariadeniami), 
manuálne zadajte názov identifi kátora SSID požadovaného 
prístupového bodu.

1 Vyberte možnosť Zadať prístupový bod manuálne 
a stlačte tlačidlo OK. Zadajte názov identifi kátora SSID 
pomocou klávesnice na obrazovke. 

2 Vyberte položku Uložiť a stlačením tlačidla OK uložte 
názov.

3 Vyberte položku Spôsob šifrovania a stlačte tlačidlo OK.
Ak je prístupový bod zabezpečený, bude sa vyžadovať 
bezpečnostný kľúč WEP alebo heslo WAP.
4 Zopakujte postup od bodu č. 7 v  predchádzajúcom 

vysvetlení.
Ak chcete zmeniť nastavenia bezdrôtovej siete LAN, prejdite 
do ponuky Nastavenie → Multimédiá a sieť → Nastavenie 
siete → Sieť.
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POZNÁMKY
• Adaptér (smerovač, rozbočovač, prístupový bod bezdrôtovej siete…) 

s malou šírkou pásma bude zobrazovať slabé sieťové pripojenie 
a  následne nízku kvalitu prúdu údajov. Ak chcete funkcie využívať 
naplno, odporúča sa šírka pásma 56 Mb/s alebo väčšia.

• Ak pracujete v blízkosti inej bezdrôtovej siete alebo siete Bluetooth, pri 
používaní adaptéra Wi-Fi sa môžu vyskytnúť problémy s internetovým 
pripojením televízora. Kvalitu bezdrôtového pripojenia nemožno 
zaručiť, preto skúste zmeniť kanál Wi-Fi na prístupovom bode 
(AP), aby ste predišli rušeniu. Pozrite si používateľskú príručku 
prístupového bodu.

• Služba Home Network (DLNA) vyžaduje, aby bol v počítači v domácej 
sieti nainštalovaný externý softvér na vysielanie prúdov mediálnych 
údajov, ktorý nie je súčasťou služieb AQUOS NET+.

• Ako serverový softvér Home Network (DLNA) sa uprednostňuje 
napríklad Windows Media Player 11 (súčasť systému Windows Vista) 
alebo Windows Media Player 12 (súčasť systému Windows 7), TVersity 
(www.tversity.com), Nero Media Home (www.nero.com) alebo 
Twonky Media Manager (www.twonky.com). Zoznam certifi kovaných 
mediálnych serverov nájdete na webovej lokalite organizácie DLNA 
(www.dlna.org). Informácie o nastavení, zdieľaní a vysielaní prúdov 
mediálneho obsahu nájdete v používateľskej príručke k serverovému 
softvéru.

• Údaje služby Home Network (DLNA) (video, hudba a fotografi e) sú 
zoradené v priečinkoch podľa hierarchie servera. K dispozícii môžu 
byť rôzne možnosti zoradenia obsahu, napríklad podľa interpreta, 
žánru, skladateľa, hodnotenia, zoznamu skladieb alebo sledovaných 
priečinkov, ktoré sa však môžu líšiť v závislosti od vybratého 
mediálneho servera.

• Funkcia Prehrať v zariadení, ktorá sa nachádza v niektorých 
počítačových prehrávačoch médií, môže spôsobiť veľmi 
komprimovanú kvalitu obrazu. Ak chcete dosiahnuť najlepšiu kvalitu 
obrazu, použite funkciu USB Media Player televízora.



Výberom položky V na obrazovke počas prehrávania 
sa  posuniete rýchlo dopredu. Opakovaným výberom 
položky V sa zvýši rýchlosť rýchleho posunu dopredu. 
Na obrazovke vyberte položku               a stlačením tlačidla OK 
obnovíte normálnu rýchlosť.
Výberom položky L na obrazovke sa nahrávka rýchlo 
posunie dopredu v intervale dvoch minút. 
Výberom položky S na obrazovke počas prehrávania sa 
posuniete dozadu. Opakovaným výberom položky S 
môžete zvýšiť rýchlosť posúvania dozadu. 
Na obrazovke vyberte položku               a stlačením tlačidla OK 
obnovíte normálnu rýchlosť.
Výberom položky T na obrazovke sa nahrávka rýchlo 
posunie dozadu v intervale dvoch minút.

Pomocou niekoľkých nastavení môžete ponuku USB REC 
upraviť podľa potreby.

Prejdite do položky MENU → Nastavenie → Ovládanie → 
ďalšie → USB REC a potom stlačte tlačidlo OK:

● ● Informovať o skrytých sekciách
Ak sa v archivovanej nahrávke skryla niektorá z položiek, po 
preskočení skrytej časti sa na obrazovke zobrazí informácia. 
Výrobné nastavenie tejto položky má hodnotu áno.
● ● Značky skoku
Nastaví štandardnú dĺžku úseku (v minútach) pri rýchlom 
posúvaní dopredu alebo dozadu počas prehrávania filmu 
stlačením tlačidla S alebo V. Pomocou číselných tlačidiel 
na diaľkovom ovládači zadajte čas.
• Ak je aktivovaná funkcia Rýchly posun dĺžka úseku 

môže byť nastavená iba v rozsahu od 1 do 4 minút.
● ● Smart Jump
Ak je aktivovaná funkcia Smart Jump, dĺžka úseku sa zmenší 
o polovicu po každej zmene smeru posunu. Dĺžka úseku sa 
zdvojnásobí, ak zobrazenie posuniete viac ako trikrát v tom 
istom smere (posun bude najviac 8 min).
● ● Časová tolerancia pri nahrávaní seriálov
Nahrávanie vysielania v režime Seriál sa spustí, ak sa začne 
požadovaný program vysielať v naprogramovanom čase ± 
nastavená časová tolerancia. Pomocou číselných tlačidiel 
na  diaľkovom ovládači zadajte čas (vždy dvomi číslicami 
od 01 do 60 min).

Funkcia USB REC umožňuje nahrať televízny program 
a  neskôr si ho pozrieť. Umožňuje tiež naplánovať jedno 
alebo viacero nahrávaní, ktoré si neskôr budete môcť 
prehrať.

Ak sú dostupné údaje prehľadu EPG alebo teletextu, funkcia 
USB REC tiež nahrá názov každého programu a dodatočné 
informácie o ňom.

V  rámci vysielania typu DVB sa nahrajú aj ďalšie jazyky, ak 
sú dostupné. Titulky DVB alebo titulky teletextu sa nahrajú, 
ak je v  nastavení USB REC aktivovaná funkcia nahrávania 
titulkov.
Funkcia USB REC vyžaduje externú pamäť USB 2.0 alebo 
pevný disk, ktorý je vždy pripojený a vopred nakonfigurovaný 
na nahrávanie informácií. 
Prvé pripojené zariadenie USB sa zobrazí ako 
terminál USB1.
Pred prvým použitím funkcie USB REC musíte 
pamäťové zariadenie USB naformátovať.

Počas nahrávania televízneho programu môžete sledovať 
iný program alebo prehrávať program uložený v  pamäti 
USB alebo na pevnom disku. Sledovať môžete dokonca aj 
program, ktorý sa práve nahráva, s časovým posunom.

Manuálne nahrávanie
Pomocou tlačidla USB REC môžete nahrávať zaujímavé 
programy priamo do pamäte USB. Pri prehrávaní vysielania 
s  časovým posunom je možné uložiť aktuálne vysielaný 
program do pamäte USB. Program sa nahrá od začiatku 
do konca podľa nastaveného času nahrávania alebo po 
uplynutí nastavenej doby nahrávania.
Nahrávanie pomocou časovača
V  prehľade EPG vyberte obľúbený program, ktorý chcete 
nahrať. Prehľad časovača môže obsahovať 50 položiek. 
Programy môžete sledovať neskôr z pamäte USB.
Nahrávanie seriálov
Rôzne vysielacie časy seriálov môžete jednoducho 
naprogramovať.
Prehrávanie archívnych nahrávok s časovým posunom
Ak chcete sledovať program, ktorý sa práve nahráva, 
ešte pred skončením jeho vysielania, môžete ho prehrať 
s  časovým posunom aj počas prebiehajúceho nahrávania 
zostávajúcej časti programu.

Funkcia USB REC 

Funkcia USB REC

USB REC (Videorekordér)

Nastavenie funkcie USB REC 

Prehrávanie archívu 
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USB REC

Tlačidlá funkcie USB REC



Funkcia USB REC

● ● Nahrávanie titulkov
Vyberte, či sa majú nahrať titulky staníc DVB.

tlačením tlačidla USB REC sa nahrávanie spustí ihneď po 
jeho stlačení. Stačí iba nastaviť dobu nahrávania. 

1  Stlačte tlačidlo USB REC. Zobrazí sa obrazovka doby 
nahrávania. 

● ● Aktuálne vysielanie
Vysielanie, ktoré práve sledujete, sa nahrá do pamäte USB 
zariadenia alebo na pevný disk.
● ● 30 min/ 60 min/ 90 min/ 120 min/ 180 min /240 min
Umožňuje vybrať dobu nahrávania.
● ● ???
Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači 
môžete zadať dobu nahrávania manuálne.

2  Pomocou tlačidiel ◄/► môžete vybrať požadovanú 
dobu nahrávania.
Stlačte tlačidlo OK a potvrďte výber. 

3 Zobrazí sa obrazovka Údaje časovača.
Skontrolujte údaje časovača a  potvrďte ich stlačením 
tlačidla OK. Nahrávanie sa spustí a na chvíľu sa zobrazí lišta 
priebehu nahrávania.
Kým je nahrávanie aktívne, indikátor stavu (pyramída 
AQUOS) sa rozsvieti na fialovo.
Aktuálne nahrávanie môžete predčasne ukončiť stlačením 
tlačidiel H a OK.

POZNÁMKA
Ak nie sú dostupné informácie o  programe z  teletextu 
alebo prehľadu EPG, po prvom stlačení tlačidla I sa zobrazí 
ponuka doby nahrávania. Vyberte požadovanú dobu 
nahrávania a potvrďte ju pomocou tlačidla OK.

Nahrávanie s  časovačom funkcie USB REC môžete 
naprogramovať pomocou prehľadu EPG.
Po naprogramovaní nahrávania s  časovačom môže byť 
televízor vypnutý iba v pohotovostnom režime.
Ak je televízor vypnutý hlavným vypínačom, nahrávanie 
s časovačom sa neuskutoční.
1 Stlačte tlačidlo EPG.
2 Vyberte vysielanie, ktoré sa má nahrať.
3  Stlačte tlačidlo REC(E). Otvorí sa dialógové okno 

s údajmi časovača.

Viac informácií sa dozviete v časti Záznam na str. 32.

Manuálne nahrávanie 

Programovanie nahrávania s 
časovačom pomocou prehľadu EPG 
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Nahrávanie s  časovačom funkcie USB REC môžete 
naprogramovať manuálne.
Prepnite televízor do režimu TV a vyberte stanicu, ktorá sa 
má nahrať.
1  Stlačte tlačidlo OK a vyberte položku Nahrávanie → 

Manuálne nahrávanie.

2  Vyberte dobu v  rozsahu 30 až 240 min a stlačte 
tlačidlo OK.
Zobrazí sa obrazovka Údaje časovača. V prípade 
potreby môžete údaje časovača zmeniť.

3  Pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/► vyberte stanicu alebo 
pripojenie na nahrávanie.

4  Potvrďte stlačením tlačidla OK. Zobrazí sa obrazovka 
Údaje časovača. V prípade potreby môžete údaje 
časovača zmeniť.

Ak je vybratý ako zdroj nahrávania DVD rekordér, 
v nastavenom čase nahrávania ručne spustite prehrávanie 
na pripojenom zariadení.
Ak je televízor vypnutý hlavným vypínačom, nahrávanie 
s časovačom sa neuskutoční.

Manuálne naprogramovanie 
nahrávania s časovačom 

Funkcia USB REC

Použite túto funkciu v  prehľade časovača na vymazanie 
nahrávok, ktoré sú už naprogramované, alebo na ukončenie 
prebiehajúceho nahrávania s časovačom.
1  Stlačte tlačidlo MENU a prejdite do ponuky Doplnky → 

Časovač, stlačte tlačidlo OK a zobrazia sa nahrávky, 
ktoré sú už naprogramované.

2  Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte položku časovača, 
ktorá sa má vymazať a stlačte tlačidlo OK. 

3 Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku Potvrdiť vymazanie.
4 Stlačte tlačidlo OK a potvrďte výber.
Písmená aktuálne zapnutého časovača sa zobrazia načerveno. 
Ak tento časovač vymažete, nahrávanie sa zastaví.

1  Stlačte tlačidlo MENU a prejdite na položku Video→ 
 Archív USB REC.

2 Tlačidlami ◄/► vyberte nahrávku.
3 Stlačením tlačidla OK spustíte prehrávanie. 

Počas prehrávania nahrávky z  archívu môžete nastaviť 
záložky.
1  Stlačením tlačidiel ▲/▼ sa zobrazí lišta s  priebehom 

nahrávania.
2  Stlačením a podržaním tlačidla I (PLAY) nastavíte 

záložku. Po každom stlačení a podržaní tlačidla I (PLAY) 
sa nastaví nová záložka. 

3 Zobrazí sa hlásenie:
Záložka sa nastavila.

V jednej nahrávke môžete nastaviť až 15 záložiek.

Vymazanie naprogramovaných 
položiek časovača 

Nastavenie prehrávania z archívu

Prehrávanie z archívu 

Nastavenie záložiek 
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1 Stlačením tlačidla F môžete zmraziť prehrávaný obraz.
2 Stlačením tlačidla F obnovíte prehrávanie.

Časti nahrávky môžete vymazať z aktuálnej pozície v rámci 
sledovaného filmu smerom na začiatok alebo koniec.
1  Počas prehrávania archívu stlačte tlačidlo F na mieste, 

kde začína časť archívnej nahrávky, ktorá sa má vymazať.
2  Na lište s  priebehom prehrávania vyberte

položku            a stlačením tlačidla OK zobrazte položku 
Vymazať alebo skryť. 

3  Tlačidlami ◄/► vyberte položku Vymazať od 
začiatku alebo Vymazať do konca.

4  Vyberte položku Potvrdiť vymazanie a stlačte 
tlačidlo OK.

5  Výberom položky Zrušiť a stlačením tlačidla OK zrušíte 
vymazanie.

1  Stlačením tlačidla p zobrazíte lištu s  priebehom 
prehrávania.

2  Stlačením modrého tlačidla sa posuniete na ďalšiu 
záložku.

1  Stlačením tlačidla p zobrazíte lištu s  priebehom 
prehrávania.

2  Tlačidlami          /          vyberte záložku, ktorú chcete 
vymazať.

3  Vyberte položku          a stlačením tlačidla OK vymažete 
vybratú záložku. 

1  Stlačením tlačidla p zobrazíte lištu s  priebehom 
prehrávania.

2  Pomocou tlačidiel L/K sa môžete posúvať 
dopredu alebo dozadu v nahratom archíve.

Umožňuje rýchle vyhľadávanie určitých scén z nahrávky. 
Viac informácií nájdete na str. 49.

Počas sledovania s  časovým posunom môžete rýchlo 
posúvať dopredu a  dozadu v  rôznych rýchlostiach. Počas 
posúvania sa neprehráva zvuk. 

1  Stlačením tlačidla p zobrazíte lištu s  priebehom 
prehrávania.

2  Tlačidlami J/S môžete rýchlo posúvať dopredu 
alebo dozadu.

Viac informácií sa dozviete v  časti Prehrávanie archívu 
na str. 49.

Posúvanie 

Rýchly posun 

Rýchle posunutie dopredu a dozadu 

Funkcia USB REC

Posúvanie medzi záložkami 

Vymazanie jednotlivých záložiek 

    

  

Časti nahrávky v archíve môžete skryť. Skryté časti sa preskočia 
pri ďalšom prehrávaní a kopírovaní do pripojeného rekordéra.
1  Počas prehrávania z archívu stlačte tlačidlo F na mieste, 

kde začína časť, ktorá sa má skryť.
2  Na lište s  priebehom prehrávania vyberte 

položku            a stlačením tlačidla OK zobrazte položku 
Vymazať alebo skryť. 

3  Tlačidlami ◄/► vyberte položku Skryť, čím sa označí 
začiatok časti, ktorá sa má skryť.

4  Stlačením tlačidla F znova spusťte prehrávanie alebo 
tlačidla G/V posuňte prehrávanie na miesto, kde má 
skrytá časť končiť.

5  Stlačením žltého tlačidla nastavíte koniec časti, ktorá sa 
má skryť.

Skrytá časť nahrávky sa na lište s  priebehom zobrazí 
načerveno. Pri ďalšom prehrávaní sa skrytá časť preskočí.
Ak je vybraté nastavenie v  položke Ovládanie → USB 
REC  → Upozornenie na skryté časti → áno po 
dosiahnutí skrytej časti pri prehrávaní sa na obrazovke 
zobrazí informácia.
6  Keď sa zobrazuje táto informácia, stlačením modrého 

tlačidla vypnete skrývanie tejto časti a  nebude sa viac 
preskakovať.

Ak je prehrávanie pozastavené (obraz je zmrazený), môžete 
vybrať jednu zo štyroch rýchlostí spomaleného prehrávania 
(dopredu alebo dozadu). Počas spomaleného prehrávania 
sa neprehráva zvuk.

1  Stlačením tlačidla p zobrazíte lištu s  priebehom 
prehrávania.

2 Stlačením tlačidla F môžete zmraziť prehrávaný obraz.
3  Výberom položky J/S a  stlačením tlačidla OK 

aktivujete spomalené prehrávanie.
4  Stlačením tlačidla F obnovíte prehrávanie.
Po každom stlačení tlačidla sa rýchlosť zvýši, až kým sa 
prehrávanie nevráti k pôvodnej rýchlosti.

Zoznam funkcií archívu funkcie USB REC obsahuje jednotlivé 
funkcie, ktoré sú dostupné pre položky archívu.
1  Stlačte tlačidlo MENU a prejdite na položku Video → 

Archív USB REC.
2  Tlačidlami ▲/▼ vyberiete archív.
3  Stlačením tlačidla ▼ zobrazíte zoznam funkcií pre 

vybratý archív. 

Pozastavenie (zmrazenie obrazu) 

Spomalené prehrávanie

Zoznam funkcií archívu USB REC

Vymazanie častí nahrávky

Skrývanie častí nahrávky

te s
         

ať ať l bleb

te s 
          

ať ať l bleb
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● Zobraziť
Spustenie alebo obnovenie prehrávania vybratej 
položky.
● Podrobné informácie
Zobrazenie podrobných informácií o označenej položke 
archívu.
● Triedenie
Triedenie položiek archívu podľa abecedy alebo podľa 
dátumu nahratia (od najnovších).
● Premenovať
Zmena názvu položky archívu.
● Vymazať
Vymazanie položky archívu z USB pamäte alebo pevného 
disku. 
● Kopírovať
Kopírovanie položky archívu na iný pevný disk alebo do 
USB pamäte. 
● Opakovať
Opakované prehrávanie archívu (dookola), keď sa znova 
prehrá položka archívu.
● Nastavenia 
Otvorí sa nastavenie videa.
Ďalšie informácie môžete nájsť na strane 33.

.

Funkcia USB REC je vopred nastavená na nepretržitý chod. 
Televízne vysielanie, ktoré chcete sledovať, sa v  takomto 
prípade automaticky nahrá na pozadí.

POZNÁMKY:
• Na používanie tejto funkcie sa odporúča použiť pevný 

disk (HDD).
• Funkcia TimeShift musí mať na správny chod najmenej 

8 GB voľného ukladacieho priestoru.
• Nahrávka s funkciou TimeShift má trvanie najviac 3 hod.

Funkcia USB REC

Sledovanie televízie s časovým 
posunom 

Pozastavenie
Stlačte tlačidlo F. Obraz na televízore sa zmrazí a zobrazí 
sa obrazovka stavu funkcie TimeShift. 
Obnovenie sledovania s časovým posunom
Stlačte tlačidlo F. Televízny program budete môcť 
sledovať s  časovým posunom od času, v  ktorom ste 
prvýkrát stlačili tlačidlo F. Symbol ► sa zobrazí namiesto 
symbolu F.

Prepnutie na aktuálny obraz
Stlačte tlačidlo H. Zobrazí sa aktuálne vysielaný obraz 
sledovanej stanice.
Nastavenie záložiek
Zaujímavé scény môžete vyvolať neskôr manuálnym 
nastavením záložiek. 
Tlačidlami ▲/▼/◄/► vyberte na obrazovke 
položku              a stlačte tlačidlo OK. 
Okrem toho sa záložky nastavia automaticky zakaždým, 
keď sa začne vysielať iný program.
Posúvanie na automaticky nastavené záložky
S funkciou časového posunu v televízore a so zobrazenou 
lištou s priebehom prehrávania sa môžete posúvať medzi 
automaticky nastavenými záložkami. 
Tlačidlami ▲/▼/◄/► na obrazovke vyberte: 
             : Posun dozadu

            : Posun dopredu
Posúvanie
Počas sledovania s  časovým posunom sa môžete 
posúvať pomocou položky G/V na obrazovke.
Rýchly posun
Ak je aktivovaná funkcia Rýchly posun dĺžka úseku sa 
zmenší o polovicu po každej zmene smeru posunu. Dĺžka 
úseku sa zdvojnásobí, ak zobrazenie posuniete viac ako 
trikrát v tom istom smere (posun bude najviac 8 min).
Rýchle posunutie dopredu a dozadu
Počas sledovania s  časovým posunom môžete rýchlo 
posúvať dopredu a  dozadu v  troch rýchlostiach. Počas 
posúvania sa neprehráva zvuk.
Na obrazovke vyberte položku G alebo V a stlačte 
tlačidlo OK.
Rýchlosť rýchleho posúvania sa zvýši zakaždým, keď 
stlačíte tlačidlo OK. Výberom položky          sa vrátite do 
normálneho režimu prehrávania. 
Vymazanie záložiek
Stlačením tlačidla F sa zobrazí obrazovka funkcie 
TimeShift.

Tlačidlami          /          vyberte záložku, ktorú chcete 
vymazať.
Vyberte položku          a stlačením tlačidla OK vymažete 
vybratú záložku. 

     

   

    

      

H              KLS J  

F

Time shift

25:05 min

10:05 19:05

mi ▲
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Sledovanie trojrozmerného obrazu

 Sledovanie trojrozmerného obrazu

 1 Vyberte zdroj trojrozmerného obrazu (HDMI).
 2 Stlačte tlačidlo 3D na diaľkovom ovládači.

POZNÁMKA
• Keď sa televízor pokúša rozpoznať signál trojrozmerného obrazu 

a keď sa prepína z režimu 3D do režimu 2D televízna obrazovka 
môže dočasne stmavnúť.

Obrazový signál môže obsahovať signál na identifikáciu 
trojrozmerného obrazu. Môžete povoliť, aby televízor 
rozpoznával typ trojrozmerného obrazu automaticky.
•   Po stlačení tlačidla 3D sa zobrazí obrazovka s výzvou, aby ste 

vybrali niektorú z nasledujúcich možností.

 E Ak je položka Režim 3D nastavená do režimu 
Automatický
Automaticky sa rozpozná formát trojrozmerného 
zobrazenia a zobrazí sa príslušný trojrozmerný obraz.

 E Ak je položka 3D displej nastavená na hodnotu 
Vypnuté
Obraz sa zobrazí v dvojrozmernom formáte.

Sledovanie trojrozmerného obrazu
Po nasadení 3D okuliarov (AN-3DG20-B alebo AN-3DG35, 
, predávajú sa samostatne) môžete na televízore sledovať 
trojrozmerný obraz.
Pred sledovaním trojrozmerného obrazu zistite, ako 
používať 3D okuliare. Tieto 3D okuliare sú určené iba na 
používanie s televízormi LCD značky SHARP, ktoré podporujú 
trojrozmerný obraz.

Príjem signálu trojrozmerného 
obrazu, ktorý možno automaticky 

rozpoznať

● ● 2D->3D
Ak vyberiete nastavenie Zapnuté, dvojrozmerný obraz sa 
vždy zobrazí ako trojrozmerný. Na jeho správne zobrazenie 
musíte použiť 3D okuliare.
● ● Režim 3D
●  Vypnutý
Tu môžete deaktivovať režim 3D televízora. Televízor 
zobrazuje obraz v režime 2D alebo 3D tak, ako ho poskytuje 
stanica alebo externý prehrávač.
●  Automatický
Ak je vybraté toto nastavenie (továrenské nastavenie), 
televízor sa automaticky prepne do správneho režimu 3D, 
ak je dostupný.
Nastavenie zmeňte iba v  prípade, ak sa trojrozmerný 
obraz nezobrazuje správne.
●  Vedľa seba
Slúži na zobrazenie trojrozmerného obsahu vo formáte 
vedľa seba. Ak je na sledovanie trojrozmerného obsahu 
vybraté toto nastavenie, zobrazujú sa vedľa seba dva takmer 
rovnaké obrazy a televízor ich spája do jedného správneho.
●  Hore-dole
Slúži na zobrazenie trojrozmerného obsahu vo formáte 
hore-dole. Ak je na sledovanie trojrozmerného obsahu 
vybraté toto nastavenie, zobrazujú sa nad sebou dva takmer 
rovnaké obrazy a televízor ich spája do jedného správneho.

Vysvetlenie nastavenia režimu 3D 
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Bežný dvojrozmerný obraz môžete konvertovať do trojroz-
merného obrazu (3D efekt).
1 Stlačte tlačidlo 3D na diaľkovom ovládači.

2 Stlačením tlačidiel a/b vyberte položku 
2D->3D → Zapnuté a potom stlačte tlačidlo ;. 

3 Zapnite 3D okuliare a potom si ich nasaďte.

POZNÁMKA
• Ak je signál vstupu dvojrozmerný, automaticky sa 

zobrazí dvojrozmerný obraz.
• Režim 3D sa automaticky zruší v  nasledujúcich 

situáciách: zmení sa nastavenie, zmení sa zdroj vstupu, 
zmení sa rozlíšenie signálu vstupu alebo sa vypne 
napájanie.

   Sledovanie dvojrozmerného 
obrazu v režime 3D

Sledovanie trojrozmerného obrazu

Keď televízor prijme signál trojrozmerného obrazu, ktorý 
nemožno automaticky rozpoznať, môžete sa rozhodnúť pre 
sledovanie trojrozmerného alebo dvojrozmerného obrazu.
1 Vyberte zdroj trojrozmerného obrazu (HDMI).
2 Stlačte tlačidlo 3D na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa 

nasledujúca obrazovka:

 3 Stláčaním tlačidiel ◄/► vyberte položku Vedľa seba, 
Hore-Dole alebo Hry a potom stlačte OK.

 E Zobrazenie v režime 3D („Vedľa seba“ alebo 
„Hore-Dole“)

 1 Stláčaním tlačidiel c/d vyberte typ 3D signálu 
(„vedľa seba“ alebo „hore-dole“) a  potom stlačte 
tlačidlo ;.

•  Ak vyberiete rovnaký systém ako systém vstupného signálu, 
zobrazí sa trojrozmerný obraz.

 2 Posunutím prepínača do polohy 3D zapnite 
3D okuliare a potom si ich nasaďte.

• Dióda LED sa rozsvieti na zeleno.

 E Zobrazenie v režime 2D

Zobrazenie obrazu v režime 2D bez okuliarov:
 1 Stlačením tlačidiel a/b vyberte položku 

vypnuté a potom stlačte tlačidlo ;. 

Zobrazenie obrazu v režime 2D kým iné osoby sledujú obraz 
v režime 3D (iba AN-3DG20-B okuliare):

 1 Postupujte podľa kroku 1 v  predchádzajúcej 
časti Zobrazenie v  režime 3D („vedľa 
seba“ alebo „hore-dole“).

 2 Posunutím prepínača do polohy 2D zapnite 
3D okuliare a potom si ich nasaďte.

• Dióda LED sa rozsvieti na zeleno.

POZNÁMKY
• Ak 3D okuliare približne 10 minút neprijmú signál 

trojrozmerného obrazu, automaticky sa vypnú.
• Ak chcete 3D okuliare vypnúť, posuňte prepínač do polohy Off. 

Zhasne aj dióda LED. 

Príjem signálu trojrozmerného 
obrazu, ktorý nemožno 
automaticky rozpoznať

Nabíjanie batérie 3D okuliarov
(AN-3DG20-B 3D okuliare)

Keď sa vybíja batéria, každú sekundu zabliká dióda LED. Po 
vybití môžete batériu 3D okuliarov znova nabiť pripojením 
kábla USB s konektorom USB-mini (dodáva sa s okuliarmi) ku 
ktorejkoľvek zásuvke USB na bočnej strane televízora alebo 
k inému vhodnému zdroju.
Keď dióda LED zhasne, nabíjanie je dokončené.

AN-3DG20-B 3D okuliare
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 Formát zobrazenia trojrozmerných a dvojrozmerných obrazov

Obraz pre vstupné signály Voliteľný režim Popis

Režim 3D 
(použitím 3D 
okuliarov)

2D s 3D • Automatický režim trojrozmerného obrazu.

Vedľa seba

• Vytvára trojrozmerné obrazy z trojrozmerných 
obrazov zobrazených vedľa seba. Obraz sa rozdelí 
na ľavý a pravý a potom sa obrazy natiahnu a 
postupne zobrazujú, čím vytvoria trojrozmerný 
obraz.

Hore-dole

• Vytvára trojrozmerné obrazy z trojrozmerných 
obrazov zobrazených navrchu a naspodku. Obraz 
sa rozdelí na vrchný a spodný a potom sa obrazy 
natiahnu a postupne zobrazujú, čím vytvoria 
trojrozmerný obraz.

Režim 2D 
(bez použitia 3D 
okuliarov)

Vedľa seba s 2D

• Vytvára dvojrozmerné obrazy z trojrozmerných 
obrazov zobrazených vedľa seba. Iba ľavý obraz 
sa natiahne a zobrazí. Obraz sa nezobrazí ako 
trojrozmerný.

Hore-dole s 2D

• Vytvára dvojrozmerné obrazy z trojrozmerných 
obrazov zobrazených navrchu a naspodku. Iba 
vrchný obraz sa natiahne a zobrazí. Obraz sa 
nezobrazí ako trojrozmerný.

Sledovanie trojrozmerného obrazu

POZNÁMKA
• Tieto 3D okuliare sú určené iba na používanie s televízormi LCD značky SHARP, ktoré podporujú trojrozmerný obraz.

 Riešenie problémov – trojrozmerný obraz

Problém Možné riešenie
• Trojrozmerný obraz sa nezobrazuje. • Je položka 3D automatická zmena nastavená na hodnotu Nie? Stlačením tlačidla 3D prepnite na 

režim 3D.
• Ak je položka 3D automatická zmena nastavená na hodnotu Áno, ale trojrozmerný obraz sa 

nezobrazuje, skontrolujte formát zobrazenia sledovaného obsahu. Niektoré signály trojrozmerného 
obrazu sa nemusia automaticky rozpoznať ako trojrozmerný obraz. Stlačením tlačidla 3D vyberte 
vhodný formát zobrazenia trojrozmerného obrazu.

• Sú 3D okuliare nastavené na režim 3D?
• Nachádza sa medzi 3D okuliarmi a televízorom nejaká prekážka alebo je infračervený prijímač na 3D 

okuliaroch zakrytý? 3D okuliare fungujú na základe príjmu signálu z televízora. Medzi infračervený 
vysielač trojrozmerného signálu na televízore a infračervený prijímač na 3D okuliaroch neklaďte žiadne 
predmety.

• 3D okuliare sa automaticky 
vypínajú.

• Nachádza sa medzi 3D okuliarmi a televízorom nejaká prekážka alebo je infračervený prijímač na 
3D okuliaroch zakrytý? Ak sa z televízora neprijíma žiadny signál, po troch minútach sa 3D okuliare 
automaticky vypnú. Medzi infračervený vysielač trojrozmerného signálu na televízore a infračervený 
prijímač na 3D okuliaroch neklaďte žiadne predmety.

• Po posunutí tlačidla na 3D 
okuliaroch do polohy 2D alebo 3D 
sa dióda LED nerozsvieti na zeleno.

• Je batéria v 3D okuliaroch vybitá? Ak tlačidlo napájania podržíte stlačené viac než jednu sekundu a 
dióda LED sa nerozsvieti, batéria je vybitá. Batériu nabite pomocou konektora mini USB.
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 Šošovky 3D okuliarov
• Na šošovky 3D okuliarov netlačte. Nenechajte 3D okuliare spadnúť ani ich neohýbajte.
• Nepoškrabte povrch šošoviek 3D okuliarov so špicatým ani iným predmetom. Môžete tak poškodiť 3D okuliare a znížiť kvalitu 

trojrozmerného obrazu.
• Na čistenie šošoviek používajte iba handričku dodanú s 3D okuliarmi.
Infračervený prijímač 3D okuliarov
• Nezašpiňte infračervený prijímač, nelepte cezeň nálepky ani ho inak nezakrývajte. Keď bude zakrytý, nebude fungovať normálne.
• Ak sú 3D okuliare ovplyvnené iným infračerveným dátovým komunikačným zariadením, trojrozmerný obraz sa nemusí 

zobrazovať správne.
Upozornenie počas sledovania
• Nepoužívajte v blízkosti 3D okuliarov zariadenia, ktoré vysielajú silné elektromagnetické vlny (napríklad mobilné telefóny alebo 

bezdrôtové vysielače s prijímačom). 3D okuliare môžu prestať fungovať.
• 3D okuliare nemôžu plne fungovať pri extrémne vysokých alebo nízkych teplotách. Používajte ich v určenom teplotnom rozsahu.
• Ak používate 3D okuliare v miestnosti so žiarivkovým osvetlením (50/60 Hz), môže sa zdať, že svetlo v miestnosti bliká. V takom 

prípade pri používaní 3D okuliarov stlmte alebo vypnite žiarivkové osvetlenie.
• Nasaďte si 3D okuliare správne. Trojrozmerný obraz sa nezobrazí správne, ak si 3D okuliare nasadíte naopak alebo zozadu 

dopredu.
• Iné zobrazovacie zariadenia (napríklad počítačové obrazovky, digitálne hodiny alebo kalkulačky) sa cez 3D okuliare môžu zdať 

tmavé a so zlým zobrazením. Nenoste 3D okuliare, keď nesledujete trojrozmerný obraz.
• Ak pri sledovaní televízora s 3D okuliarmi ležíte na boku, obraz sa môže zdať tmavý alebo ťažko viditeľný.
• Pri sledovaní trojrozmerného obrazu zostaňte v uhle na sledovanie a v optimálnej vzdialenosti na sledovanie televízora. V 

opačnom prípade si nebudete môcť vychutnať celý trojrozmerný efekt.
• 3D okuliare nemusia fungovať správne, ak je v blízkosti okuliarov alebo televízora zapnutý iný 3D výrobok alebo elektronické 

zariadenie. V takomto prípade vypnite ďalší 3D výrobok alebo elektronické zariadenie, prípadne položte zariadenie čo najďalej od 
3D okuliarov.

• Prestaňte používať tento výrobok v ktorejkoľvek z nasledujúcich situácií:
– Keď sa obrazy pri nosení 3D okuliarov neustále zobrazujú zdvojené.
– Keď máte problémy s vnímaním trojrozmerného efektu.

• Ak sú 3D okuliare chybné alebo poškodené, ihneď ich prestaňte používať. Ďalšie používanie 3D okuliarov môže zapríčiniť únavu 
očí, bolesti hlavy a chorobu.

• Ak máte akúkoľvek nezvyčajnú reakciu pokožky, prestaňte 3D okuliare používať. Vo veľmi zriedkavých prípadoch môžu byť takéto 
reakcie zapríčinené alergickou reakciou na obal alebo použité materiály.

• Ak vám sčervenie nos alebo spánkové oblasti, prípadne zacítite bolesť alebo svrbenie, prestaňte 3D okuliare používať. Príčinou 
týchto reakcií je tlak pri dlhodobom používaní, ktorý môže spôsobiť podráždenie pokožky.

• Pri sledovaní televízora v režime 3D nebudete môcť používať niekoľko položiek ponuky.
• Funkciu 3D nemožno používať v režime rádia ani údajov.

Sledovanie trojrozmerného obrazu

VYHLÁSENIA

• This Sharp device facilitates the access to content and services provided by third parties. The content and services accessible via this device 
belong to and may be proprietary to third parties. Therefore, any use of such third party content and services must be in accordance with any 
authorization or terms of use provided by such content or service provider. Sharp shall not be liable to you or any third party for your failure 
to abide by such authorization or terms of use. Unless otherwise specifi cally authorized by the applicable content or service provider, all third 
party content and services provided are for personal and non-comercial use; you may not modify, copy, distribute, transmit, display, perform, 
reproduce, upload, publish, license, create derivative works from, transfer or sell in any manner or medium any content or services available via 
this device. 

• Sharp is not responsible, nor liable, for customer service-related issues related to the third party content or services. Any questions, comments 
or service-related inquires relating to the third party content or service should be made directly to the applicable content or service provider.

• You may not be able to access content or services from the device for a variety of reasons which may be unrelated to the device itself, including, 
but not limited to, power failure, other Internet connection, or failure to confi gure your device property. Sharp, its directors, offi cers, employees, 
agents, contractors and affi liates shall not be liable to you or any third party with respect to such failures or maintenance outages, regardless of 
cause or whether or not it could have been avoided.

• ALL THIRD PARTY CONTENT OR SERVICES ACCESSIBLE VIA THIS DEVICE IS PROVIDED TO YOU ON AN "AS-IS" AND "AS AVAILABLE" 
BASIS AND SHARP AND ITS AFFILIATES MAKE NO WARRANTY OR REPRESENTATION OF ANY KIND TO YOU, EITHER EXPRESS OR 
IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON- INFRINGEMENT, FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE OR ANY WARRANTIES OF SUITABILITY, AVAILABILITY, ACCURACY, COMPLETENESS, SECURITY, TITLE, 
USEFULNESS, LACK OF NEGLIGENCE OR ERROR·FREE OR UNINTERRUPTED OPERATION OR USE OF THE CONTENT OR SERVICES 
PROVIDED TO YOU OR THAT THE CONTENT OR SERVICES WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR EXPECTATIONS.

• SHARP IS NOT AN AGENT OF AND ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR THE ACTS OR OMISSIONS OF THIRD PARTY CONTENT OR 
SERVICE PROVIDERS, NOR ANY ASPECT OF THE CONTENT OR SERVICE RELATED TO SUCH THIRD PARTY PROVIDERS.

• IN NO EVENT WILL SHARP AND/OR ITS AFFILIATES BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, 
INCIDENTAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR OTHER DAMAGES. WHETHER THE THEORY OF LIABILITY IS BASED ON CONTRACT, TORT, 
NEGLIGENCE, BREACH OF WARRANTY, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE AND WHETHER OR NOT SHARP AND/OR ITS AFFILIATES 
HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
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Environmentálne špecifikácie

Príloha

Informácie o licencii na softvér pre tento výrobok
Štruktúra softvéru

Softvér v tomto výrobku pozostáva z rôznych softvérových súčastí, na ktoré vlastní autorské práva spoločnosť SHARP alebo 
tretie strany.

Softvér vyvinutý spoločnosťou SHARP alebo treťou stranou

Autorské práva na softvérové súčasti a rôzne súvisiace dokumenty dodané s týmto výrobkom, ktoré vyvinula alebo napísala 
spoločnosť SHARP, sú majetkom spoločnosti SHARP a sú chránené autorským zákonom, medzinárodnými zmluvami a ďalšími 
príslušnými zákonmi. Tento výrobok tiež používa voľne šírený softvér a softvérové súčasti, na ktoré vlastnia autorské práva tretie 
strany. 

EC Declaration of Conformity for AN-WUD630 dongle
SHARP Electronics (Europe) GmbH týmto vyhla-suje, že USB adaptér bezdrôtovej siete LAN (AN-WUD630) spĺňa základné 
požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlá-senie o zhode si možno pozrieť na: http://www.sharp.de/
doc/AN-WUD630.pdf

V rámci nášho sústavného zdokonaľovania si firma SHARP vyhradzuje právo na zmeny vyhotovenia a technických údajov 
súvisiace so zlepšovaním produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Uvedené výkonové údaje predstavujú menovité hodnoty 
vyrábaných prístrojov. Pri jednotlivých prístrojoch sa môžu vyskytnúť určité odchýlky od týchto hodnôt.

Dôležité poznámka
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Riešenie problémov
Problém Možné riešenie

• Televízor sa nenapája. • Skontrolujte, či ste stlačili tlačidlo TVa na diaľkovom ovládači. Ak indikátor na televízore svieti 
na červeno, stlačte tlačidlo TVa.

• Nie je odpojený sieťový kábel?
• Skontrolujte, či ste stlačili tlačidlo a na televízore.

• Televízor nemožno ovládať. • Nesprávne fungovanie môžu spôsobiť vonkajšie vplyvy, ako je blesk, statická elektrina a pod. V 
takom prípade najprv vypnite napájanie alebo odpojte sieťový kábel a potom televízor po jednej 
až dvoch minútach znovu zapnite.

• Diaľkový ovládač nefunguje. • Sú batérie vložené so správnou polaritou (e, f)?
• Nie sú batérie vybité? (Vložte nové batérie.)
• Pracujete pri silnom alebo žiarivkovom osvetlení?
• Osvetľuje svetlo žiarivky snímač diaľkového ovládača?

• Obraz je odrezaný. • Je obraz v správnej polohe?
• Sú správne vybraté nastavenia režimu zobrazenia (formátu obrazu), napríklad veľkosť obrazu? 

(str. 31)

• Čudné farby, svetlá alebo tmavá farba 
alebo prekrývanie farieb.

• Upravte odtieň obrazu.
• Nie je miestnosť príliš svetlá? Ak je miestnosť príliš svetlá, obraz sa môže zdať tmavý.
• Skontrolujte nastavenie Obraz (str. 21).

• Napájanie sa náhle vyplo. • Vnútorná teplota televízora sa zvýšila. Odstráňte všetky objekty, ktoré zakrývajú vetranie, alebo 
vyčistite vetracie otvory.

• Žiadny obraz. • Sú správne pripojené externé zariadenia? (str. 41, 42 a 43)
• Bol po pripojení správne nastavený typ vstupného signálu? (str. 14)
• Je vybratý správny zdroj vstupu? (str. 31)
• Je vybraté správne nastavenie obrazu? (str. 21)
• Je správne pripojená anténa? (str. 7 a 14)

• Žiadny zvuk. • Je hlasitosť príliš nízka?
• Skontrolujte, či nie sú pripojené slúchadlá.
• Skontrolujte, či ste stlačili tlačidlo e na diaľkovom ovládači.

• Televízor niekedy vydáva praskavé 
zvuky.

• Nejde o poruchu. Stáva sa to, keď sa skrinka rozťahuje a sťahuje pri zmenách teploty. Nijako to 
neovplyvní výkon televízora.

*1 Merané podľa normy IEC 62087, vyd. 2.
*2 Merané podľa normy IEC 62301, vyd. 1.
*3 Merané podľa normy IEC 62301, vyd. 1.
*4 Ročná spotreba energie sa vypočítava na 

základe spotreby energie v režime zapnutia 
(REŽIM DOMOV) pri sledovaní televízora 4 
hodiny denne a 365 dní v roku.

39" 50" 60" 70"
*1 Režim zapnutia (W) (REŽIM DOMOV) 45 W 70 W 100 W 134 W
*2 Pohotovostný režim (W) 0.24 W 0.24 W 0.24 W 0.24 W
*3 Režim vypnutia (W) 0.16 W 0.16 W 0.16 W 0.16 W
*4 Ročná spotreba energie (kWh) 66 kWh 102 kWh 146 kWh 196 kWh
 5 Energetická trieda A+ A+ A+ A+



Príloha

Technické údaje
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Položka 39-PALCOVÝ FAREBNÝ 
TELEVÍZOR LCD, 
modely: 
LC-39LE750E/RU/V 
LC-39LE751E/K/RU/V
LC-39LE752E/RU/V
LC-39LE754E/RU/V
LC-39LU751E
LC-39LM752E/V
LC-39LK752E
LC-39LX752E

50-PALCOVÝ FAREBNÝ 
TELEVÍZOR LCD, 
modely: 
LC-50LE750E/RU/V 
LC-50LE751E/K/RU/V
LC-50LE752E/RU/V
LC-50LE754E/RU/V
LC-50LU751E
LC-50LM752E/V
LC-50LK752E
LC-50LX752E

60-PALCOVÝ FAREBNÝ 
TELEVÍZOR LCD, 
modely: 
 
LC-60LE751E/K/RU
LC-60LE752E/RU
LC-60LE754E/RU
LC-60LU751E
LC-60LM752E
LC-60LK752E
LC-60LX752E

70-PALCOVÝ FAREBNÝ 
TELEVÍZOR LCD, 
modely: 
 
LC-70LE751E/K/RU 
LC-70LE752E/RU
LC-70LE754E/RU

LCD Panel (LED TV) 98cm (39") ČIERNY TFT 126cm (50") ČIERNY TFT 152cm (60") ČIERNY TFT 177cm (70") ČIERNY TFT

Rozlíšenie 6 220 800 bodov (1 920 x 1 080 pixlov)

Norma farieb videa PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60

TV 
Funkcie

TV norma Analógové CCIR (B/G, I, D/K, L/L’)

Digitálne DVB-T (2K/8K OFDM) (H.264), DVB-C, DVB-C2 (iba LE754), DVB-T2 (iba LE751/754), 
DVB-S/S2 (iba LE752/754) 

Prijímaný 
kanál

VHF/UHF K. E2 – E69, F2 – F10, I21 – I69, IR A – IR J (digitálne: k. IR A – E69)

CATV Hyper-band, k. S1 – S41

Systém ladenia televízora Automatická predvoľba 999 k.: iné než škandinávske krajiny/9999 k.: škandinávske krajiny (ATV: 99 k.), 
automatické pomenovanie, automatické usporiadanie

STEREO/DVOJJAZYČNÝ NICAM/A2

Pozorovacie uhly H: 176°, V: 176°

Zosilňovač zvuku 15 W + 15 W  (Hudobný výkon)

Reproduktory (96 mm x 30 mm) x 2

Zásuvky

Televízna 
anténa

VHF/UHF UHF/VHF 75 Ω typu Din (analógové a digitálne)

Satelit (iba 
séria 752/754)

75 Ω typ F (DVB-S/S2)

SERVICE Konektor Ø 3,5 mm

SCART SCART (vstup AV, vstup RGB, výstup TV, vstup Y/C)

PC INPUT VGA (15-kolíkový D-Sub), konektor Ø 3,5 mm (zdieľaný s konektorom HDMI)

COMPONENTS COMPONENT IN: Y/PB (CB)/PR (CR), RCA (AUDIO R/L)

HDMI1 HDMI, konektor Ø 3,5 mm (zdieľaný s konektorom PC INPUT), ARC, 3D.

HDMI2 HDMI, konektor Ø 3,5 mm (zdieľaný s konektorom PC INPUT), 3D.

HDMI3 HDMI, konektor Ø 3,5 mm (zdieľaný s konektorom PC INPUT), 3D.

HDMI4 HDMI, konektor Ø 3,5 mm (zdieľaný s konektorom PC INPUT), 3D.

USB 1 USB 2.0 HOST (typ A) 

USB 2 USB 2.0 HOST (typ A)

USB 3 (WIFI) USB 2.0 HOST (typ A) (iba na používanie so sieťou Wi-Fi)

ETHERNET (10/100) Sieťový konektor

AV Konektor RCA (vstup AV)

S/PDIF OUT RCA S/PDIF digitálny výstup zvuku

C. I. (Common Interface) Normy EN50221, R206001, CI+

Slúchadlá Konektor Ø 3,5 mm (výstup zvuku)

Jazyk ponuky OSD
Čeština, dánčina, holandčina, angličtina, estónčina, fínčina, francúzština, nemčina, gréčtina, maďarčina, 
taliančina, lotyština, litovčina, nórčina, poľština, portugalčina, ruština, slovenčina, slovinčina, španielčina, 
švédčina, turečtina, ukrajinčina, bieloruština, rumunčina, chorvátčina, srbčina

Požiadavky na napájanie AC 220 – 240 V, 50 Hz

Spotreba energie (metóda IEC62087) 99 W 
(0,24 W v pohot. 
režime)

121 W 
(0,24 W v pohot. 
režime)

175 W 
(0,24 W v pohot. 
režime)

229 W 
(0,24 W v pohot. 
režime)

Hmotnosť 10,7 kg (bez stojana) 
12,3 kg (so stojanom)

16,7 kg (bez stojana) 
18,5 kg (so stojanom)

24,3 kg (bez stojana) 
27,3 kg (so stojanom)

37,5 kg (bez stojana) 
40,5 kg (so stojanom)

Prevádzková teplota 0 °C až +40 °C



A. Informácie o likvidácii pre používateľov (domácnosti)

1. V krajinách Európskej únie
Pozor: Toto zariadenie nelikvidujte v bežných odpadkových košoch!

Použité elektrické a elektronické zariadenia musia byť spracované oddelene a podľa platných zákonov, ktoré vyžadujú 
správne zaobchádzanie, obnovu a recyklovanie použitých elektrických a elektronických zariadení.
Podľa implementácie v jednotlivých členských štátoch môžu domácnosti v štátoch EÚ vrátiť použité elektrické a 
elektronické zariadenia na určených zberných miestach bez poplatkov*. V niektorých štátoch* môžu vaše staré 
výrobky zdarma odobrať tiež miestni maloobchodní predajcovia, ak si zakúpite podobný nový výrobok.
*) Ďalšie podrobnosti sa dozviete od miestnych orgánov.

Ak sa v použitých elektrických alebo elektronických zariadeniach nachádzajú batérie, zlikvidujte ich samostatne 
vopred, podľa miestnych požiadaviek.

Správnou likvidáciou tohto výrobku pomôžete zabezpečiť, aby odpad prešiel potrebnou úpravou, obnovou a 
recykláciou a takto sa predchádzalo možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie osôb, ku ktorým by 
inak mohlo dochádzať v dôsledku nevhodného zaobchádzania s odpadom.

2. V ostatných krajinách mimo Európskej únie
Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, obráťte sa na miestne orgány a informujte sa o správnom spôsobe likvidácie.

Vo Švajčiarsku: Použité elektrické alebo elektronické zariadenia možno bezplatne vrátiť predajcovi, aj keď si nekúpite 
nový výrobok. Ďalšie zberné miesta sú uvedené na domovskej stránke organizácie www.swico.ch alebo www.sens.ch.

B. Informácie o likvidácii pre komerčných používateľov

1. V krajinách Európskej únie
Ak sa výrobok používa na komerčné účely a chcete ho zlikvidovať:

Obráťte sa na predajcu výrobkov značky SHARP, ktorý vám poskytne informácie o spätnom odobratí výrobku. Môžu 
vám byť účtované náklady vyplývajúce zo spätného odobratia a recyklácie. Malé výrobky (a malé množstvá) môžu 
spätne odobrať lokálne zberné miesta.

V Španielsku: Kvôli odobratiu použitých výrobkov sa obráťte na pracovníkov zavedeného systému separovaného 
zberu alebo miestne orgány.

2. V ostatných krajinách mimo Európskej únie
Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, obráťte sa na miestne orgány a informujte sa o správnom spôsobe likvidácie.

Pozor: Výrobok je 
označený týmto 
symbolom. Ten 
znamená, že elektrické 
a elektronické 
zariadenia nepatria do 
bežného domového 
odpadu. Tieto výrobky 
odovzdávajte do 
systémov separovaného 
zberu.

Likvidácia na konci životnosti

Batéria dodávaná s výrobkom obsahuje stopy olova.

V Európskej únii: Prečiarknutý odpadkový kôš znamená, že použité batérie by sa nemali miešať s bežným domovým 
odpadom. Pre použité batérie je určený špeciálny systém separovaného zberu, ktorý zabezpečuje správnu obnovu a 
recyklovanie podľa platných zákonov. Podrobné informácie týkajúce sa systémov separovaného zberu vám poskytnú 
miestne orgány.

Vo Švajčiarsku: Použité batérie vráťte predajcovi.

V ostatných krajinách mimo EÚ: V záujme získania informácií o správnom spôsobe likvidácie použitých batérií sa 
obráťte na miestne orgány.
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Ochranné známky
• HDMI, logo HDMI a názov High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI 

Licensing LLC.

• Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories.
• „Dolby“ a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

• Logo „HD TV 1080p“ je ochranná známka spoločnosti DIGITALEUROPE.

• Logo DVB je registrovaná ochranná známka projektu Digital Video Broadcasting–DVB.

• DivX®, DivX Certified® a súvisiace logá sú ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností a používajú 
sa na základe licencie.

• Logo „CI Plus“ je ochranná známka spoločnosti CI Plus LLP.  

• DLNA®, logo DLNA a označenie DLNA CERTIFIED™ sú ochranné známky, servisné značky alebo osvedčenia o známke organizácie 
Digital Living Network Alliance.

• Všetky ostatné názvy spoločností alebo výrobkov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných spoločností.



LC-39LE750E/V  LC-50LE750E/V 
LC-39LE751E/K/V  LC-50LE751E/K/V LC-60LE751E/K LC-70LE751E/K
LC-39LU751E LC-50LU751E  LC-60LU751E  
LC-39LE752E/V LC-50LE752E/V LC-60LE752E  LC-70LE752E
LC-39LM752E/V LC-50LM752E  LC-60LM752E  
LC-39LK752E LC-50LK752E  LC-60LK752E  
LC-39LX752E  LC-50LX752E  LC-60LX752E  
LC-39LE754E/V LC-50LE754E/V LC-60LE754E  LC-70LE754E

SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K.
The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 13A fuse. Should 
the fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362 fuse marked  or ���  and of the same rating as 
above, which is also indicated on the pin face of the plug, must be used.
Always refit the fuse cover after replacing the fuse. Never use the plug without the fuse cover fitted.
In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, cut off the 
mains plug and fit an appropriate type.

DANGER:
The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of in 
a safe manner. 
Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious 
electric shock may occur.
To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below:

IMPORTANT:
The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

Blue: Neutral
Brown: Live

As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings 
identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
• The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black.
• The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red.
Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug.
Before replacing the plug cover make sure that:
• If the new fitted plug contains a fuse, its value is the same as that removed from the cut-off plug.
• The cord grip is clamped over the sheath of the mains lead, and not simply over the lead wires.
IF YOU HAVE ANY DOUBT, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.

DivX®
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This 
is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to 
convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased 
DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device 
setup menu. Go to vod.divx. com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. Patents:

7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
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Only for wireless USB adapter AN-WUD630
• Compatible with IEEE 802.11 b/g/n
• Wi-Fi Certified
• Wi-Fi Protected Setup
• USB 2.0
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Sharp Electronics Europe Ltd.
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Štampano u Poljskoj
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Wydrukowano w Polsce
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