INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZORA

LED TV 32” FULL HD

Dziękujemy za wybranie urządzenia marki Hykker. Niniejsza instrukcja ma na
celu zapoznanie użytkownika z obsługą urządzenia.
Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji
obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani
przekazywana w jakiejkolwiek formie, czy przy użyciu jakichkolwiek środków
elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii,
rejestrowanie lub magazynowanie w jakichkolwiek systemach przechowywania
i udostępniania informacji.
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Wyprodukowano w Chinach
Zmontowano w Polsce

Korzystanie z instrukcji obsługi
Urządzenie zamieszczone w tej instrukcji obsługi może się nieco różnić od
rzeczywistego produktu. Akcesoria dołączone do zestawu mogą wyglądać
inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji. Najnowszą
wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie: http://www.hykker.com
Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do odpowiednich
właścicieli.
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2. Bezpieczeństwo użytkowania
Zapoznaj się uważnie z podanymi w instrukcji wskazówkami. Nieprzestrzeganie
tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.
—NIE RYZYKUJ—
Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania
z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub
inne zagrożenia. Nie włączaj i nie użytkuj urządzenia w pobliżu materiałów
łatwopalnych. Nie otwieraj obudowy telewizora ani nie wkładaj w jego otwory
żadnych metalowych przedmiotów – GROZI PORAŻENIEM! Należy używać
tylko oryginalnych akcesoriów Hykker, które dostępne są w zestawie z
urządzeniem. Nie narażaj przewodu zasilającego na przecięcia, przytrzaśnięcia,
przetarcia, ani na to, że domownik lub zwierzę nadepnie na niego lub się o niego
potknie – może to doprowadzić do przewrócenia się osoby/zwierzęcia lub
telewizora. Nie stawiaj telewizora na niestabilnej powierzchni, takiej jak stół,
uchwyt, stojak itp. Zabezpiecz telewizor przed przypadkowym upadkiem.
Telewizor spadając może spowodować poważne uszkodzenia ciała i/lub
urządzenia.
3

© 2017 HYKKER. Wszystkie prawa zastrzeżone.
LED TV 32” FULL HD
W celu zapewnienia dodatkowej ochrony odbiornika TV podczas burzy z
piorunami lub gdy odbiornik nie będzie używany przez dłuższy czas, należy
odłączyć go od gniazdka sieciowego oraz odłączyć antenę i pozostałe
okablowanie. Zapobiegnie to uszkodzeniu telewizora na skutek wyładowań
atmosferycznych i przepięć w sieci elektrycznej. Telewizor przeznaczony jest
tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
—PROFESJONALNY SERWIS—
Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta
lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez
niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi
uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.
—MODYFIKACJE—
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane
samodzielnymi modyfikacjami.
—NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE I DZIECI—
Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci)
o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez
osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one
z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich
bezpieczeństwo. Urządzenie nie jest zabawką. Elementy akcesoriów są
niewielkie i dziecko może je połknąć lub się nimi zadławić. Przechowuj
urządzenie i jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.
—WODOSZCZELNOŚĆ I PYŁOSZCZELNOŚĆ—
Nie należy narażać urządzenia na działania wody i innych płynów. Może to
niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych, a
dodatkowo grozi porażeniem elektrycznym.
—WYSOKIE TEMPERATURY—
Nie narażaj urządzenia na pracę w wysokich temperaturach, nie zostawiaj go
w miejscach nasłonecznionych lub w pobliżu źródeł ciepła gdyż wysoka
temperatura ma negatywny wpływ na pracę urządzeń elektronicznych i może
spowodować skrócenie ich żywotności lub nawet trwałego uszkodzenia.
Wysokie temperatury mogą także odkształcić i uszkodzić elementy z tworzyw
sztucznych. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych, ani nie umieszczaj
urządzenia w ściśle dopasowanej wnęce – elementy elektroniczne się
nagrzewają i muszą mieć zapewnioną możliwość skutecznej wentylacji.
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3. Specyfikacja techniczna
3.1 Dane techniczne
Rodzaj
Model
Matryca
Rozdzielczość
Jasność
Kąty widzenia
Tunery
Komunikacja
Formaty plików
Głośniki
Pobór energii
Montaż na ścianie
Języki menu
Wymiary bez bazy
Wymiary z bazą
Waga (bez pilota)

Telewizor LED TV 32” FULL HD
LEDTV32FHD01
DLED 32” (80 cm), 16:9
FULL HD 1920x1080
200 cd/m²
178° / 178° (pion / poziom)
DVB-T, DVB-T2, DVB-C
3 x HDMI, 1 x USB, VGA, CI, SCART, gniazdo
słuchawek, mini YPbPr,
AVI, MPG, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB, JPG,
JPEG, BMP, PNG, MP3, AAC, TXT
2 x 10 W
35 W / ≤ 0,5 W
VESA 200 x 100 mm
Polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski,
hiszpański, portugalski
725 x 428 x 83 mm
725 x 480 x 201 mm
3,92 kg

3.2 Zawartość zestawu
•
•
•
•

Telewizor LED TV 32” FULL HD
Pilot (2 x bateria AAA w zestawie)
Instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna

Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona,
skontaktuj się ze sprzedawcą. Radzimy zachować opakowanie na wypadek
ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.
Zutylizuj opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami w sytuacji, gdy nie jest już
ono potrzebne.
Wygląd produktu(kształt i kolory) może odbiegać nieco od prezentowanego na
zdjęciach i grafikach w niniejszej instrukcji.
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4. Rozmieszczenie elementów
4.1 Gniazda i przyciski sterujące w telewizorze

Gniazda
pionowe
Przyciski
sterujące

Gniazda
poziome
Gniazda pionowe:

Gniazda poziome:

Przyciski sterujące:

1.
2.

HDMI2 -gniazdo do podłączenia źródeł obrazu cyfrowego.
HDMI3 - gniazdo do podłączenia źródeł obrazu cyfrowego.
6
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3. COAX - gniazdo do wyprowadzania cyfrowego dźwięku do zewnętrznego
wzmacniacza.
4. CI - czytnik kart CI.
5. USB – gniazdo pozwalające na podłączenie zewnętrznych pamięci (dyski
flash lub kompatybilne zewnętrzne dyski twarde), pozwala na odtwarzanie
z nich materiałów multimedialnych i korzystanie z funkcji PVR (magnetowid
cyfrowy) telewizora.
6. EARPHONE – gniazdo minijack 3,5 mm do wyprowadzania analogowego
dźwięku stereo na zestaw słuchawkowy lub do zewnętrznego
wzmacniacza.
7. MINI AV - gniazdo pozwala podłączyć urządzenia audio / wideo
(odtwarzacz DVD, magnetowid, kamerę wideo, etc.).
8. MINI YPbPr - gniazdo pozwala podłączyć urządzenia wideo (odtwarzacz
DVD, magnetowid, kamerę wideo, etc.), które korzystają z takiego wyjścia
sygnałów wideo.
9. VGA – gniazdo pozwala podłączyć komputery stacjonarne lub laptopy.
10. PC AUDIO IN – gniazdo pozwala na podłączenie analogowego dźwięku
stereo, który będzie odtwarzany wraz z obrazem ze złącza VGA.
11. SCART – gniazdo zwane także „eurozłączem” pozwala podłączyć
urządzenia audio / wideo (odtwarzacz DVD, magnetowid, kamerę wideo,
etc.).
12. RF – gniazdo pozwala podłączyć przewód antenowy, aby odebrać sygnał
telewizji DVB-T lub analogowej.
13. HDMI1 (ARC) -gniazdo do podłączenia źródeł obrazu cyfrowego, które
dodatkowo pozwala na wyprowadzenie dźwięku podczas oglądania
programów telewizyjnych lub multimediów z pamięci USB do
zewnętrznego wzmacniacza (ARC – Audio Return Channel).
14. INPUT – pozwala przełączać źródła obrazu / potwierdzanie akcji w MENU.
15. MENU – pozwala wejść do Menu urządzenia.
16. CH – przełączanie kanałów i poruszanie się po MENU urządzenia.
17. VOL – regulacja głośności i poruszanie się po MENU urządzenia.
18. POWER – pozwala włączyć lub wyłączyć urządzenie.
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4.2 Pilot na podczerwień
Wkładanie / wymiana baterii w pilocie

1. Otwórz delikatnie pokrywę komory baterii zsuwając ją w kierunku dolnej
krawędzi pilota i podnosząc po otwarciu zatrzasku – zgodnie z kierunkiem
wskazanym przez strzałkę na powyższym zdjęciu.
2. Włóż / wymień baterie zwracając uwagę na ich biegunowość – pomocne
mogą być rysunki wytłoczone w komorze baterii.
3. Zamknij ostrożnie komorę baterii klapką, wkładając ją i wsuwając aż do
zamknięcia się zatrzasku.
Odbiornik podczerwieni w telewizorze
Odbiornik sygnałów z
pilota i dioda sygnalizująca
stan pracy urządzenia

Odbiornik podczerwieni znajduje się w lewym dolnym rogu obudowy patrząc na
ekran telewizora.

8

© 2017 HYKKER. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kąty działania pilota

LED TV 32” FULL HD

Pilot działa najlepiej w zakresie do 30 stopni w prawo lub lewo, licząc od pozycji
na wprost odbiornika podczerwieni w telewizorze. Maksymalna odległość, z
jakiej można skutecznie używać pilota do obsługi telewizora wynosi 6 metrów.
Pilota można używać pod większymi kątami, ale producent nie gwarantuje pełnej
poprawności sterowania funkcjami telewizora.
Montaż nóżek
Nóżki mają oznaczenia R i L, co odpowiada stronom prawej i lewej w telewizorze
(patrząc od przodu – na ekran). Dodatkowo mają one specjalne wypustki, które
uniemożliwiają odwrotny montaż. Aby je zamontować należy położyć telewizor
na tylnej stronie na płaskiej powierzchni – stół, łóżko, biurko, podłoga (w tym
przypadku najlepiej na opakowaniu telewizora). Należy pojedynczo dopasować
nóżki do każdego z miejsc na spodniej stronie obudowy. Zalecamy dokładnie i
delikatnie dopasować wypustki na nóżkach do otworów w obudowie
telewizora! Potem należy przykręcić je dołączonymi w zestawie wkrętami
używając śrubokręta krzyżakowego. Po zakończeniu montażu nóżek można
delikatnie postawić telewizor w przeznaczonym dla niego miejscu.
9
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: Wciśnij, aby włączyć lub wyłączyć
telewizor.
: Wciśnij, aby wyciszyć dźwięk (MUTE).
Numery: Przyciski numeryczne służą
do bezpośredniej zmiany kanałów.
-/-- : Wywołanie listy programów.
: powrót do ostatnio oglądanego kanału.
AUDIO: Przełączanie kanału audio w tryb DVD
lub multimedialny.
FAV: Naciśnij, aby wyświetlić wcześniej
zapisaną listę ulubionych kanałów.
FAV + lub FAV -: Skanowanie w górę lub w dół
bieżącej listy ulubionych kanałów.
CHANNEL "+"lub "-": Wciśnij, aby zmienić
kanał TV.
VOL „+” i „-”. Wciśnij, aby zwiększyć lub
zmniejszyć głośność.
P.MODE: Wciśnij, aby wybrać tryb obrazu.
S.MODE: Wciśnij, aby wybrać tryb dźwięku.
SLEEP:
Wciśnij,
aby
wybrać
czas
automatycznego wyłączenia.
ASPECT: Wciśnij, aby wybrać format obrazu
INPUT: Wciśnij, aby wybrać źródło obrazu.
Użyj strzałek do podświetlenia opcji i naciśnij
OK, aby ją wybrać.
INFO: Wyświetla bieżące informacje.
: Wciśnij strzałki, aby
wybrać pozycję i wprowadzać
zmiany w ustawieniach urządzenia.
OK: Wciśnij, aby wybrać opcję lub potwierdzić
zmianę.
MENU: Wciśnij, aby wyświetlić menu
urządzenia.
EXIT: Wciśnij, aby wyjść z menu.
TEXT: Wciśnij, aby wejść w tryb telegazety
(teletext).
INDEX: Uruchamia menu PVR (cyfrową
nagrywarkę), a w module telegazety wyświetla
stronę indeksu.
10
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MIX: (Moduł telegazety) Wciśnij, aby wyświetlić obraz TV i na nim tekst.
REVEAL: (Moduł telegazety) Wciśnij, aby ujawnić lub ukryć ukryte słowa.
HOLD: (Moduł telegazety) Wciśnij, aby zatrzymać automatyczne przewijanie
wyświetlania na aktualnej stronie.
SUBPAGE: (Moduł telegazety) Wciśnij, aby uzyskać dostęp do kodowanej
podstrony.
SIZE: (Moduł telegazety) Wciśnij, aby zmienić rozmiar tekstu.
CANCEL: (Moduł telegazety) Wciśnij, aby anulować wyświetlanie telegazety.
: (PLAY/PAUSE) Wciśnij, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie.
: (STOP) Wciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie.
: Wciśnij, aby uruchomić przewijanie wstecz.
: Wciśnij, aby uruchomić przewijanie do przodu.
: Wciśnij, aby przejść do poprzedniego utworu / filmu.
: Wciśnij, aby przejść do następnego utworu / filmu.
SUB-T: Wciśnij, aby wybrać napisy do multimediów (jeśli napisy są dostępne).
TV/RADIO: Wciśnij, aby przełączać tryby pracy tunera pomiędzy kanałami
TV i radia.
REC: Wciśnij, aby uruchomić nagrywanie oglądanego programu (Funkcja PVR).
EPG: Wciśnij, aby włączyć elektroniczny przewodnik po programach.
Kolorowe przyciski: Przydają się przy edycji kanałów, przypisywaniu kanałów
do grup ulubionych i nawigowaniu po telegazecie.
UWAGA:
Wszystkie zdjęcia w niniejszej instrukcji są przykładami, tylko dla celów
informacyjnych, rzeczywisty produkt może się różnić od zdjęć.
Przyciski, których nie wymieniono nie są używane.

5. Podstawowe działania
5.1 Włączanie i wyłączanie
Podłącz przewód zasilający telewizora do odpowiedniego gniazda sieci
energetycznej. W tym momencie telewizor przejdzie w tryb czuwania i dioda
zasilania zaświeci na czerwono. Użyj przycisku Power na panelu bocznym
telewizora lub
na pilocie, aby włączyć telewizor. Aby wyłączyć telewizor
użyj tych samych przycisków. Dopiero po 5 sekundach od wyłączenia telewizora
można go ponownie uruchomić.
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5.2 Wybór źródła obrazu (sygnału wejściowego)
Gdy telewizor jest włączony naciśnij przycisk
INPUT (Źródło) na pilocie, a wyświetli się lista
dostępnych źródeł obrazu. Użyj strzałek do
podświetlenia źródła i naciśnij OK, aby
potwierdzić wybór.

5.3 Obsługa menu telewizora (OSD)
Menu wyświetlenie na ekranie(OSD) umożliwia dostęp do funkcji telewizora.
Aby go użyć wciśnij przycisk MENU na pilocie zdalnego sterowania, następnie
użyj przycisków
, aby podświetlić opcję OBRAZ, DŹWIĘK, KANAŁ,
BLOKADA, USTAWIENIA i naciśnij przycisk OK. Użyj przycisków
, aby
przejść do innej opcji w każdym menu. W razie potrzeby naciśnij OK lub , aby
wyświetlić możliwości wyboru w zaznaczonej opcji. Aby powrócić do
poprzedniego menu wciśnij przycisk MENU. Wciśnij przycisk EXIT, a menu
zniknie z ekranu. Wciśnij kilka razy przycisk MENU, aby całkiem wyjść z menu.
W niektórych sytuacjach w dolnej części menu/ekranu pojawiać się mogą opisy i
tekst pomocy. Aby wyjść z menu OSD wciśnij przycisk EXIT.
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6. Menu główne – obsługa telewizora
6.1 Pierwsze włączenie i ustawienia początkowe
Podłącz przewód zasilający telewizora
Podłącz przewód antenowy z instalacji DVB-T (antena zewnętrzna lub
pokojowa) do wejścia TV "RF-In".
Pojawi się menu Ustawienia początkowe.

Język OSD - wybierz język menu i powiadomień.
Tryb ustawień – wybierz tryb pracy odbiornika – Domowy / Sklep (tylko do pracy
w pomieszczeniach maksymalnie nasłonecznionych i oświetlonych mocnym
światłem – zazwyczaj stosowany tylko w sklepach).
Kraj - wybierz kraj.
Typ tunera - wybierz typ pracy tunera Antena / Kabel.
Wyszukiwanie automatyczne - wybierz tryb automatycznego skanowania.
LCN - (Logical Channel Number) włączenie / wyłączenie automatycznej
numeracji kanałów.
Automatyczna aktualizacja kanałów - włączenie / wyłączenie automatycznej
aktualizacji kanałów.
Start – włączenie skanowania z zadanymi parametrami.
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6.2 Ustawienia obrazu

Ustawienia obrazu pozwalają dobrać parametry obrazu do preferencji
użytkownika.
Warto pamiętać, że ustawień dokonuje się w oświetleniu i porze dnia, w której
najczęściej użytkowany jest telewizor. Dla innych ustawień jasności otoczenia warto
ustalić inne parametry, aby uzyskać jak najlepiej odpowiadający użytkownikowi obraz.
Podobnie w przypadku oglądania różnych rodzajów programów – inne parametry
mogą dawać lepsze rezultaty przy filmach, programach przyrodniczych i sporcie.
Tryb obrazu – pozwala na wybór trybów obrazu: Domyślny, Łagodny, Ust.
Osobiste, Dynamiczny. Każdy z trybów ma indywidualnie dobrane parametry
jasności, kontrastu, ostrości, nasycenia i odcienia. Parametry te można
regulować tylko wtedy, gdy Tryb Obrazu ustawiony jest na "Domyślny".
Jasność - pozwala regulować jasność obrazu. Zazwyczaj reguluje się ją
jednocześnie z kontrastem.
Kontrast - pozwala regulować różnicę pomiędzy jasnymi a ciemnymi obszarami
obrazu.
Ostrość - pozwala regulować ostrości obrazu. Ta funkcja nie jest dostępna w
trybie PC.
Nasycenie - pozwala regulować nasycenie kolorów.
Odcień - pozwala regulować kompensacji zmian koloru w transmisjach w trybie
NTSC.
Temperatura kolorów - pozwala wybrać temperaturę barwową obrazu.
Proporcje stron - pozwala wybrać proporcje wyświetlanego obrazu
14
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6.3 Zaawansowane ustawienia obrazu

Pozwala wybrać tryby wyświetlania oraz wyregulować zaawansowane
parametry obrazu.
Tryb ekranowy – pozwala wybrać jeden z trzech trybów: Wideo, PC, Auto.
Dostępne tylko ze źródeł HDMI i PC.
Zaawansowane ustawienia – pozwala dostosować zaawansowane funkcje
obrazu – precyzyjniej dostroić go do preferencji użytkownika. Dostępne opcje to
NR i Kontrast Dynamiczny.

W czasie dopasowywania zmiany będą widoczne na ekranie.
15
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6.4 Ustawienia dźwięku

Ustawienia dźwięku pozwalają dobrać parametry dźwięku do preferencji
użytkownika.
Tryb Dźwięku – pozwala wybrać jeden z 4 trybów dźwięku: Domyślny, Film,
Muzyka, Ust. Osobiste.
Tony wysokie – pozwala regulować wysokie tony (soprany).
Tony niskie - pozwala regulować niskie tony (basy).
Balans - pozwala ustalić balans głośności pomiędzy lewym i prawym głośnikiem.
Dzięki niej można dopasować dźwięk do tego, jaką pozycję zajmuje użytkownik
przed telewizorem.
Dźwięk przestrzenny - pozwala włączyć symulację dźwięku przestrzennego (3D
surround).
Ustawienia EQ - pozwala ustawić parametry dźwięku przy użyciu 7pasmowyego korektora graficznego.
AVL - (Auto Volume Level) pozwala włączyć lub wyłączyć automatyczne
dostosowywanie głośności pomiędzy różnymi programami.
SPDIF – pozwala na wybór trybu pracy wyjścia dźwięku cyfrowego.
Audiodeskrypcja – pozwala włączyć napisy do programów zawierające prócz
tłumaczenia dialogów opisy dźwięków i muzyki występujących w tle. Dostępne
tylko w wybranych programach.
Typ dźwięku – pozwala wybrać tryb odtwarzania dźwięku na głośnikach
telewizora. Do wyboru są: stereo, dual I, dual II lub połączone.

16
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6.5 Ustawienie kanałów

Ustawienia kanałów dostępne są tylko po wyborze źródła obrazu ATV (telewizja
analogowa) lub DTV (telewizja cyfrowa - DVB-T).
Typ Tunera – do wyboru są opcje Antena (instalacja antenowa) i Kabel (dla
telewizji kablowej).
Wyszukiwanie automatyczne
Pozwala wykonać automatycznie skanowanie w celu wyszukania dostępnych
kanałów telewizyjnych.

Wybierz ATV, DIV lub DTV+ATV, a następnie wybierz START, aby rozpocząć
17
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wyszukiwania kanałów. W trybie łączonym DTV+ATV najpierw zostaną
wyszukane kanały cyfrowe, następnie analogowe.
Wyszukiwanie ręczne

Jeśli chcesz ręcznie dostroić kanały telewizyjne, wybierz wyszukiwanie ręczne
(kanałów cyfrowych lub analogowych), a następnie wybierz numer, na którym
ma być zapisany wyszukany kanał. W przypadku telewizji analogowej możesz
także ustalić ręcznie standard kodowania kolorów, system dźwiękowy,
aktywować lub wyłączyć AFC – automatyczne dostrajanie częstotliwości.

6.6 Zmiana kanału

Możesz tu edytować kanały. Wybierz odpowiedni kanał, a następnie użyj
kolorowych przycisków na pilocie. Wciśnij czerwony przycisk, aby skasować
dany kanał. Wciśnij zielony przycisk, aby pominąć wybrany kanał - telewizor
automatycznie pominie kanał, gdy będziesz używał przycisków CH +/-, aby
18
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zmieniać kanały. Naciśnij niebieski przycisk, aby wybrać kanał, który chcesz
przenieść. a następnie przejdź do pozycji, w której chcesz go umieścić i ponownie
naciśnij niebieski przycisk, aby zakończyć operację przenoszenia.
Menedżer ulubionych

To podmenu pozwala za pomocą kolorowych przycisków dodać kanały do listy
ulubionych. Po ustawieniu można wywołać listę ulubionych przez naciśnięcie
przycisku FAV.
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Wspólny interfejs (Common interface)
Interfejs wspólny (CI) to złącze, które pozwala na podłączenie do telewizora
modułów rozszerzających jego funkcje. Mogą to być karty odblokowujące
zakodowane, płatne kanały w telewizjach cyfrowych lub kablowych, moduły
telewizji satelitarnej lub platform cyfrowych, etc. Podmenu dostępne jest tylko
wtedy, gdy karta CI znajduje się pod DTV.

6.7 Blokada

Możesz tu ustalić hasło, którym zablokujesz wybrane kanały (blokada
rodzicielska).
Wprowadź hasło – pozwala wprowadzić czterocyfrowe hasło do blokady. Hasło
domyślne to „0000” (cztery zera).
Włącz – aktywuje lub dezaktywuje blokadę.
Blokada kanału - umożliwia zablokowanie lub odblokowanie konkretnych
kanałów.
Blokada rodzicielska (Parental Rating) - pozwala ustawić funkcję kontroli
rodzicielskiej tak, aby pasowała do dzieci w każdym wieku. Wybierz kategorie w
podmenu.
Blokada klawiatury – pozwala zapobiegać użyciu klawiatury przez małe dzieci
lub nieupoważnione osoby.
Nowe hasło – pozwala ustalić nowe hasło. Najpierw trzeba wprowadź obecne
hasło, a następnie dwa razy wpisać nowe hasło.
Usuń blokady -pozwala przywrócić początkowe wartości w opcjach blokady.
Zdjęcie w trybie –pozwala ustalić parametry trybu hotelowego.
20
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6.8 Ustawienia

Język OSD – pozwala wybrać język OSD. Standardowo jest ustawiony język
polski.
Języki audio – pozwala wybrać język ścieżki audio, jeśli kanał oferuje różne do
wyboru. Domyślnie język audio ustawiony jest na język polski.
Napisy - pozwala wybrać język napisów, który ma być wyświetlany. Domyślnie
język napisów ustawiony jest na język polski.
Teletekst – pozwala dostosować ustawienia telegazety. Dostępne tylko w
źródłach DTV, ATV i AV.
Niebieski ekran – pozwala włączyć niebieskie tło, gdy telewizor nie będzie
otrzymywał żadnego sygnału.
Tryb ustawień – pozwala wybrać tryb pracy telewizora. Do wyboru są Dom i
Sklep. Zalecamy korzystanie z opcji Dom.
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Ustawienia czasu – pozwala na ustawienie takich opcji jak:
Czas OSD - ustawianie czasu wyświetlania menu OSD
Automatyczne wyłączanie – pozwala ustawić czas uśpienia. O danej
godzinie telewizor automatycznie przełączy się w tryb czuwania.
Automatyczne uśpienie – pozwala ustawić automatyczne uśpienie.
Strefa czasowa – pozwala wybrać strefę czasową kraju.
Czas – pozwala ustawić czasu na telewizorze. Można pozostawić opcję
Auto Synchronizacja, aby czas był pobierany z kanałów TV lub wyłączyć ją
i ustawić parametry ręcznie.
W przypadku zaniku zasilania, ustawienie zegara zostanie utracone.
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Sterowanie HDMI CEC - pozwala na sterowanie wieloma urządzeniami
wyposażonymi w funkcję CEC, podłączonymi za pomocą złącza HDMI, za
pomocą jednego pilota. Jeśli przykładowo do telewizora będzie podłączony
odtwarzacz DVD lub dekoder telewizji cyfrowej, to uruchomienie go
automatycznie włączy telewizor, w którym zostanie automatycznie
aktywowane wejście HDMI, do którego będzie podłączone aktywowane właśnie
zewnętrzne urządzenie.
ARC - Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję ARC (Audio Return Channel).
Funkcja ta pozwala wyprowadzić dźwięk z telewizora na zewnętrzny
wzmacniacz poprzez przewód HDMI, dzięki czemu nie trzeba wyprowadzać
sygnału audio dodatkowym przewodem.
Funkcja ARC działa tylko dla złącza HDMI1.
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Funkcja PVR (Personal Video Recorder) pozwala nagrywać programy z
telewizora na zewnętrzne nośniki pamięci.
Aby funkcja PVR zadziałała należy do gniazda USB w telewizorze podłączyć
zewnętrzną pamięć w postaci pamięci flash lub dysku twardego o pojemności do 1 TB.
Powinny być one sformatowane w systemie plików FAT32, NTFS (nieskompresowany)
i zapewniać co najmniej kilkaset MB wolnego miejsca na dane – programy, szczególnie
te w wersji HD (720p) z wielokanałowym dźwiękiem mogą zajmować kilkaset MB.
Niektóre dyski zewnętrzne mogą wymagać dodatkowego, zewnętrznego
zasilania, gdyż energia dostarczana z gniazda USB może nie być wystarczająca.
Po wejściu do ustawień funkcji PVR za każdym razem system sprawdzi
poprawność działania nośnika USB.
Aby nagrać wybrany program wybierz kanał, który chcesz nagrać w trybie DTV,
naciśnij przycisk Index na pilocie, co spowoduje wyświetlenie menu ustawień
PVR.
Wejdź w tryb PVR i rozpocznij nagrywanie. Pasek sterowania PVR jak na ekranie
poniżej. Możesz wybrać odpowiednie ustawienia.
Można zmienić tryb nagrywania przy użyciu przycisku OK.
Zatrzymanie nagrywania nastąpi po naciśnięciu przycisku .
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Użyj przycisków strzałek, aby wybrać Menedżera plików, Listę urządzeń lub
Zaplanowanie Nagrywanie, naciśnij przycisk OK, aby wejść w podmenu. Za
pomocą strzałek i przycisków sterujących na pilocie można edytować opcje.
Menu Menedżer Plików

Wybierz jeden z nagranych plików.
Wciśnij CZERWONY przycisk na
pilocie, aby odtworzyć podświetlony plik od początku. Wciśnij ZIELONY
przycisk, aby skasować podświetlony plik. Wciśnij ŻÓŁTY przycisk, aby
skasować wszystkie nagrane pliki. Naciśnij NIEBIESKI przycisk, aby Zwiększyć /
Zmniejszyć.
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W tym miejscu możesz sprawdzić ilość dostępnego miejsca na dane i system
plików pamięci przenośnej podłączonej do portu USB. Wciśnij CZERWONY
przycisk na pilocie, aby sformatować przenośną pamięć USB podłączoną do
telewizora.
Menu Zaplanowane nagrania
Prezentowane są tu wszystkie zaplanowane przez użytkownika nagrania. Aby
skasować dany zapis zaznacz go i wciśnij ZIELONY przycisk. Możesz też
skasować wszystkie zapisy wciskając ŻÓŁTY przycisk. Aby edytować zapis
należy go wybrać z listy u wcisnąć przycisk OK.
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Do edycji jest kilka pól, które pozwolą dopasować nagrywanie do preferencji
użytkownika.

Częstotliwość: możesz wybrać jak często ma być ustawione nagrywanie danego
programu: Wył., Raz, Codziennie, Co tydzień, Dzień tygodnia.
Kanał: możesz wybrać żądany kanał telewizyjny.
Czas rozpoczęcia: możesz skorygować datę i czas rozpoczęcia nagrywania.
Czas zakończenia: możesz skorygować datę i czas zakończenia nagrywania.
Po zakończeniu edycji należy wybrać Zapisz, aby zapisać nowe ustawienia.
Menu Pierwsza konfiguracja pozwala skonfigurować opcje, takie jak wybór
języka dla OSD, ustawienia trybu, kraj i strojenie.
Menu Resetuj pozwala przywrócić domyślne ustawienia fabryczne ustawień.
Aby tego dokonać należy wybrać tę opcję, potwierdzić wybór przyciskiem OK
lub anulować za pomocą przycisku EXIT.

6.9 Ustawienia PC
W tym podmenu możesz ustawić parametry pracy telewizora w trybie PC, gdy
do wejścia VGA włączony jest sygnał z komputera.
Dostrajanie Autom. - pozwala automatycznie ustawić optymalne parametry
obrazu.
Regulacja pozioma i pionowa – pozwala regulować położenie obrazu w
poziomie i pionie.
Faza – pozwala regulować fazę obrazu.
Zegar – pozwala wyregulować pionowe linie zakłóceń.
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7 EPG – Elektroniczny przewodnik po programach
EPG (Electronic Program Guide) to elektroniczny przewodnik po programach.
Informacje do niego są dostarczane przez dostawców programów i zawiera
informacje na temat nadawanych programów (nazwy, czasy rozpoczęcia i
zakończenia, rodzaj programu, krótki opis, etc.). Aktywacja EPG nastąpi gdy
telewizor będzie pracował w trybie DTV, a na pilocie naciśniesz przycisk EPG.
Interfejs EPG prezentuje poniższa grafika.

Na liście poniżej podświetlony zostanie kanał, który jest aktualnie oglądany oraz
pojawi się jego opis.
Naciśnij CZERWONY przycisk, aby wyświetlić informacje dla poprzedniego
dnia.
Naciśnij ZIELONY przycisk, aby wyświetlić informacje dla następnego dnia.
Naciśnij ŻÓŁTY przycisk, aby zobaczyć ustawienia harmonogramu.
Naciśnij NIEBIESKI przycisk, aby ustawić czas przypomnienia dla programu,
który chcesz obejrzeć.
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8 Menu multimedialne

Telewizor może odtwarzać różnego rodzaju treści multimedialne. Mogą to być
filmy, muzyka, zdjęcia oraz pliki tekstowe. Pliki te można przeglądać z
podłączonych do gniazda USB w telewizorze przenośnych pamięci flash lub
dysków twardych. Obsługiwane formaty to: AVI, MPG, TS, MOV, MKV, DAT,
MP4, VOB, JPG, JPEG, BMP, PNG, MP3, AAC, TXT, H.264 MPEG/AVC. Aby
odtworzyć dane z pamięci przenośnej podłącz ją do gniazda USB w telewizorze.
Naciśnij przycisk INPUT, aby włączyć tryb obsługi multimediów. Wybierz rodzaj
materiału, których chcesz odtworzyć. Do wyboru są ZDJĘCIA, MUZYKA,
FILMY, TEKST.

8.1 Menu ZDJĘCIA

Po wyborze odtwarzania zdjęć wybierz folder, z którego chcesz wyświetlić
cyfrowe fotografie lub rysunki. Wejście do niego potwierdź przyciskiem OK na
pilocie. Wybierz plik ze zdjęciem, które ma zostać wyświetlone i potwierdź
wybór przyciskiem OK lub
na pilocie. Aby zatrzymać prezentację należy
nacisnąć przycisk
(stop) na pilocie. Spowoduje to powrót do listy plików.
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Wybierz ikonę powrotu, aby wrócić do poprzedniego menu.

8.2 Menu MUZYKA

Po wyborze odtwarzania muzyki wybierz folder, z którego chcesz odtworzyć
pliki audio. Wejście do niego potwierdź przyciskiem OK na pilocie. Wybierz plik
z muzyką, który ma zostać odtworzony i potwierdź wybór przyciskiem OK lub
na pilocie. Aby zatrzymać odtwarzanie należy nacisnąć przycisk
(stop)
na pilocie. Spowoduje to powrót do listy plików. Wybierz ikonę powrotu, aby
wrócić do poprzedniego menu.
Po podświetleniu wybranej opcji pojawi się informacja o pliku. To menu pokazuje
tylko pliki z obsługiwanymi formatami. Pliki z innymi formatami plików nie są
wyświetlane, nawet, gdy są zapisane na tym samym urządzeniu pamięci masowej USB.
Plik po konwersji na obsługiwany przez telewizor format może mieć podczas
odtwarzania zniekształcony względem oryginału dźwięk.
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8.3 Menu FILMY

Po wyborze odtwarzania filmów wybierz folder, z którego chcesz odtworzyć pliki
wideo. Wejście do niego potwierdź przyciskiem OK na pilocie. Wybierz plik z
filmem, który ma zostać odtworzony i potwierdź przyciskiem OK lub
na
pilocie. Aby zatrzymać odtwarzanie należy nacisnąć przycisk
(stop) na pilocie.
Spowoduje to powrót do listy plików. Wybierz ikonę powrotu, aby wrócić do
poprzedniego menu.
Telewizor jest w stanie odtwarzać napisy do filmów, ale muszą one być zapisane
w tym samym katalogu co film, mieć taką samą nazwę i format SRT. Po uruchomieniu
filmu zostaną one załadowane automatycznie.
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8.4 Menu TEKST

Po wyborze wyświetlania plików tekstowych wybierz folder, z którego chcesz
uruchomić podgląd plików z tekstem. Wejście do niego potwierdź przyciskiem
OK na pilocie. Wybierz plik z filmem, który ma zostać odtworzony i potwierdź
wybór przyciskiem OK lub
na pilocie. Aby zamknąć podgląd należy
nacisnąć przycisk
(stop) na pilocie. Spowoduje to powrót do listy plików.
Wybierz ikonę powrotu, aby wrócić do poprzedniego menu.
To menu pokazuje tylko pliki z obsługiwanymi formatami. Pliki z innymi
formatami plików nie są wyświetlane, nawet, gdy są zapisane na tym samym
urządzeniu pamięci masowej USB.
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9. Montaż telewizora na ścianie

Uchwyt ścienny nie znajduje się w akcesoriach sprzedawanych wraz z
telewizorem. Dostarczamy tylko specyfikację instalacji, nie dostarczamy samych
uchwytów ściennych. Jeśli potrzebujesz uchwytu do montażu ściennego w standardzie
VESA skonsultuj się z lokalnym dystrybutorem.
Zdecydowanie doradzamy zastosowanie uchwytu ściennego z zalecanym przez
nas wyposażeniem technicznym. W przeciwnym razie niewłaściwa instalacja może
spowodować uszkodzenie urządzenia lub osób.
Nie wolno samodzielnie instalować uchwytu ściennego. Aby zainstalować
telewizor należy skontaktować się z wykwalifikowanym fachowcem.
Telewizor nie powinien być montowany na ścianach lub powierzchniach o
nachyleniu większym niż 10 stopni. W przeciwnym razie odbiornik TV może spaść.
Ściany do montażu muszą mieć wystarczającą wytrzymałość, aby utrzymać
ciężar telewizora wraz z uchwytem. Kwalifikują się na przykład ściany betonowe i
murowane. Nie należy umieszczać uchwytu na miękkich ścianach, takich jak ścianki
działowe i płyty gipsowo-kartonowe.
Jeśli podczas montażu stosowane są części zamienne o różnych specyfikacjach
(np. śruby, kołki) należy skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą w celu
upewnienia się, że są one bezpieczne i niezawodne.
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Nie umieszczaj telewizora w miejscu, w którym występują wibracje.
Przed zamocowaniem uchwytu do ściany należy upewnić się, że otwory pod
kotwy są zgodne z zasadami montażu. W przeciwnym razie mogą wystąpić pewne
problemy ze stabilnością, co może do prowadzić do uszkodzenia sprzętu.
Aby uniknąć nieoczekiwanego upadku telewizora, po zainstalowaniu telewizora
lub uchwytu ściennego nie należy wywierać na nie dużego nacisku, ani się na nim nie
wieszać.
Przed instalacją telewizora należy odłączyć przewód zasilający z sieci.
Aby zapobiec otarciom należy unikać kontaktu ekranu z twardymi bądź ostrymi
przedmiotami.
Po zainstalowaniu, w razie potrzeby przeniesienia telewizora należy
skontaktować się z wykwalifikowanym fachowcem.

10. Rozwiązywanie problemów
W przypadku jakichkolwiek problemów z użytkowaniem produktu prosimy
zapoznać się z poniższą listą. Jeśli lista nie rozwiąże problemu, niezwłocznie
skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta.
Upewnij się, że przewód zasilający jest
podłączony.
Sprawdź gniazdko sieci energetycznej i
Nie mogę włączyć telewizora. upewnij się, że zasilanie jest prawidłowe i
stabilnie.
Wyłącz funkcję Blokada Klawiszy w menu
OPCJE.

Dźwięk jest dobry, ale obraz
jest zły.

Jeśli z urządzenia zewnętrznego podłączonego
do telewizora możesz uzyskać jedynie czarnobiały obraz, może być to spowodowane
nieprawidłowym podłączeniem przewodów.
W przypadku wejścia AV żółta wtyczka na
przewodzie wideo łączy się z żółtym gniazdem
Video jack z boku telewizora. W przypadku
analogowego wejścia dzielonego, trzy
przewody wideo (czerwony, niebieski i zielony)
powinny być podłączone do odpowiednich
gniazd z boku telewizora.
Sprawdź połączenia antenowe. Upewnij się, że
wszystkie przewody są stabilnie podłączone
do swoich gniazd w TV.
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Spróbuj wyregulować kolory, aby poprawić
kolorystykę.

Brak dźwięku, ale obraz jest
dobry.

Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyciszony.
Spróbuj nacisnąć przycisk MUTE w
telewizorze i/lub źródle dźwięku, aby
przywrócić dźwięk.
W przypadku korzystania z AV lub wejścia
dzielonego należy pamiętać o prawidłowym
podłączeniu lewego i prawego wyjścia audio.
Lewy kanał oznaczony jest na biało, a prawy
kanał na czerwono. Dopasuj przewody i
gniazda zgodnie z ich kolorami.
Ustawienia dźwięku mogą być nieprawidłowo
skonfigurowane.
Jeśli źródło dźwięku ma tylko jedno gniazdo
lub jest monofonicznym źródłem dźwięku,
upewnij się, że podłączyłeś je do wejścia audio
L (kanał lewy, koloru białego) w telewizorze.

Brak obrazu lub dźwięku
(telewizor jest włączony i na
ekranie znajduje się
powiadomienie "Brak
sygnału").

Sprawdź, czy wybierając tryb pracy / źródło
obrazu dane źródło jest podłączone do
telewizora i aktywne.
Opcja typu sygnału może być ustawiona
nieprawidłowo.
Kanał może być pusty. Spróbuj ponownie
wyszukać kanały lub włączyć inny kanał.

Przyciski na panelu bocznym
nie działają.

Odłącz telewizor od zasilania na 10 minut, a
następnie włącz go i spróbuj ponownie.

Telewizor wyłącza się
niespodziewanie.

Elektroniczny obwód zabezpieczający mógł
zostać aktywowany z powodu przepięcia.
Odczekaj 30 sekund i włącz telewizor
ponownie. Jeśli zdarza się to często, napięcie w
Twoim domu może być nieprawidłowe lub
niestabilne. Jeśli inne urządzenia
elektroniczne w Twoim domu nie działają
prawidłowo, skonsultuj się z
wykwalifikowanym serwisantem.

Pilot nie działa.

Coś może blokować sygnał między pilotem a
czujnikiem na przednim panelu telewizora.
Upewnij się, że nic nie blokuje sygnału.
Pilot nie może być skierowany bezpośrednio
na telewizor.
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Baterie w pilocie mogą być słabe, wyczerpane
lub nieprawidłowo zainstalowane.

11. Konserwacja urządzenia
Aby przedłużyć żywotność urządzenia:
1. Przechowuj urządzenie z dala od zasięgu dzieci i zwierząt domowych.
2. Unikaj kontaktu urządzeń z cieczami; mogą one powodować uszkodzenia
części elektronicznych.
3. Unikaj bardzo wysokich temperatur; mogą one powodować skrócenie
żywotności elektronicznych komponentów urządzenia lub stopić części
z tworzyw sztucznych.
4. Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja
w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
5. Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki. Nie
używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
Opakowania można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi
przepisami.
Symbol oznacza zgodność produktu z dyrektywą 2011/65/UE o
zmniejszeniu ilości substancji niebezpiecznych przenikających do
środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych.
Symbol oznaczający karton, papier.

12. Bezpieczeństwo otoczenia
Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie
może powodować niebezpieczeństwo.

Uwaga
Producent nie jest odpowiedzialny za
konsekwencje sytuacji spowodowanych
nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub
niezastosowaniem się do zaleceń.

13. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu
Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na
śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and
Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym
symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub
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wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma
obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady
poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów
w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają
się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie
człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego
dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektronicznego użytkownik
powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem
zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

14. Prawidłowa utylizacja zużytych baterii i akumulatorów
Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w
Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatora, produkt ten jest
oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol
oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory
nie powinny być wyrzucane razem z normalnym odpadami z gospodarstw
domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie
wolno wyrzucać baterii i akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami
komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać
z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling
oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega
osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących
w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować
się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

15. Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej
mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że telewizor HYKKER
LED TV 32” FULL HD jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod
następującym dresem internetowym:

http://www.myphone.pl/certyfikaty
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