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Előkészületek 
 A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon legalább 10 cm-es szabad helyet a készülék körül. 
A jó működés és a baleset veszélyes helyzetek elkerülésének érdekében kérjük, hogy semmit 
se helyezzen a készülék tetejére. 
Ez a készülék működtethető trópusi illetve mérsékelt éghajlaton is. 
 
Főbb jellemzők: 

1.) Az Ön készüléke egy távirányítható színes televízió. 
2.) 100 programot állíthat be a VHF, illetve az UHF sávokról, vagy a kábelcsatornáról. 
3.) A készülék a kábeltévé-csatornák vételére is alkalmas. 
4.) A televízió irányítása a menürendszer segítségével nagyon egyszerű. 
5.) Külső készülékek (úgymint számítógép, videomagnó, videojátékok, audio készülékek, 

stb.) csatlakoztatására, Scart-csatlakozó. 
6.) Sztereo hangrendszerek (German+Nicam). 
7.) Teljes funkciós Teletext, Fastext (7 oldalas), TOP text. 
8.) Fejhallgató csatlakoztatására is alkalmas.  

9.) Közvetlenül elérhető csatornák.  
10.) Automatikus programozási rendszer. (APS, Automatic Programming system).  
11.) Minden programnak adhat nevet. 
12.) Felváltva kapcsolhat az Ön által nézett utolsó kettő program között. 
13.) Automatikus hangolás előre és vissza. 
14.) Kikapcsolás időzítése. 
15.) Automatikus némítás, ha nincs adás. 
16.) NTSC Playback (NTSC lejátszás). 
17.) 5 perccel az adás befejezése után (műsorzárás) a TV automatikusan „Stand-By” 

üzemmódba kapcsol. 
18.) PLL frekvencián való keresés. 
19.) Külső hangszóró csatlakoztatási lehetőség. 
20.) AVL (Automatic Volume Limiting) rendszer. 
21.) AV bemenet. 

 
Biztonság 
1.) Áramforrás: 
Ezt a készüléket csak 230V AC, 50Hz váltakozó feszültségen üzemeltetheti. Bizonyosodjon 
meg róla, hogy Ön a megfelelő váltakozó feszültséggel rendelkezik. 
2.) Elektromos csatlakozóvezeték: 
A vezetéket úgy kell csatlakoztatni, hogy arra ne lehessen rálépni, illetve, hogy a rá vagy 
mellé helyezett tárgyak ne csíphessék be azt. Fordítson kiemelt figyelmet a vezetékekre ott, 
ahol az a készülékből kilép és ott, ahova a készüléket csatlakoztatja. 
3.) Nedvesség és víz: 
Ne használja a készüléket nedves vagy nyirkos helyeken (kerülje a használatát a 
fürdőszobában, a konyhában mosogató mellett és a mosógép közelében). Ne tegye ki 
közvetlenül víz hatásának mert az veszélyt okozhat. 
4.) Tisztítás: 
Tisztítás előtt mindig húzza ki a dugaszt az elektromos csatlakozóaljzatból. Ne használjon 
folyékony tisztítószereket vagy aeroszolokat. Puha száraz ronggyal törölje le. 
 
 
 



5.) Szellőzés 
A készülék nyílásai és rései arra szolgálnak, hogy biztosítsák a készülék megfelelő 
működéséhez szükséges szellőzést. Hogy védje készülékét a túlmelegedéstől, ezeket a réseket 
és nyílásokat semmilyen módon ne zárja le és semmivel ne takarja le. 
6.) Villámlás 
Vihar és villámlás esetén, vagy ha hosszabb időre elutazik otthonról, húzza ki a készülék 
elektromos csatlakozóját. 
7.) Cserealkatrészek 
Ha cserealkatrészre van szüksége, győződjön meg róla, hogy a szerviz technikusa a gyártó 
által előírt cserealkatrészt használta, illetve az alkatrész az eredetivel megegyező műszaki 
jellemzőkkel rendelkezik. Nem engedélyezett cserealkatrészek tüzet, áramütést vagy egyéb 
veszélyeket okozhatnak. 
8.) Javítás 
Kérjük minden javítást bízzon szakemberre. Soha ne távolítsa el a készülék hátlapját, mert az 
áramütést okozhat. 
9.) Röntgensugarak 
A készülék által keltett röntgensugarak kellő mértékben leárnyékoltak. 
10.) Nyíltláng 
Ne helyezzen nyíltlángot (gyertya, gyufa stb.) a készülékre. 
11.) Csomagolóanyagok kezelése: 
A csomagolóanyagok újra felhasználhatóak, ezért gondoskodni kell megfelelő helyre történő 
szállításukról. A műanyag zacskókat gyermekek elől gondosan el kell zárni. 
Az elemeket, azokat is melyek, nem tartalmazna nehézfémet, nem szabad a háztartási 
hulladékkal együtt kidobni. Kérjük az erre kijelölt gyűjtőhelyre adja le. 
Figyelmeztetés 
A szabályok ellenére történő bármilyen beavatkozás, legfőképpen a magasfeszültségű 
alkatrészek módosítása vagy a képcső kicserélése megnövelheti a röntgensugár kibocsátását. 
Bármely ily módon megváltozott készülék elveszti szavatosságát és nem helyezhető üzembe. 
Az LCD panel egy igen bonyolult technikájú alkatrész sokmilliónyi vékony filmtranzisztorral, 
hogy Önnek nagyon jó minőségű képet szolgáltasson. Alkalmanként azonban pár nem aktív 
pixel fix pontként tűnhet fel a képernyőn kék, zöld vagy piros színben. Fontos megjegyezni, 
hogy ez nem befolyásolja a kép minőségét. 
12.) A magas hangnyomás a fül-és fejhallgatókból halláskárosodáshoz vezethet. 
NE HAGYJA TV-KÉSZÜLÉKÉT STAND-BY VAGY BEKAPCSOLT ÁLLAPOTÁBAN 
HA ELMEGY OTTHONRÓL!! 
Tartozékok 
Távirányító 
Elemek 2db AAA. 
Tájékoztató füzet 
 
Mielőtt bekapcsolja a TV-készülékét 
Elektromos csatlakozás 
FONTOS: a TV-készüléket 230V AC, 50 Hz váltakozó feszültségre tervezték 
Antennacsatlakozás 
Csatlakoztassa az antenna dugóját vagy a kábeltévé-vezetéket a készülék hátoldalán található 
antennaaljzatba. Más külső készülékeken található TV-kimeneti kábelt (VCR, DVB, stb.) is 
ugyanebbe az aljzatba csatlakoztathat. 
Elemek behelyezése a távirányítóba: 
Távolítsa el a távirányító hátulján lévő elemtartó tetejét úgy, hogy azt a megjelölt résztől 
finoman lehúzza. Helyezze be a mellékelt 2 db AAA/R03 vagy azzal megegyező típusú 



elemet a távirányító hátsó, erre a célra kialakított rekeszébe, és ügyeljen a megfelelő polaritás 
irányra. Helyezze vissza az elemtartó tetejét. 
Figyelem: Távolítsa el az elemeket a távirányítóból, ha hosszabb ideig nem szándékozik 
használni, mivel az elemek megfolyása abban kárt okozhat.  
 
A távirányító áttekintése 
1.) Készenléti állapot illetve ki és bekapcsoló gomb. 
2.) Direkt program 
3.) Külső készülék kiválasztása és beállítása 
4.) Információ gomb 
5.) Csatornaváltás előre és hátra 
6.) OK gomb 
7.) Irányító gombok 
8.) Menü gomb 
9.) Kép gomb 
10.) Hang gomb 
11.) Idő/felirat ki vagy be gomb 
12.) Teletext 
13.) Mix gomb 
14.) Kép méret/bővítés 
15.) Előző program 
16.) Színmélység 
17.) Reveal 
18.) Index oldal 
19.) Frissítés 
20.) Tartás 
21.) KÉK gomb 
22.) SÁRGA gomb 
23.) TV/DTV 
24.) Mono/sztereó hangzás állítása 
25.) Hangosítás/Halkítás 
26.) Nincs funkció 
27.) Némítás 



 



A TV BE/KI kapcsolása 
A TV bekapcsolásához 
A TV készüléke két módon kapcsolható be: 
1.) Csatlakoztassa a konnektorhoz a készüléket. Nyomja meg a „STAND BY” gombot a TV-
n. Ezt követően a TV készenléti módba vált. 
2.) A TV bekapcsolása készenléti üzemmódból is. Nyomjon le egy számjegy gombot a 
távirányítón, hogy kiválasszon egy programszámot, vagy nyomja meg a „–P/CH” vagy a 
„+P/CH gombokat a TV-n vagy nyomja meg a távirányítón a „Ch+” vagy „Ch-” gombot. 
A TV mindkét esetben bekapcsol. 
A TV kikapcsolásához 
Nyomja meg a „STAND BY” gombot a TV-n vagy a távirányítón és a TV készenléti 
üzemmódra vált. A TV teljes üzemen kívül helyezéséhez húzza ki a konnektorból. 
 
Menürendszer 

1.) Nyomja meg az „M” gombot a menü megjelenéséhez. 
2.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot a kívánt almenü kiválasztásához majd 

nyomja meg a „BAL” vagy „JOBB” gombot. 
3.) Használja a FEL” vagy „LE” gombokat a különböző menüpontok kiválasztásához. 
4.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” megnyomásával változtathat a 

beállításon, majd nyomja meg az „OK” gombot és a változtatást rögzíti a készülék. 
5.) A menüből való kilépéshez nyomja meg az „M” gombot.  

 
Menütérkép: 

1.) Hangbeállítási menü: a.) Hangerő (Volume) 
b.) Balansz beállítása (Balance) 
c.) Hang üzemmódjának kiválasztása (Sound Mode) 
d.) AVL (Automatikus Hangerő korlátozás) beállítása) 
e.) Effektek beállítása (Effect) 
f.) Hangszín kiegyenlítő (Equalizátor) 
g.) Mode 
h.) Program eltárolása (Store) 
 

2.) Képbeállítási menü: a.) Kép mód változtatása (Picture Mode) 
b.) Fényerő (Brightness) 
c.) Kontraszt (Contrast) 
d.) Szín (Colour) 
e.) Képélesség (Sharpness) 
f.)  Színmélység (Colour Temperature) 
g.) Room lighting 
h.) Képarány (Picture Zoom) 
i.) Program eltárolása (Store) 
 

3.) Szolgáltatási menü: a.) Automatikus kikapcsolás időzítése (Sleep Timer) 
b.) Menü nyelvének kiválasztása (Language) 
c.) Gyermekzár be és kikapcsolása (Chil Lock) 
d.) Menü színének beállítása (Menu Colour) 
e.) „Kedvenc mód” (Favourite Mode) 
 

4.) Beállítási menü: A.) Programozás (Programming) 
a.) Program kiválasztása (Programme) 



b.) Hullámsáv kiválasztás (Band) 
c.) Csatorna kiválasztás (Channel) 
d.) Szabvány kiválasztás (Standard) 
e.) Szín Rendszer (Colour System)  
f.) Keresés (Search) 
g.) VCR mód 
h.) Dekóder (Decoder) 
i.) Program eltárolása (Stored) 

B.) APS (Automata programozó rendszer) 
C.) Teletext kiválasztás 
D.) Program tábla (Program Table) 

 
 

Hangbeállítási menü 
Hangerő:  

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a hangerő menüpontot. 
2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával változtathat a 

hangerőn. (a „JOBB” gomb lenyomásával növelheti, míg a „BAL gomb lenyomásával 
csökkentheti a hangerőt)  

Balansz 
1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a balansz menüpontot. 
3.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával változtathat a 

balansz értéken, mely -32 és +32 között változhat 
 
Hang üzemmódjának kiválasztása 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a hang üzemmód 
menüpontot. 
2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával választhat a 
„MONO”, „SZTEREO”, „DUAL I” vagy „DUAL II” módok között. 
 

AVL (Automatikus Hangerő Korlátozás) beállítása 
1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza az AVL beállítása 

menüpontot. 
2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával kapcsolhatja be, 

illetve ki ezen tulajdonságát a készüléknek. 
 
Effektek beállítása 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza az Effektek beállítása 
menüpontot. 

2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával kapcsolhatja be, 
illetve ki ezen tulajdonságát a készüléknek. 

 
Hangszín kiegyenlítő (Equalizátor) 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a Hangszín kiegyenlítő 
beállítása menüpontot. 

2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával változtathatja a 
hangszínt. 

3.) Az Equalizátor menüjében választhat már beállított hangszínek között. Ilyen a FLAT, 
SPEECH, MUSIC, JAZZ és egy a felhasználó által beállított (PERSONAL) hangszín. 



4.) Válassza ki a kívánt frekvenciát a „FEL” vagy „LE” gomb segítségével, majd a 
„BAL” vagy „JOBB” segítségével változtathatja az erőségét. 

 
 
Program eltárolása 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a Program eltárolása 
menüpontot. 

2.) Nyomja meg a „JOBB” vagy az „OK” gombot és a beállítás eltárolódik, a képernyőn a 
„Stored” jelzés jelenik meg. 

 
Képbeállítási menü: 
Kép mód változtatása 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a Kép mód változtatása 
menüpontot. 

2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával változtathat a 
következő kép módok között: Bright (világos), Standard (szabvány), Soft (lágy) és 
kézi beállítás. 

 
Fényerő, Kontraszt, Szín, Képélesség, Színárnyalat változtatása 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a kívánt menüpontot. 
2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával változtathat a 

beállításokon. 
(A színárnyalat csak akkor változtathat, ha a készüléke NTSC jelet vesz.) 
 

Színmélység 
1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a színmélység menüpontot. 
2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával változtathat a 

beállításokon, 3 előre beállított színárnyalat van: „COOL” (Hideg), „NORMAL” 
(Átlagos), „WARM” (Meleg). 

 
Room Lighting 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a „Room Lighting” 
menüpontot. 

2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával változtathat a 3 
beállítás közül: „NORMAL”, „BRIGHT”, „MOVIE”. 

 
Képarány 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a Képarány menüpontot. 
2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” megnyomásával változtathat a 

képarányon: „AUTO”, 4:3 vagy „WIDE” (széles) lehetőségek közül. 
 
Program eltárolása 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a Program eltárolása 
menüpontot. 

2.) Nyomja meg a „JOBB” vagy az „OK” gombot és a beállítás eltárolódik, a képernyőn a 
„Stored” jelzés jelenik meg. 

 
Szolgáltatási menü 
Automatikus kikapcsolás időzítése 



1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza az Automatikus 
kikapcsolás időzítése menüpontot. 

2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával állíthatja be a 
kikapcsolás időtartamát. 

3.) A beállítható idő az „OFF” és a 120 perc között lehetséges, 10 perces lépésekkel. 
 
Menü nyelvének kiválasztása 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a Menü nyelvének 
kiválasztása menüpontot. 

2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával állíthatja be a 
kívánt nyelvet. 

 
Gyermekzár be és kikapcsolása 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a gyermekzár be és 
kikapcsolása menüpontot. 

2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával kapcsolhatja be és 
ki a gyermekzárat. 
Ha a gyermekzár be van kapcsolva a készülék csak a távirányítóval irányítható. 
Ilyenkor, a készüléken lévő gombok a „STAND BY” kivételével nem működnek. 
 

Menü színének beállítása 
1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a Menü színének 

kiválasztása menüpontot. 
2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával állíthatja be a 

kívánt színt. Választhat a „TRANSPARENT” (világos) és a „GREY” (szürke között). 
„Kedvenc mód” 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a „Kedvenc mód” 
menüpontot. 

2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával kapcsolhatja be és 
ki a „Kedvenc mód” funkciót. 

 
Beállítási menü 
Programozás: Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a programozás 
menüpontot. A „JOBB” gomb megnyomása után a Programozás menü megjelenik a 
képernyőn. 
Program kiválasztása 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a Program kiválasztása 
menüpontot. 

2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával illetve a 
távirányítón lévő számgombokkal választhatja ki a program számát. 100 programot 
tárolhat el 0 és 99 között. 

 
Hullámsáv kiválasztás 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a Hullámsáv kiválasztása 
menüpontot. 

2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával változtathatja a 
csatorna típusát, mely „C” vagy „S” lehet. 

 
Csatorna kiválasztás 



1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a Hullámsáv kiválasztása 
menüpontot. 

2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával illetve a 
távirányítón lévő számgombokkal választhatja ki a csatorna számát.  

 
Szabvány kiválasztás 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a Hullámsáv kiválasztása 
menüpontot. 

2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával választhat a 3 
szabvány közül. 1. B/G 2. D/K 3. L/L. 

 
Szín Rendszer 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a Szín Rendszer 
menüpontot. 

2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával választhat a 3 
Szín Rendszer közül. 1. PAL 2. SECAM 3. AUTO. 

 
Keresés 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a Keresés menüpontot. 
2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával kezdheti el a 

keresést. A keresés leáll, ha jelet talál. A keresés kézi leállításához nyomja meg a 
„FEL” vagy „LE” gombot.  
Ha a gombokat egy lépésenként nyomja meg, akkor a frekvencia 0.25 Mhz-et változik. 
Ha viszont hosszan nyomja meg a gombot a keresés automatikus lesz. 

 
VCR Mód 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a VCR Mód menüpontot. 
2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával kapcsolhatja be és 

ki a VCR Mód funkciót. 
Ha DVD-t szeretne nézni, akkor ezt a funkciót ki kell kapcsolnia! 
 

Dekóder  
A készülék ezen funkcióját akkor használhatja ha valamilyen dekódert csatlakoztat hozzá. 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a Dekóder menüpontot. 
2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával kapcsolhatja be és 

ki a Dekóder funkciót. 
Ha a funkciót kikapcsolja, akkor az „EXT1” kimenet nem közvetít jelet. Ebben az 
esetben a videó jele sem látható a képernyőn. Ha a funkció be van kapcsolva, akkor a 
videó jel látható a készüléken. Bármilyen dekóder csatlakoztatható a „EXT1”-es 
kimenethez, hogy a videó jel működjön. 
A dekóder beállítást tárolja el minden programnál külön-külön. 
 

Program eltárolása 
3.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a Program eltárolása 

menüpontot. 
4.) Nyomja meg a „JOBB” vagy az „OK” gombot és a beállítás eltárolódik, a képernyőn a 

„Stored” jelzés jelenik meg. 
 
APS: 
Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza az APS menüpontot. 



Nyomja meg a „JOBB” gombot, hogy belépjen az APS menübe, ami megjelenik a képernyőn. 
APS (Automata Programozó Rendszer): 

1.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával válassza ki a saját 
országát. Ha ki szeretne lépni az APS funkcióból, nyomja meg a „TV” gombot. Ha 
vissza akar lépni, nyomja meg a „MENU” gombot. 

2.) Az „OK” gombbal elindíthatja az APS funkciót. Ebben az esetben az összes tárolt 
programja kitörlődik, és a keresés elindul.  

3.) A „TV” gombbal bármikor leállíthatja a keresést, ekkor a csatorna táblázat jelenik 
meg a képernyőn. 

4.) Abban az esetben, ha megvárja a keresés végét, a képernyőn a csatorna táblázat jelenik 
meg a talált programokkal.  

 
Teletext kiválasztás 

1.) Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, hogy kiválassza a Területi Teletextet. 
2.) A menüponton belül a „BAL” vagy „JOBB” gomb megnyomásával változtathatja a 

területet. 5-féle területi beállítás van az Ön készülékén: West Europe (Nyugat-
Európa), East Europe (Kelet-Európa), Turk/Gre (Törökország/Görögország), 
Cyrillic (Cirill), Arabic/Hebrew (Arab/Héber).  

 
Program Tábla (Program Table) 
A kurzort négy irányba (föl, le, balra és jobbra) mozgatva egyazon oldalon belül 20 
programot érhet el. Ha az oldalakat az iránygombokkal fel-, illetve lefelé mozgatja, akkor a 
TV üzemmódban (az AV üzemmód kivétel) az összes rendelkezésre álló program közül 
válogathat. 

Program elnevezése: 
A program nevének beállításához válassza ki a programot és nyomja meg a SÁRGA 
színű gombot. 
A első betű a ki lesz emelve. 
A „FEL” vagy „LE” gombok segítségével változtathatja a betűt, míg a „BAL” vagy 
„JOBB” gomb megnyomásával léphet a következő betűre. 
A beállítás végeztével a SÁRGA gomb megnyomásával rögzítheti a program nevét. 
Program helyének beállítása: 
Válassza ki a programot, melynek helyét meg szeretné változtatni. Ehhez nyomja meg a 
ZÖLD gombot.  
A navigációs gombokkal (föl, le, balra és jobbra) válassza ki a kívánt helyet, ahova be 
szeretné illeszteni a programot, majd ismét nyomja meg a ZÖLD gombot. 
Program törlése: 
A program törléséhez nyomja meg a PIROS gombot. 
A PIROS gomb újbóli megnyomásával a kiválasztott programot teljesen törli a listából 
és minden törölt program után lévő programok az előző helyére kerülnek. 
APS (Automata Programozó Rendszer) 
Ha megnyomja a KÉK gombot az Automata Programozó Rendszer menüje megjelenik a 
képernyőn. 
Kedvenc Mód 
Beállíthatja a kedvenc csatornáit bármilyen sorrendben, de csak ezek között navigálhat. 
Ahhoz, hogy beállítsa a kedvenc mód navigációját, ki kell választania a kívánt csatornát. 
Aztán nyomja meg a 3 vízszintes vonallal jelzett gombot. Miután kiválasztotta a 
csatornát a Program táblában egy ☺ ikon jelenik meg a csatorna névvel szemben. A 
kedvenc csatorna eltávolításához végezze el ugyanezt a műveletet. A kilépéshez nyomja 
meg a „MENU” gombot. 



 
Egyéb lehetőségek 
 
 

TV Állapot 
A program száma, neve, hang jelzője és a nagyítás megjelenik, ha új programot állít be, 
vagy megnyomja az „i” jelzésű gombot AV módban. 
Néma Üzemmód 
Ha a készülék le van némítva a megfelelő jelzés a képernyő felső részében jelenik meg. 
A néma üzemmód kikapcsolására két lehetősége kínálkozik: Nyomja meg a távirányító 
jobb legfelső gombját, illetve halkítson vagy hangosítson a készüléken. 
AV módok 
Nyomja meg az „AV” gombot és készlékét AV módba kapcsolhatja át (kivéve, ha 
teletextet használ). Az AV módokat az „AV” gomb egymás utáni megnyomásával lehet 
változtatni. Három mód van: TV, EXT1, EXT2. Az AV módból való kilépéséhez 
nyomja meg a „TV” vagy „P/Ch+. P/Ch-„ gombok egyikét. 
 
 
Teletext 
Az ön készülékén a Teletext szolgáltatást igénybe veheti. Minden csatorna, amelyiken 
van teletext szolgáltatás információt nyújt Önnek, hogy hogyan használja a teletext 
rendszert (általában a 100. oldalon).  
Bizonyosodjon meg, hogy a készülékének vétele tiszta, különben a Teletext 
szolgáltatásban is hiba lehet. 
Amikor négy színes ikon jelenik meg a Teletext lap alján akkor a „FASTTEXT” funkció 
működik. Ez a funkció biztosítja a különböző lapok gyors és könnyű elérését. Nyomja 
meg a megfelelően színezett gombot, hogy elérje a kívánt oldalt. 
Speciális teletext funkciók  
Tartalomjegyzék (index) kiválasztása 
Nyomja meg a 12-es számhoz rendelt gombot (3 vízszintes vonallal jelzett gombot), 
hogy a belépjen a teletextbe. Ekkor általában a tartalomjegyzék (index) jelenik meg. Ha 
a rendszerszolgáltatásba kíván belépni, nyomja meg ismét a Teletext használathoz 
szükséges gombot. Ha ki szeretne lépni, nyomja meg ismét a gombot. A programok 
között nem lehet léptetni, míg a Teletext be van kapcsolva. 
Ha oldalt szeretne váltani, a számgombokkal üsse be a kívánt oldalt vagy a „P+. P-„ 
gombokkal egyesével léptethet. 
Ha vissza kíván térni a tartalomjegyzékhez, nyomja meg a 18-as számhoz rendelt 
gombot.  
Teletext TV-programmal együtt történő választása 
Ha rá szeretné helyezni a Teletextet szövegét a TV-program képére, nyomja meg a 13-as 
számhoz rendelt gombot. 
Szöveg kétszeres nagyítása 
Nyomja meg a 14-es számhoz tartozó gombot a képernyő felső felének kétszeres 
nagyításához. Ha ismét megnyomja ezt a gombot, akkor a képernyő alsó fele is 
kétszeres nagyításban jelenik meg. Ezen gomb újbóli megnyomásával a képernyő 
eredeti nagyságát kapja vissza. 
Rejtett információ megjelenése 



A 17-es számhoz tartozó gomb megnyomásával megjelenik a kérdésre adandó válasz, ha 
egy rejtvényoldalt néz. Ha ismét megnyomja ezt a gombot, akkor a kérdésre adandó 
válasz ismét eltűnik. 
Automatikus lapozás megállítása 
Az Ön által kiválasztott oldal több információt is tartalmazhat, mint amit egyszerre a 
képernyőn lát, így kis idő elteltével a maradék információ automatikusan kiíródik. 
Nyomja meg a 14-es számhoz tartozó gombot, hogy az automatikus lapozást leállítsa. 
Nyomja meg újra a 14-es számhoz tartozó gombot, hogy az automatikus lapozást ismét 
engedélyezze. 
Aloldal kiválasztása 
A hosszú Teletext oldalak aloldalakból állnak, melyek egymás után, egyenlő 
időközönként jelennek meg a képernyőn. 
Óra megjelenítése 
Nyomja meg a 11-es számhoz tartozó gombot és a beállított idő megjelenik a 
képernyőn. Ha a programnak nincs Teletextje, akkor nem jelenik meg információ. 
Fastext 
Az Ön Tv készüléke alkalmas a 7 oldalas Teletext vételére. Amennyiben Ön a 7 oldalas 
Teletext bármely oldalát a memóriában elmentette, a rendszer a kért oldalt 
automatikusan megjeleníti. Amennyiben nincs a keresett oldal eltárolva a memóriában, a 
rendszer elkezdi keresni és elmenti a memóriában miután megtalálta. 
A „P/Ch+ gomb megnyomásával a Teletexten 1 oldalt előre lehet lapozni. 
A „P/Ch - gomb megnyomásával a Teletexten 1 oldalt hátra lehet lapozni. 
A Fastext-nél 
A tárgy fejlécében az információk különböző színűek lehetnek. 
Nyomja meg a VÖRÖS, ZÖLD, SÁRGA vagy KÉK gombot annak megfelelően, hogy 
melyik oldalt szeretné elérni. 
TOP text 
Ez a szolgáltatás akkor működik, ha az Ön készüléke TOP text vételére alkalmas. 
A TOP text mód automatikusan aktiválódik a az adásnak megfelelően. 
Ha a vétel TOP text üzemmódban van, az állapot sorban színes négyzetetek fognak 
megjelenni. 
Ha nincs TOP text vétel az állapot sor nem fog megjelenni. 
A tárgy fejlécében az információk a színes négyzetekben jelennek meg. 
TOP text üzemmódban a „P/Ch+. P/Ch-„ gombok megnyomásával a következő illetve 
az előző oldalakra lapozhat. 
Ha a TOP text szolgáltatás nem vehető, ezen gombok használata nem javasolt. (Például: 
a 100-as oldal jelenik meg, mint amelyik eggyel nagyobb mint a 199. oldal).  
 
Külső berendezések csatlakoztatása 
Scart-kábel csatlakoztatása 
A TV készüléke egy SCART csatlakozó aljzattal rendelkezik. Amennyiben külső 
készüléket szeretne csatlakoztatni készülékéhez (videómagnó, dekóder, stb.), amiknek 
van Scart csatlakozója, használja a SCART bemenetet a készüléken. 
Antenna-bemeneten keresztül 
Ha a TV-készülékhez külső egységet akar csatlakoztatni (videómagnó, dekóder, stb.), de 
ezek nem rendelkeznek SCART /RCA csatlakozással, akkor Önnek az antenna-
bemeneten keresztül kell a készüléket csatlakoztatnia. 
Ha a VCR-t csatlakoztatja az antenna-bemeneten keresztül, ehhez a 0-s 
programhelyet használja fel. 
 



Dekóder 
Ha előfizet a kábel TV szolgáltatásra a szolgáltatótól kapja a dekódert mellyel a 
programokat elérheti. További információról a szolgáltatóval tárgyaljon. 
A dekóder csatlakoztatása antenna-bemeneten keresztül 
Csatlakoztassa az antenna- bemenethez. 
A dekóder csatlakoztatása antenna-bemenet nélkül 
Csatlakoztassa a dekódert a TV-n lévő EXTERNAL aljzatba egy RCA kábellel. 
 
TV és videómagnó  
Csatlakoztassa az antennakábeleket. 
Jobb képminőséget érhet el, ha SCART kábellel csatlakoztatja a készülékeit az 
EXTERNAL aljzatba. 
NTSC rendszer lejátszása 
Csatlakoztassa az NTSC VCR videómagnót a TV hátulján található SCART aljzatba. 
Nyomja meg az „AV” gombot és válassza ki a EXT1-es csatornát. 
Kamera és Kamkorder 
AV bemenethez történő csatlakoztatás 
Csatlakoztassa kameráját vagy kamkorderét az EXT2 bemenethez a TV hátulján  
Csatlakoztassa a külső készüléket a TV-hez a VIDEO (sárga), AUDIO R (piros), 
AUDIO L (fehér) aljzatukhoz. A különböző színű dugókat a megfelelő színű 
bemenetekhez kell csatlakoztatnia. 
Dekóder csatlakoztatása a videómagnóhoz 
Egyes videómagnók rendelkeznek speciális SCART aljzattal a dekóder számára. 
Csatlakoztassa a SCART kábelt a SCART aljzatba a dekóderben és a speciális SCART 
aljzathoz a videómagnón. 
Fejhallgató csatlakoztatása 
A fejhallgató csatlakoztatásához használja a TV-készüléken található sztereó 
fejhallgató-aljzatot. 
További külső hangszóró csatlakoztatásához konzultáljon az eladóval. 
Audio kimenet 
Ha mikrofont szeretne csatlakoztatni a készülékéhez, használja a LINE OUT aljzatot a 
készülék hátulján. 
 
Hasznos tanácsok 
A képernyő tisztítása 
A képernyőt enyhén nedves, puha ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzsölő szereket, 
mert azok kárt tehetnek a képernyő felületében. 
Rossz képminőség 
A megfelelő TV-rendszert választotta? A TV-készülék vagy az antenna nincs-e túl közel 
a hangszórókhoz, le nem földelt audio berendezéshez, vagy neon lámpához stb. 
Hegyek vagy magas épületek „szellemképet” okozhatnak. Néha az antenna irányának 
megváltoztatásával jobb képminőséget lehet elérni. 
A kép, vagy a Teletext felismerhetetlen? Ellenőrizze, hogy a megfelelő frekvenciára 
állította-e be a programot. 
Romolhat a kép minősége akkor is, ha egyidejűleg két készüléket csatlakoztat a TV-
készülékhez. Ilyenkor az egyik készülék csatlakoztatását szüntesse meg. 
Nincs kép 
Helyesen csatlakoztatta az antennát? Megfelelőek-e a csatlakozók? Nem sérült-e az 
antenna kábele? Ha kétségei vannak, akkor forduljon a kereskedőhöz. 



A „nincs kép” azt jelenti, hogy az Ön TV-készüléke nem vesz adást. Biztos, hogy a 
megfelelő gombokat nyomta meg a távszabályzón? Próbálja meg mégegyszer. 
Nincs hang 
Nem hall semmilyen hangot. Nem némította el véletlenül a készüléket a 27-es számú 
gombbal? Csatlakoztatott-e külső hangszórókat? 
A hang csak az egyik hangszóróból jön. Nem állította el a balanszot teljesen az egyik 
oldalra. Olvassa el a „Hangbeállítási menü” című fejezetet. 
Távszabályzó  
Ha Tv nem működik a távszabályzóval, akkor talán az elemek merülhettek ki. Ha így 
van, akkor a Tv elülső részén található működtető gombokkal még mindig irányíthatja a 
készüléket. 
 
Az Európai Unióban érvényes szabály a hulladékról. 
A megfelelő szimbólum (egy kuka áthúzva) a terméken vagy a csomagoláson azt jelenti, 
hogy az elektromos vagy elektronikus berendezését a használati idő letelte után válassza 
szét a háztartási hulladéktól és vigye el a megfelelő újrahasznosító helyre.  
 
Műszaki leírás  
TV szabvány 
PAL/SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’ 
 
Vehető csatornák 
VHF (I/III SÁV) 
UHF (U SÁV) 
„HYPER” SÁV (HYPERBAND) 
KÁBELTÉVÉ (S1-S20/ S21/S41) 
 
Beállítható csatornák száma 
100 
 
Csatornakijelzés 
Képernyős megjelenítés 
 
Antenna-Impedancia 
75 Ohm (kiegyensúlyozatlan) 
 
Hálózati feszültség 
220-240 V AC, 50Hz 
 
Hangkimenet 
German + Nicam Stereo 
 
Kimenő hangteljesítmény (WRMS) (10%THD) 
2 x 2 
 
Teljesítményfelvétel (W) 
45 W 
0.9 W (készenlétben) 
 
Képcső 



4:3 kijelző, 15” 
 
Méretek (mm) 
 
 Mélység Hosszúság Magasság Tömeg (kg) 
Tv-készülék 125 376 380 3.1 
Tv-készülék láb nélkül 75 376 348 2.9 

 
Csatlakoztatható külső készülékek 
Fejhallgató, Videómagnó, Antenna, Audio készülék (HIFI), Videokamera, Parabola 
adóvevő 
 
Külső készülékek csatlakoztatási helye 

A.) Videó bemenet 
B.) Audio bemenet (bal és jobb) 
C.) SCART  
D.) Antenna 
E.) Audio kimenet (bal és jobb) 
F.) Fejhallgató 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 


