
Przed przyst pieniem do obs ugi odbiornika nale y zapozna  si  z niniejsz  instrukcj ,
a po przeczytaniu zachowa  j  do pó niejszego wgl du.

Polski

TX-23LX60P
TX-26LX60P
TX-32LX60P

Instrukcja obs ugi
Panoramiczny odbiornik telewizyjny z 

ekranem LCD
Model nr
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Szanowni klienci fi rmy Panasonic,
Mamy nadziej , e ten nowy odbiornik telewizyjny przez wiele lat b dzie sprawia  Pa stwu przyjemno . Rozdzia
zatytu owany Skrócony przewodnik na pocz tku instrukcji obs ugi pozwoli Pa stwu jak najszybciej rozpocz
korzystanie z tego odbiornika telewizyjnego. Potem zalecamy zapoznanie si  z ca  instrukcj  obs ugi i zachowanie 
jej do wgl du w miar  przyswajania bardziej zaawansowanych funkcji, jakie ma do zaoferowania ten odbiornik.

Spis tre ci

Nale y sprawdzi , czy w zestawie znajduj  si  wszystkie elementy pokazane na rysunku

Akcesoria

Instrukcja obs ugi Pilot zdalnego 
sterowania
(EUR7651030A)

Baterie do pilota
(2 × R6 (UM3))

Postanowienia
gwarancji
ogólnoeuropejskiej

Zacisk
(tylko TX-26LX60P, 
TX-32LX60P)
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Ostrze enia i rodki ostro no ci

• Ten odbiornik telewizyjny jest przystosowany do 
napi cia zmiennego 220-240 V, 50 Hz. 

• Aby unikn  uszkodzenia, które mo e spowodowa
pora enie elektryczne lub po ar, nie nale y wystawia
odbiornika na deszcz lub na dzia anie nadmiernej 
wilgoci. Odbiornik nale y chroni  przed kapi c  lub 
rozchlapywan  wod . Nie nale y na nim lub nad 
nim stawia  naczy  z substancjami p ynnymi, np. 
wazonów.

• Niepotrzebne cz ci i przedmioty niewielkich rozmiarów 
nale y chroni  przed ma ymi dzie mi. Mog  one 
je bowiem przypadkowo po kn . Nale y równie
zachowa  ostro no , gdy chodzi o materia y do 
pakowania i arkusze folii z tworzywa sztucznego.

• Nale y sobie zapewni atwy dost p do wtyczki 
przewodu zasilaj cego.

• Prze cznik W czony / Wy czony w tym modelu nie 
odcina ca kowicie zasilania odbiornika telewizyjnego. 
W przypadku pod czania lub od czania przewodów 
lub gdy odbiornik telewizyjny nie b dzie u ywany 
przez d u szy okres czasu, nale y wyci gn  wtyczk
przewodu zasilaj cego z gniazda.

•  OSTRZE ENIE: WYSOKIE NAPI CIE!!!
 Nie wolno zdejmowa  tylnej pokrywy, poniewa  za ni

znajduj  si  podzespo y pod napi ciem. Wewn trz 
obudowy nie ma cz ci, które mog  by  wymieniane 
przez u ytkownika.

 Nale y sobie zapewni atwy dost p do wtyczki 
przewodu zasilaj cego.

• Gry telewizyjne / komputery domowe
 Intensywne u ywanie gier telewizyjnych lub komputerów 

domowych z dowolnym odbiornikiem telewizyjnym 
powoduje pojawienie si  na ekranie efektu ‚cienia’. Ten 
rodzaj zjawiska wyst puj cego w przypadku ekranów 
LCD mo na ograniczy  stosuj c si  do poni szych
zalece :
• Zredukowa  poziom jaskrawo ci i kontrastu do minimum 

gwarantuj cego czytelno  obrazu.
• Nie u ywa  telewizora do gier telewizyjnych lub wspó pracy 

z komputerem domowym przez d u szy czas.
• Nie wy wietla  nieruchomych obrazów przez d u szy 

czas, poniewa  mog  one pozostawia  na ekranie trwa y
powidok.

• Przyk adami nieruchomych obrazów mog  by  logo, 
gry wideo, obrazy komputerowe, teletekst oraz obrazy 

wy wietlane w trybie 4:3.
• Tego typu uszkodzenie ekranu LCD nie stanowi wady 

roboczej, i jako takie nie jest obj te gwarancj  firmy 
Panasonic.

• Prze cznik W czony / Wy czony w tym modelu nie 
odcina ca kowicie zasilania odbiornika telewizyjnego. 
W przypadku pod czania lub od czania przewodów 
lub gdy odbiornik telewizyjny nie b dzie u ywany 
przez d u szy okres czasu, nale y wyci gn  wtyczk
przewodu zasilaj cego z gniazda.

Automatyczne wy czanie odbiornika - funkcja 
sleep
Je eli odbiornik nie zostanie wy czony po zako czeniu
nadawania programu przez dan  stacj  telewizyjn , po 
30 minutach prze czy si  samoczynnie w tryb gotowo ci. 
Funkcja ta nie dzia a, gdy odbiornik telewizyjny jest w 
trybie AV.
• Piel gnacja obudowy i ekranu LCD
 Wyci gnij wtyczk  przewodu zasilaj cego z gniazda.

Obudow  i ekran LCD mo na czy ci  mi kk  szmatk
zwil on  wod  z dodatkiem agodnego detergentu. Nie 
wolno stosowa  roztworów zawieraj cych benzol lub 
rop  naftow .

• Przy niskiej temperaturze otoczenia obraz osi ga 
normaln  jaskrawo  po pewnym czasie. Zjawisko to 
nie wskazuje na nieprawid ow  prac  urz dzenia. (Po 
chwili obraz uzyska normaln  jaskrawo .)

• Odpowiednia wentylacja stanowi istotny rodek 
zapobiegaj cy awariom podzespo ów elektronicznych. 
Z tego wzgl du zalecamy pozostawienie przynajmniej 
10-centymetrowej przestrzeni wokó  odbiornika 
telewizyjnego, gdy ustawiany jest w szafce lub mi dzy
pó kami.

• Nale y unika  wystawiania odbiornika telewizyjnego na 
bezpo rednie dzia anie promieni s onecznych i innych 
róde  ciep a. Na odbiorniku lub w jego s siedztwie nie 

wolno stawia róde  otwartego ognia, poniewa  mog
one spowodowa  po ar. 

• Zabronione jest ograniczanie wentylacji przez 
zakrywanie otworów wentylacyjnych za pomoc
ró nych przedmiotów jak np. gazety, obrusy i 
zas ony. 

Instalacja baterii w pilocie

+

+
-

-

321

• Sprawd , czy baterie zosta y zainstalowane w prawid owy sposób.
• Nie nale y u ywa  równocze nie baterii starych i nowych. Stare, wyczerpane baterie nale y natychmiast 

wymieni .
• Nie nale y u ywa  ró nych rodzajów baterii, np. baterii alkalicznych i manganowych, ani stosowa  baterii do 

wielokrotnego adowania (Ni-Cd, Ni-MH).

Odci gnij zatrzask i przytrzymaj 
go w tej pozycji, a nast pnie
otwórz pokryw  baterii.

W ó  baterie zwracaj c uwag
na prawid ow  biegunowo
(+ i – ). 

Bateria „R6 (UM3)”

Za ó  z powrotem pokryw .
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Ustaw panel LCD pod wybranym k tem.
Panel LCD mo na regulowa  w nast puj cych kierunkach:
 20°  w prawo
 20°  w lewo
 5°  w przód (tylko TX-23LX60P)
 10°  w ty  (tylko TX-23LX60P)

Korzystanie ze stojaka ekranu LCD

Instalacja

Prosimy o u ywanie urz dzenia tylko z dostarczanymi stojakami lub z odpowiednimi uchwytami na 
cian

Umieszczenie odbiornika
Ustaw odbiornik w takimmiejscu, aby zapewni  sobie komfort ogl danie. Nie nale y umieszcza  go tam, gdzie 
na ekran wieci s o ce lub inne ostre wiat o ( w cznie z odbiciem ).Korzystanie z niektórych typów wietlówek
mo e skróci  zasi g dzia ania urz dzenia do zdalnego sterowania (pilota ).
Konieczne jest dostateczny przep yw powietrza, aby nie dosz o do uszkodzenia cz ci wewn trznych odbiornika. 
Unika  u ywania odbiornika w gor cym i wilgotnym rodowisku.
Wybór urz dze  zewn trznych
Ró ne komponenty audio i video mo na czy  przy pomocy ekranowych kabli. Dla uzyskania najlepszych 
rezultatów zalecamy u ycie antenowego kabla koncentrycznego 75 ohm. Kablemo na naby  w punkcie sprzeda y
lub w sklepie z artyku ami elektrycznymi.
Zanim zakupisz kable upewnij si , jakiego rodzaju wtyczek wymagaj  poszczególne urz dzenia. Okre l równie ,
jakiej d ugo ci kable potrzebujesz.
Dla optymalnej jako ci obrazu
Gdy wy wietlacz odbiornika LCD wystawiony jest na wiat o dzienne lub sprz t o wietleniowy to obrazy o du ym
kontra cie mog  by  wy wietlane niewyra nie. Wy cz o wietlenie w pobli u telewizora i umie  go w miejscu 
nie wystawionym na wiat o zewn trzne.

Urz dzenie nale y czy ci  mi kk , such  szmatk .
Je eli powierzchnie s  wyj tkowo brudne mo na u y  szmatki zwil onej wod  z
myd em lub s abym rodkiem czyszcz cym.
• Do usuwania z ekranu LCD uporczywych plam nale y u ywa  preparatu do czyszczenia 

szkie  okularowych.
• Do czyszczenia urz dzenia nie wolno stosowa  alkoholu, rozcie czalników do farb 

lub benzyny.
• Przed u yciem ciereczek nas czanych preparatami chemicznymi nale y dok adnie

przeczyta  do czon  instrukcj .
• Ekranu LCD nie wolno wyciera  na mokro.

Do wycierania obudowy stosowa  mi kk  szmatk .
Je eli obudowa jest mocno zabrudzona, nale y wytrze  j  dobrze wykr con , mi kk ciereczk  zanurzon
wcze niej w wodzie z dodatkiem neutralnego p ynu do mycia.

Ostrze enie:
Je eli przez powierzchni  panelu ciek okrystalicznego do wn trza monitora dostanie si  woda lub inne substancje
p ynne, mog  one spowodowa  nieprawid owe dzia anie urz dzenia.

Konserwacja
Neutralny

rodek
czyszcz cy

(Widok z góry)

tylko TX-23LX60P
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Skrócony przewodnik

przewody Scart
(nie ma w zestawie)

Dekoder cyfrowy

Magnetowid /
Nagrywarka DVD

kabel RF
(nie ma 
 w zestawie)

Pod czanie i konfi guracja opcji
Przed przyst pieniem do pod czania lub od czania przewodów nale y
sprawdzi , czy zosta o od czone zasilanie urz dzenia.

kabel RF
(nie ma w zestawie)

1

2

LUB

W ó  anten  i pod cz sprz t pomocniczy.

W ó  wtyczk  przewodu zasilaj cego do
gniazda sieciowego.

Naci nij przycisk [ ] w odbiorniku telewizyjnym, 
aby go w czy .

W celu prze czenia odbiornika w tryb gotowo ci, 
naci nij przycisk  na pilocie.
Je eli odbiornik telewizyjny by  w trybie gotowo ci, 
mo na go uruchomi  naciskaj c ponownie 
przycisk  .

TV

N

1 2 3

4 5 6

7 8 9

C 0

OK

Czujnik zdalnego sterowania

Wska nik zasilania
tryb gotowo ci : czerwony

w czony : nie wieci

Czerwona kontrolka wskazuje funkcj  Czuwania.
Podczas wykorzystywania pilota zdalnego sterowania,
wskazuje, e telewizor otrzyma  polecenie

Uwaga:
Do momentu wyj cia wtyczki przewodu 
zasilaj cego z gniazda odbiornik telewizyjny ca y
czas pobiera pewn  ilo  energii.
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Skrócony przewodnik

TRWA ŁADOWANIE
PROSZĘ CZEKAĆ

Programu    63
Brak zdalnego sterowania

Pobieranie informacji z odbiornika telewizyjnego do magnetowidu lub 
nagrywarki DVD
Je eli przed czynno ciami opisanymi w punkcie 2, do gniazda Scart 
zostanie pod czone urz dzenie kompatybilne z systemami „Q-Link”, 
„NEXTVIEWLINK” lub inne kompatybilne, to dane o programach zostan
pobrane do tego urz dzenia.

4

Pozycje programów zostan  przeniesione do urz dzenia nagrywaj cego w tej samej kolejno ci, w jakiej zosta y
zapami tane w odbiorniku telewizyjnym. Zobacz strona 17.

Nie wszystkie magnetowidy / nagrywarki DVD obs uguj  funkcj  pobierania informacji o programach. Niektóre 
mog  wymaga  r cznego uruchomienia.
Si gnij do instrukcji obs ugi urz dzenia nagrywaj cego.

Je eli zosta o pod czone inne urz dzenie nagrywaj ce ni  opisane powy ej, wówczas operacja pobierania 
nie zostanie przeprowadzona.

Uwagi:
• Je eli urz dzenie nagrywaj ce nie przyj o pobranych z odbiornika telewizyjnego danych, mo e zaj

potrzeba uruchomienia funkcji pobierania danych z poziomu systemu menu tego urz dzenia. Si gnij do 
instrukcji obs ugi urz dzenia nagrywaj cego.

• Je li funkcja Q-Link nie dzia a prawid owo, nale y sprawdzi , czy:
 Przewód Scart jest pod czony do gniazda Scart, AV1 lub AV2 odbiornika telewizyjnego, a po czenie zosta o

prawid owo skonfi gurowane w menu.
 Przewód Scart jest pod czony do zgodnego gniazda Scart (z systemem Q-Link, NEXTVIEWLINK lub 

podobn  technologi ) urz dzenia nagrywaj cego.
 Przewód Scart jest przewodem „z pe n  obsad ”.
• Dalsze informacje na temat systemu Q-Link i sposobu pod czenia sprz tu mo na znale
 na stronach 17, 25 i 28.

ATP W DZIAŁANIU
SZUKANIE   :   PROSZĘ CZEKAĆ

02                            99:21              41

CH12

Aby wyjść

Zielony

Czerwony

SuchlaufStart ATP Abbruch

Auswählen

Deutschland
Österreich
France
Italia
España
Portugal
Nederland
Danmark
Sverige
Norge
Suomi
Belgien
Schweiz
ELLADA
Polska
Česká republika
Magyarország
E.Eu

Land OSD Sprache
Deutsch

3 Wybierz kraj.

W przypadku Szwajcarii, Belgii i krajów Europy 
Wschodniej (E.Eu) ustaw wybrany j zyk.
Je eli chcesz przeprowadzi  strojenie 
r cznie, naci nij Zielony przycisk. 
Zobacz strona 16.

Naci nij Czerwony przycisk, aby uruchomi
procedur  automatycznej konfiguracji 
(ATP).

Rozpocznie si  procedura ATP, system 
znajdzie nadaj ce stacje i zapami ta je.

Je eli do w a ciwego gniazda Scart 
zostanie pod czone zgodne urz dzenie 
nagrywaj ce, dane o programach zostan
za adowane do tego urz dzenia za 
po rednictwem cza Q-Link. 
Zobacz strona 17.

TV

N

1 2 3

4 5 6

7 8 9

C 0

OK
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Podstawowe przyciski: panel sterowniczy oraz pilot

Zwi ksza lub zmniejsza o jedn  pozycj  programow . Gdy funkcja 
jest ju  wy wietlona, naciskaj, aby zwi kszy  lub zmniejszy
warto  wybranego parametru. W trybie gotowo ci przyciski te 
w czaj  odbiornik telewizyjny.

F(wybór funkcji) 
Wy wietla funkcje ekranowe (OSD) – wielokrotne naciskanie 
pozwala wybra  jedn  z dost pnych funkcji – Si a g osu,
Pod wietlenie, Kontrast, Jaskrawo , Kolor, Ostro ,
Odcie  (w trybie NTSC), Tony niskie, Tony wysokie,
Balans i Tryb strojenia.

Prze cznik W czony / Wy czony

Prze cznik dwupozycyjny w  / wy  trybu 
gotowo ci
W cza lub wy cza tryb gotowo ci
odbiornika telewizyjnego (tryb gotowo ci).

Przycisk GUIDE
Wy wietla tabel  programów. 
Przesu  kursor, aby wybra  dan  pozycj ,
nast pnie naci nij przycisk OK, aby 
wy wietli  program na ekranie.

Przycisk menu
Naci nij, aby uzyska  dost p do Menu 
obrazu, Menu d wi ku i Konfi guracji.
(zobacz strona 8-11)

Naci nij, aby zatwierdzi  wybór.

Kolorowe przyciski wykorzystywane przy 
dokonywaniu wyboru, nawigacji i obs udze 
ró nych funkcji.

Przycisk teletekstu
(zobacz strona 21-23)

Przycisk Tekst F.P. (zobacz strona 22)

Bezpo redni dost p do kana u Naci nij
ten przycisk podczas ogl dania telewizji 
lub b d c w menu Strojenie, Edycja
programu lub Strojenie r czne, a 
nast pnie, korzystaj c z przycisków 
numerycznych, wprowad  numer 
kana u.

Przycisk zmiany programu w dó  / w gór

Przycisk steruj cy ASPECT
(zobacz strona 18, 19)

Przycisk N (normalizacja)
Przywraca ustawieniom ich domy lne 
warto ci.

Wyciszenie d wi ku – prze cznik
W czony / Wy czony

Przycisk bezpo redniego nagrywania 
(zobacz strona 17)

Prze cznik pomi dzy sygna em
telewizyjnym a wej ciem AV. (zobacz 
strona 24)

Przyciski kursora do dokonywania wyboru
i regulacji.

Wy czenie danego trybu.

Przycisk Wstrzymany tekst / Nieruchomy 
obraz
(zobacz strona  21, 23)

Przycisk Indeks teletekstu 
(zobacz strona 23)

Przyciski zmiany programu / kana u (0-9) 
oraz przyciski stron teletekstu.
(zobacz strona 21-23)
W trybie gotowo ci przyciski te w czaj
odbiornik telewizyjny.

Przycisk stanu
Naci nij, aby wy wietli  informacje o 
stanie dla aktualnej pozycji programowej, 
nazw  programu, numer kana u, tryb 
MPX, system odbiorczy i tryb ASPECT.
Naci nij ponownie, aby usun  te 
informacje.

Przycisk zmiany poziomu g o no ci

Przyciski do obs ugi magnetowidu / 
sprz tu DVD (zobacz strona 20)

Przycisk TV/AV (zobacz strona 24)

STR(pami  normalizacyjna)
Przycisk wykorzystywany do 
zapami tywania
ustawie  strojenia i innych funkcji.
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TV

N

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

OK

C

Korzystanie z menu ekranowego (OSD)

Dost p do wielu funkcji tego odbiornika telewizyjnego mo na uzyska  za po rednictwem systemu menu ekranowych 
OSD. W celu uzyskania dost pu do pewnych funkcji lub zmiany ich parametrów nale y korzysta  z pilota zgodnie z 
poni szym opisem.

Przycisk MENU s u y do otwierania menu g ównych, jak 
równie  do powrotu do poprzedniego menu.

Przyciski sterowania kursorem w gór  i w dó  s u  do 
przesuwania kursora i wyboru menu.

Przyciski sterowania kursorem w lewo i prawo s u  do 
uruchamiania menu, ustawiania poziomu parametrów lub 
do dokonywania wyboru spo ród szeregu opcji.

Przycisk OK jest u ywany z kilkoma funkcjami do 
zapami tywania ustawie  po wprowadzeniu zmian lub 
wyborze opcji.

Przycisk EXIT s u y do wychodzenia z systemu menu i 
powrotu do zwyk ego widoku ekranu.

Za ka dym razem gdy na ekranie odbiornika telewizyjnego 
wy wietlane jest menu, pojawia si  równie  pole Pomocy 
ekranowej. To pole Pomocy wskazuje, które klawisze na pilocie 
s u  do nawigacji w wy wietlonym menu – zobacz powy sze
opisy funkcji przycisków.

Uwaga:
Pole Pomocy nie jest pokazywane menu na rysunkach menu w 
tej instrukcji obs ugi ze wzgl du na ograniczenia miejsca. Pole

POMOCY EKRANOWEJ

Aby wyjść 
Regulacja 
Wybór 

Powrót 

Tony niskie 
Tony wysokie 

Słuchawki 
MPX Stereo
Tryb pracy Muzyka 
Panoramiczny Wył.

Balans 

Menu dźwięku 

OK

MENU

EXIT

Lista programów

Naci nij przycisk GUIDE na pilocie celem wy wietlenia
wykaz programów.

W wykazie programow, uzywajac klawiszy kursorow 
przesuwaj pasek wyboru pomiedzy programami.

Zastosuj przyciski celem zmiany kana ów (w gór / w dó )
i poruszania si  mi dzy stronami wykazu.

Przyciskiem OK wybierz wymagany program.

Uwaga:
Wykaz opu cisz za pomoc  przycisku EXIT lub 
GUIDE.

OK

GUIDE

EXIT GUIDE

Lista programów
Prog . Nazwy Kanał

13 :  -
 14 :  -
 15 :  -
 16 :  -
 17 :  -
 18 :  -
 19 :  -
 20 :  -
 21 :  -
 22 :  -
 23 :  -
 24 :  -

Prog . Nazwy Kanał

VCR :  CH21
 1 : Das Erste CH44
 2 : ZDF CH51
 3 : RTL CH41
 4 :  CH23
 5 :  CH26
 6 :  CH58
 7 :  -
 8 :  -
 9 :  -
  10 :  -
  11 :  -
  12 :  -

Przycisk lista programów wy wietli wykaz programów.
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TV

N

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

OK

C

Menu obrazu

Naci nij przycisk MENU.

Przesu  kursor do pozycji Menu obrazu.

Wejd  do Menu obrazu.

Przesu  kursor do wybranej opcji menu.

Ustaw wybran  opcj  lub wejd  do wybranego menu.

Aby wróci  do ogl dania programu telewizyjnego, mo na w dowolnym 
momencie nacisn  przycisk EXIT.

Menu obrazu

Konfiguracja
Menu dźwięku

Menu główne  

Kontrast
Podświetlenie

Kolor

Rodzaj obrazu 

Balans bieli Normalny
P-NR Auto

Dynamiczny 
Menu obrazu 

Jaskrawość

Ostrość

Kontrast
Podświetlenie

Jaskrawość
Kolor
Ostrość

Rodzaj obrazu 

Balans bieli Normalny
P-NR Auto

Dynamiczny 
Menu obrazu 

Kontrast
Podświetlenie

Jaskrawość
Kolor
Ostrość

Rodzaj obrazu 

Balans bieli Normalny
P-NR Auto

Dynamiczny 
Menu obrazu

Rodzaj obrazu Menu Rodzaj obrazu pozwala wybra  trzy ró ne ustawienia 
ekranu - Dynamiczny, Normalny i Kinowy. W ka dym z 
ustawie  Rodzaju obrazu mo na dostosowa  i zapami ta
poziomy Pod wietlenie, Kontrastu, Jaskrawo ci, Koloru, 
Ostro ci, Odcienia (tylko w systemie NTSC), Balansu 
bieli, oraz parametrów P-NR, które b d  odpowiada
indywidualnym upodobaniom u ytkownika. (Przyk adowo
mog  by  wymagane ró ne ustawienia podczas ogl dania 
programów sportowych, fi lmów, wiadomo ci itp.)
Menu Rodzaj obrazu zapewnia maksymalnie trzy oddzielne 
ustawienia dla ka dego ze róde  sygna u: RF, AV1, AV2, 
AV3, COMPONENT, HDMI 1,2. Zmiany zapami tywane
s  samoczynnie. Dzi ki analizie i obróbce wej ciowego
obrazu wszystkie tryby charakteryzuj  si  automatyczn
popraw  jako ci.

Pod wietlenie, Kontrast, Jaskrawo , Kolor, Ostro
Mo na zwi ksza  lub zmniejsza  poziomy tych parametrów 
zgodnie z indywidualnymi upodobaniami.

Odcie W przypadku sygna u NTSC podawanego na wej cie 
odbiornika telewizyjnego mo na zgodnie z upodobaniem 
zmienia  odcie  obrazu.

Balans bieli Pozwala ustawi  ogólny ton barw obrazu. Wyboru mo na
dokona  spo ród opcji Zimny, Normalny i Ciep y.

P-NR Automatycznie redukuje niepo dane szumy obrazu.
Podczas odbioru sygna u HD lub  pracy w trybie HDMI 
liczba opcji ograniczona zostanie do dwóch

MENU

EXIT
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Menu d wi ku

Naci nij przycisk MENU.

Przesu  kursor do pozycji Menu d wi ku.

Wejd  do Menu d wi ku.

Przesu  kursor do wybranej opcji menu.

Ustaw wybran  opcj  lub wejd  do wybranego menu.

Aby wróci  do ogl dania programu telewizyjnego, mo na w dowolnym 
momencie nacisn  przycisk EXIT.

Naci ni cie przycisku OK po zmianie niektórych parametrów spowoduje 
zapami tanie nowych ustawie  jako ustawie  domy lnych (zast puj cych 
ustawienia fabryczne).

TV

N

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

OK

C

Menu obrazu

Konfiguracja
Menu dźwięku

Menu główne  

Tony niskie 
Tony wysokie 

Słuchawki 
MPX 
Tryb pracy 
Panoramiczny Wył.

Balans 

Menu dźwięku 

Stereo
Muzyka 

Tony niskie 
Tony wysokie 

Słuchawki 
MPX 
Tryb pracy 
Panoramiczny Wył.

Balans 

Menu dźwięku 

Stereo
Muzyka 

Tony niskie 
Tony wysokie 

Słuchawki 
MPX Stereo
Tryb pracy Muzyka 
Panoramiczny Wył.

Balans 

Menu dźwięku 

Tony niskie 
Tony wysokie 

Słuchawki 
MPX 
Tryb pracy 
Panoramiczny Wył.

Balans 

Menu dźwięku 

Stereo
Muzyka 

Tony niskie Zwi ksza lub zmniejsza poziom, aby wzmocni  lub 
zminimalizowa  sk adowe ni szych, g bszych d wi ków
na wyj ciu.

Tony wysokie Zwi ksza lub zmniejsza poziom, aby wzmocni  lub 
zminimalizowa  sk adowe ostrzejszych, wy szych 
d wi ków na wyj ciu.

Balans Ró nic  poziomu d wi ku pomi dzy g o nikami lewymi i 
prawymi mo na regulowa  zgodnie z miejscem ods uchu.

S uchawki Nat enie d wi ku w s uchawkach mo na regulowa
niezale nie od g o ników telewizyjnych, dzi ki czemu ka dy 
mo e dobra  odpowiedni dla siebie poziom g o no ci.

MPX Zwykle ustawiana jest opcja Stereo, aby zapewni  najlepsz
jako  odtwarzanego materia u. Je eli jednak odbiór 
pogorszy si  lub us uga nie jest dost pna nale y w czy
opcj Mono. Opcje Mono (M1) i (M2) mo na wybra , gdy 
nadawany jest podwójny sygna  monofoniczny.

Tryb pracy Podczas ogl dania sceny muzycznej lub dramatu mo na
poprawi  jako  d wi ku wybieraj c odpowiedni tryb 
Muzyki lub Mowy.

Panoramiczny Prze cznik akustyki zapewnia dynamiczne wzmocnienie 
do symulacji lepszego efektu d wi ku przestrzennego. 

Wej cie HDMI1 Wy wietlane w trybie wej cia HDMI1.
Umo liwia wybranie opcji Auto, Cyfrowy i Analogowe.
Ustaw warto  pasuj c  do typu sygna u wej ciowego.
Auto : Ustawienie podczas normalnego u ytkowania
Cyfrowy : Pod czony kabel HDMI
Analogowe : Pod czony kabel HDMI z przej ciówk  do DVI
Zobacz strona 26.
Wej cie  HDMI2 przeznaczone jest tylko dla sygna ów 
cyfrowych.

MENU

EXIT

OK

Tony niskie 
Tony wysokie 

Słuchawki 
Tryb pracy Muzyka
Panoramiczny Wył.

Balans 

Menu dźwięku 

Wejście HDMI1 Auto

Tryb HDMI



11

Q-Link Umo liwia wybór gniazda AV do transmisji danych pomi dzy 
odbiornikiem telewizyjnym a zgodnym urz dzeniem 
nagrywaj cym. Wybierz jedn  z opcji Wy czony, AV1 lub 
AV2. Zobacz strona 17.

Sterowanie
przez HDMI

Sterowanie przez HDMI pozwala na komunikowanie si
odbiornika z  urz dzeniami zewn trznymi  (np. DVD) przez 

cze cyfrowe. Funkcj  mo na w czony lub wy . Zobacz 
strona 27.

Wyj cie AV1 Stwarza wybór sygna ów, które maj  by  przesy ane 
do gniazda AV1 Scart. U ytkownik mo e wybra  sygna
transmisyjny (aktualny program), sygna y wej ciowe 
z gniazd AV2 / AV3 lub monitora (obraz z ekranu 
telewizora).
Wej cie sygna u typu Component nie mo e by  po czone
z tymi gniazdami SCART.

Wyj cie AV2 Stwarza wybór sygna ów, które maj  by  przesy ane 
do gniazda AV2 Scart. U ytkownik mo e wybra  sygna
transmisyjny (aktualny program), sygna y wej ciowe z gniazd 
AV1/AV3 lub monitora (obraz z ekranu telewizora).
Wej cie sygna u typu Component nie mo e by  po czone
z tymi gniazdami SCART.

Teletekst Pozwala dokona  wyboru trybu FLOF lub List. Zobacz 
strona 21-23.

Wy cz. czasowy Wy cza odbiornik telewizyjny po zadanym czasie, który 
mo na wybra  z przedzia u 0 do 90 minut w 15-minutowych 
odst pach.

J zyk Teletekstu Wybierz zestaw znaków, tak aby wszystkie znaki potrzebne 
do wy wietlania tekstu na stronach Teletextu by y dost pne 
(np.: znaki cyrylicy itp.).
Grupy j zykowe
Zachodni: Angielski, francuski, niemiecki, grecki, w oski, 

hiszpa ski, szwedzki, turecki
Wschodni1: Angielski, litewski, esto ski, otewski, rosyjski, 

rumu ski, ukrai ski
Wschodni2: Czeski, litewski, otewski, polski, rumu ski,

w gierski
Strojenie-menu Zapewnia dost p do wielu innych funkcji w tym Edycja 

programu i ATP. Zobacz strona 12-16.
J zyk OSD Gdy instalujesz odbiornik telewizyjny po raz pierwszy, 

j zyk menu ekranowych OSD jest ustawiony zgodnie z 
wybranym krajem. Funkcja J zyk OSD pozwala zmieni
j zyk u ywany do wy wietlania menu ekranowych.

System koloru W trybie AV, wy wietlana jest opcja System koloru. Zobacz 
strona 12.

G o no W trybie AV, wy wietlana jest opcja G o no .
Istnieje mo liwo  ustawienia poziomu nat enia 
d wi ku dla ka dego trybu AV. Poziom g o no ci jest 
zapami tywany.

TV

N

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

OK

C

Menu konfi guracji

Naci nij przycisk MENU.

Przesu  kursor do pozycji Konfi guracja.

Wejd  do menu Konfi guracja.

Przesu  kursor do wybranej opcji menu.

Ustaw wybran  opcj  lub wejd  do wybranego menu.

Aby wróci  do ogl dania programu telewizyjnego, mo na w
dowolnym momencie nacisn  przycisk EXIT.

Tryb AV

Menu obrazu

Konfiguracja
Menu dźwięku

Menu główne  

Teletekst

Q-Link 

FLOF
TV
TV

AV2 
Sterowanie przez HDMI
Wyjście AV1
Wyjście AV2

Wyłącz. czasowy
Język Teletekstu
Strojenie-menu
Język OSD

Wył.

Włączony

Wschodni2

Konfiguracja 

Teletekst

Q-Link 

FLOF
TV
TV

AV2 

Wyjście AV2
Wyjście AV1
Sterowanie przez HDMI

Wyłącz. czasowy
Język Teletekstu
Strojenie-menu
Język OSD

Wył.

Włączony

Wschodni2

Konfiguracja 

Dostęp

Teletekst

Q-Link 

FLOF
TV
TV

AV2 

Wyjście AV2
Wyjście AV1
Sterowanie przez HDMI

Wyłącz. czasowy
Język Teletekstu
Strojenie-menu
Język OSD

Wył.

Włączony

Wschodni2

Konfiguracja 

Dostęp

Teletekst

Q-Link 

FLOF
TV
TV

AV2 

Wyjście AV2

Sterowanie przez HDMI
Wyjście AV1

Wyłącz. czasowy

Język Teletekstu
Język OSD

Wył.

Włączony

Wschodni2

Konfiguracja 

System koloru
Głośność

Auto

MENU

EXIT
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Strojenie – Przegl d

Naci nij przycisk MENU.

Przesu  kursor do pozycji Konfi guracja.

Wejd  do menu Konfi guracja.

Przesu  kursor do pozycji Strojenie-menu.

Wejd  do Strojenie-menu.

Przesu  kursor do wybranej opcji menu.

Ustaw wybran  opcj  lub wejd  do wybranego menu.

Aby wróci  do ogl dania programu telewizyjnego, mo na w
dowolnym momencie nacisn  przycisk EXIT.

Naci ni cie przycisku OK po zmianie niektórych parametrów
spowoduje zapami tanie nowych ustawie  jako ustawie
domy lnych (zast puj cych ustawienia fabryczne).

TV

N

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

OK

C

Menu obrazu

Konfiguracja
Menu dźwięku

Menu główne  

Teletekst

Q-Link 

FLOF
TV
TV

AV2 

Wyjście AV2
Wyjście AV1
Sterowanie przez HDMI

Wyłącz. czasowy
Język Teletekstu
Strojenie-menu
Język OSD

Wył.

Włączony

Wschodni2

Konfiguracja 

Dostęp

Strojenie ręczne 
Dostrajanie 
System koloru 
Głośność 

Edycja programu 
ATP 

Strojenie-menu 

Auto 

Dostęp 

Auto 

Strojenie ręczne 
Dostrajanie 
System koloru 
Głośność 

Edycja programu 
ATP 

Strojenie-menu 

Dostęp 

Auto 

Strojenie ręczne 
Dostrajanie 
System koloru 
Głośność 

Edycja programu 
ATP 

Strojenie-menu 

Skasuj Dodaj Przesuń Ładuj 

Prog. Kanał Nazwy Blokada Sys. TV 
Edycja programu 

1    : 
2    : 
3    : 
4    : 
5    : 

CH44 
CH51 
CH41 
CH47 
CH37 

ABC 
XYZ 
FTP 
123 
456 

Wyłącz 
Wyłącz 
Wyłącz 
Wyłącz 
Wyłącz 

SC3
SC3
SC3
SC3
SC3

Auto 

Strojenie ręczne 
Dostrajanie 
System koloru 
Głośność 

Edycja programu 
ATP 

Strojenie-menu 

Dostęp 

Edycja programu S u y do dostosowania do w asnych potrzeb ustawie
programu (np.: do dodawania lub usuwania pozycji 
programowych). Zobacz strona 13, 14.

ATP Pozwala w sposób automatyczny ponownie dostroi
odbiornik telewizyjny. Funkcja ta jest pomocna w przypadku 
przeprowadzki, gdy u ytkownik chce ponownie dostroi
odbiornik telewizyjny do lokalnych stacji nadawczych. 
Zobacz strona 15.

Strojenie r czne Umo liwia r czne dostrojenie poszczególnych pozycji 
programowych. Zobacz strona 16.

Dostrajanie S u y do niewielkiej korekcji dostrojenia do danej stacji 
nadawczej (funkcja pomocna, gdy na jako  odbioru 
programu maj  przyk adowo wp yw warunki pogodowe).

System koloru Pozwala wybra  prawid owy standard nadawania dla 
odbieranego sygna u nadawczego.

G o no Parametr ten umo liwia ustawienie poziomu g o no ci 
poszczególnych stacji. Funkcj  t  nale y u ywa , gdy 
poziom g o no ci w sposób znacz cy ró ni si  pomi dzy
stacjami. Dostosowanie poziomu g o no ci jednej stacji 
do poziomu g o no ci innych stacji oznacza, e nie trzeba 
regulowa  g o no ci ka dorazowo po zmianie kana ów.

MENU

EXIT

OK
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Strojenie – Edycja programu

Naci nij przycisk MENU.

Przesu  kursor do pozycji Konfi guracja.

Wejd  do menu Konfi guracja.

Przesu  kursor do pozycji Strojenie-menu.

Wejd  do Strojenie-menu.

Przesu  kursor do pozycji Edycja programu.

Wejd  do menu Edycja programu.

Przesu  kursor do wybranej pozycji programowej (np.: Prog. 3).

Wprowad  potrzebne zmiany, np.: przesuwaj c kana  programu
(zapoznaj si  ze stosown  procedur  opisan  poni ej).

Aby wróci  do ogl dania programu telewizyjnego, mo na w
dowolnym momencie nacisn  przycisk EXIT.

Naci ni cie przycisku OK po zmianie pewnych parametrów
powoduje zapami tanie wprowadzonych zmian.

TV

N

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

OK

C

Dodanie Skasuj 

Prog. Kanał Nazwy Blokada Sys. TV 
Edycja programu 

1    : 
2    : 
3    : 
4    : 
5    : 

CH44 
CH51 
CH41 
CH47 
CH37 

ABC 
XYZ 
FTP 
123 
456 

Wyłącz 
Wyłącz 
Wyłącz 
Wyłącz 
Wyłącz 

SC3
SC3
SC3
SC3
SC3

Przesu  kursor na program, który ma zosta  usuni ty lub 
dodany.

Naci nij Zielony przycisk, aby doda  kana  programu do pozycji 
programowej, lub Czerwony przycisk, aby go usun .

Naci nij ten sam przycisk ponownie, aby zatwierdzi  operacj .

Dodawanie / usuwanie kana u programu

Prog. Kanał Nazwy Blokada Sys. TV 
Edycja programu 

1    : 
2    : 
3    : 
4    : 
5    : 

CH44 
CH51 
CH41 
CH47 
CH37 

ABC 
XYZ 
FTP 
123 
456 

Wyłącz 
Wyłącz 
Wyłącz 
Wyłącz 
Wyłącz 

SC3
SC3
SC3
SC3
SC3

Skasuj Potwierdż 

Przesu  kursor na program, który ma by  przeniesiony.

Naci nij ó ty przycisk.

Wybierz now  pozycj  dla kana u programu.

Naci nij ponownie ó ty przycisk, aby potwierdzi  zmian .

Przenoszenie kana u programu

Prog. Kanał Nazwy Blokada Sys. TV 
Edycja programu 

1    : 
2    : 
3    : 
4    : 
5    : 

CH44 
CH51 
CH41 
CH47 
CH37 

ABC 
XYZ 
FTP 
123 
456 

Wyłącz 
Wyłącz 
Wyłącz 
Wyłącz 
Wyłącz 

SC3
SC3
SC3
SC3
SC3

Przejd  do kolumny Kana .

Zwi kszaj lub zmniejszaj numer kana u programu (zauwa ysz,
e odbiornik telewizyjny dostroi si  do nowego numeru, po jego 

zmianie) lub skorzystaj z przycisku C, aby uzyska  bezpo redni
dost p do kana u. Zobacz strona 7.

Naci nij przycisk OK, aby zapami ta  t  zmian .

Strojenie kana u programu

MENU

EXIT

OK

ZielonyCzerwony

Żółty

OK

C
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Strojenie – Edycja programu

Kopiowanie informacji o programach do urz dzenia nagrywaj cego

Blokowanie kana u programu

Zmiana nazwy kana u programu

OK

OK

Niebieski

Zmiana systemu d wi ku przyporz dkowanego kana owi

OK

Uwaga:
Funkcja ta nie jest dost pna, je eli w menu Konfi guracji zostanie
wybrana dla parametru Q-Link opcja Wy czony.

Przejd  do kolumny Nazwy.

Wybierz nowy znak. W polu u do u ekranu wy wietlany jest aktualnie 
zaznaczony znak.

Przesu  si  do nast pnej pozycji znaku.

Kontynuuj t  procedur  a  do zako czenia zmiany nazwy.

Naci nij przycisk OK, aby zapami ta  now  nazw .

U ytkownik mo e zablokowa  kana  programu, aby uniemo liwi
dost p do niego.

Przejd  do kolumny Blokada.

Wybierz opcj  Blokada W cz lub Blokada Wy cz.

Naci nij przycisk OK, aby zapami ta  nowe ustawienie.

Mo na skopiowa  informacje o programach do zgodnego urz dzenia
nagrywaj cego pod czonego do gniazda AV1 / AV2.
Informacje dotycz ce sposobu pod czenia mo na znale  na stronie 25.
Naci nij Niebieski przycisk.
Dane o programach zostan  teraz przes ane do urz dzenia nagrywaj cego 
(urz dze  nagrywaj cych). Mo e to zaj  nawet kilka minut, w zale no ci
od liczby zapami tanych stacji. Je eli na ekranie pojawi si  komunikat 
„Funkcja nie jest dost pna”, odbiornik telewizyjny nie mo e wys a  informacji 
o programach do urz dzenia nagrywaj cego (urz dze  nagrywaj cych).
Dalsze informacje mo na znale  w instrukcji obs ugi urz dzenia.

Istnieje mo liwo  zmiany systemu d wi ku przyporz dkowanego
kana owi programu.

Przejd  do kolumny Sys. TV.

Wybierz dany system d wi ku:
 SC1 :  PAL B, G / SECAM B, G
 SC2 :  PAL I
 SC3 :  PAL D, K / SECAM D, K
 F :  SECAM L / L’

Naci nij przycisk OK, aby zapami ta  nowe ustawienie.

TRWA ŁADOWANIE
PROSZĘ CZEKAĆ

Programu    63
Brak zdalnego sterowania

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY 
ZĄĆĘŁŃÓŚÝŹZ#+-.   0123456789 

Prog. Kanał Nazwy Blokada Sys. TV 
Edycja programu 

1    : 
2    : 
3    : 
4    : 
5    : 

CH44 
CH51 
CH41 
CH47 
CH37 

  
XYZ 
FTP 
123 
456 

Wyłącz 
Wyłącz 
Wyłącz 
Wyłącz 
Wyłącz 

SC3
SC3
SC3
SC3
SC3

Prog. Kanał Nazwy Blokada Sys. TV 
Edycja programu 

1    : 
2    : 
3    : 
4    : 
5    : 

CH44 
CH51 
CH41 
CH47 
CH37 

ABC 
XYZ 
FTP 
123 
456 

Wyłącz 
Wyłącz 
Wyłącz 
Wyłącz 
Wyłącz 

SC3
SC3
SC3
SC3
SC3

Prog. Kanał Nazwy Blokada Sys. TV 
Edycja programu 

1    : 
2    : 
3    : 
4    : 
5    : 

CH44 
CH51 
CH41 
CH47 
CH37 

ABC 
XYZ 
FTP 
123 
456 

Wyłącz 
Wyłącz 
Wyłącz 
Wyłącz 
Wyłącz 

SC3
SC3
SC3
SC3
SC3

Uwaga:
Gdy zablokowana jest jaka  pozycja programowa, wówczas 
funkcja bezpo redniego dost pu do kana u za pomoc  przycisku 
C i przycisków numerycznych na pilocie nie jest dost pna.
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Strojenie – ATP

Funkcja ATP automatycznie wykonuje procedur  ponownego strojenia odbiornika telewizyjnego. Funkcja ta jest 
pomocna przyk adowo w przypadku przeprowadzki, gdy u ytkownik chce ponownie dostroi  odbiornik telewizyjny do 
odbioru lokalnych stacji nadawczych.

Naci nij przycisk menu MENU.

Przesu  kursor do pozycji Konfi guracja.

Wejd  do menu Konfi guracja.

Przesu  kursor do pozycji Strojenie-menu.

Wejd  do Strojenie-menu.

Przesu  kursor do pozycji ATP.

Wejd  do menu ATP.

Naci nij, aby potwierdzi  rozpocz cie procedury.

Wybierz kraj.

Naci nij, aby rozpocz  procedur ATP.

Odbiornik telewizyjny wyszuka, zlokalizuje, zapami ta,
a nast pnie uporz dkuje lokalne stacje.

Je eli zgodne urz dzenie nagrywaj ce jest pod czone
do gniazda AV1 / AV2, dane o programach zostan
wys ane do urz dzenia za po rednictwem cza Q-Link. 
Zobacz strona 17.

Po zako czeniu tej procedury odbiornik telewizyjny 
wy wietli program aktualnie zapami tany na pozycji 
programowej 1.

Aby wróci  do ogl dania programu telewizyjnego, mo na
w dowolnym momencie nacisn  przycisk EXIT (prosimy o 
przeczytanie Uwagi dotycz cej powy szej procedury).

Uwagi:
• Je eli przejdziesz do nast pnego punktu, wszystkie informacje 

dotycz ce dostrojenia odbiornika zostan  wymazane (wszystkie 
stacje i ich pozycje programowe zachowane w pami ci odbiornika 
telewizyjnego zostan  usuni te, aby mog y by  zapami tane nowe 
ustawienia).

• Je eli zako czysz t  procedur  na tym etapie i nie doko czysz
procedury ATP, nie zostan  zapami tane adne informacje o 
stacjach. Uruchom ponownie procedur  ATP i wykonaj j  do ko ca,
aby odbiornik telewizyjny zosta  ponownie dostrojony.

TV

N

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

OK

C

EXIT

Aby wyjść
Powrót
Start ATP

Powtórne uruchomienie ATP skasuje 
wszystkie zaprogramowane stacje i 
ponownie dostroić telewizor do 
lokalnych stacji.

Ostrzeżenie

Deutschland 
Österreich 
France 
Italia 
España 
Portugal 
Nederland 
Danmark 
Sverige 
Norge 
Suomi 
Belgien 
Schweiz 
ELLADA 
Polska 
Česká republika 
Magyarország 
E.Eu 

Kraj 

ATP W DZIAŁANIU
SZUKANIE   :   PROSZĘ CZEKAĆ

02                            99:21              41

CH12

Aby wyjść
Powrót

MENU

OK

OK
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Strojenie – Strojenie r czne

Naci nij przycisk menu MENU.

Przesu  kursor do pozycji Konfi guracja.

Wejd  do menu Konfi guracja.

Przesu  kursor do pozycji Strojenie-menu.

Wejd  do Strojenie-menu.

Przesu  kursor do pozycji Strojenie r czne.

Wejd  do menu Strojenie r czne.

Wybierz pozycj  programow , która ma by  dostrojona.

Naciskaj kilkakrotnie, a  zostanie znaleziona wybrana stacja.

Po znalezieniu wybranej stacji naci nij przycisk OK, aby
j  zapami ta .
Pozycja programowa zacznie pulsowa .

Aby wróci  do ogl dania programu telewizyjnego, mo na
w dowolnym momencie nacisn  przycisk EXIT.

Korzystaj c z przycisków steruj cych na górze obudowy odbiornika TV mo na równie  dostraja  poszczególne 
pozycje programowe. 

Naciskaj wielokrotnie przycisk F, a  zostanie w czony Tryb 
Strojenia.

Aby przej  do Trybu strojenia naciskaj przyciski –/  lub 
+/  .

Aby przechodzi  mi dzy opcjami Zmiana programu,
Pocz tek szukania i Zmiana systemu TV naciskaj
przycisk TV/AV.

Aby zmieni  pozycj  programow  lub rozpocz
wyszukiwanie, naciskaj przyciski –/  lub +/ .

Po znalezieniu wybranej stacji naci nij przycisk STR, aby 
j  zapami ta .
Pozycja programowa zacznie pulsowa .

Powtórz powy sz  procedur , aby dostroi  dodatkowe 
pozycje programowe.

Aby wróci  do ogl dania programu telewizyjnego, mo na
w dowolnym momencie nacisn  przycisk F.

Uwaga:
Je eli u ywany magnetowid jest pod czony do tego odbiornika telewizyjnego tylko za po rednictwem kabla RF, 
wybierz pozycj  programow  „0”, aby dostroi  sygna y magnetowidu.

Strojenie r czne (z panela steruj cego)

Istnieje mo liwo  ponownego dostrojenia poszczególnych pozycji programowych:

TV

N

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

OK

C

Strojenie ręczne 

02                            99:21              41 

CH12 
1 

Aby wyjść 

Początek szukania - / + 

Powrót 
Bezpśredni dostep do kanału 

Zapamiętać

C 0 9 

02                            78:01              41
STR F - / + / TV / AV

SC1
CH12
1

02                            99:21              41

- , + : Początek szukania
TV / AV : Ruch kursorem
STR : Zapamiętać
F : Aby wyjść

Stronjenie ręczne

MENU

EXIT

OK
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System Q-Link

System Q-Link umo liwia odbiornikowi telewizyjnemu komunikacj  ze zgodnym analogowym lub 
cyfrowym magnetowidem.
Aby komunikacja Q-Link mog a dzia a , odbiornik telewizyjny musi by  pod czony do urz dzenia nagrywaj cego
z logo „Q-Link”, „NEXTVIEWLINK”, „DATA LOGIC”, „Easy Link”, „Megalogic” lub „SMARTLINK” za pomoc  kabla 
typu Scart z „pe n  obsad  ko cówek”, który w czony jest pomi dzy gniazdo AV1 / AV2 odbiornika telewizyjnego i 
odpowiednie gniazdo w magnetowidzie analogowym lub cyfrowym.
Gdy chodzi o pod czenie do odpowiedniego gniazda Scart w urz dzeniu nagrywaj cym, si gnij do instrukcji obs ugi
tego urz dzenia.
W przypadku korzystania z urz dzenia „NEXTVIEWLINK” dost pne s  nast puj ce g ówne funkcje:
Automatyczne kopiowanie programów
Pozwala ona na za adowanie kolejno ci programów z odbiornika telewizyjnego do urz dzenia nagrywaj cego, co 
pomaga zapewni  prawid owe nagrywanie. Operacj  t  mo na wykona  na kilka sposobów:
1. Podczas instalacji zgodnie z obja nieniem podanym w „Skróconym przewodniku” rozpoczynaj cym si  od strony 5, 6.
2. Po uruchomieniu automatycznej konfi guracji z poziomu menu Strojenie. Zobacz strona 12.
3. Po uruchomieniu automatycznego kopiowania programów z poziomu urz dzenia nagrywaj cego - informacje w 

instrukcji obs ugi urz dzenia.

Trwa nagrywanie Brak nagrywania - Spr. ta m  / p yt
Urz dzenie nagrywaj ce zapisuje sygna  programu 
z w asnego tunera. Je eli chcesz, mo esz wy czy
odbiornik te lewizyjny i  pozostawi  w czone 
nagrywanie.

Ta ma lub p yta mog  by  „zabezpieczone przed zapisem”, mog y
nie zosta  za adowane do urz dzenia lub mog  by  uszkodzone. 
Urz dzenie mo e w a nie wykonywa  operacj  nagrywania.
Si gnij do instrukcji obs ugi urz dzenia.

Dodatkowo w przypadku korzystania z urz dzenia „Q-Link” dost pne s  nast puj ce g ówne funkcje:
Poni sze funkcje s  dost pne tylko z poziomu urz dzenia pod czonego do gniazda Scart wybranego przy u yciu
funkcji „Q-Link”. Zobacz strona 11.

Automatyczne w czanie odbiornika telewizyjnego / urz dzenia nagrywaj cego
Je eli do urz dzenia nagrywaj cego w o ysz wcze niej zapisany no nik i naci niesz przycisk odtwarzania, gdy 
odbiornik telewizyjny jest w trybie „gotowo ci”, odbiornik telewizyjny w czy si  samoczynnie i automatycznie zostanie 
wybrane w a ciwe wej cie AV umo liwiaj ce ogl danie materia u.

Automatyczne prze czanie w tryb gotowo ci urz dzenia nagrywaj cego
Gdy odbiornik telewizyjny zostanie prze czony w tryb „gotowo ci”, urz dzenie nagrywaj ce równie  zostanie 
automatycznie prze czone w tryb „gotowo ci”, je eli nie ma w nim no nika lub gdy jest w nim no nik, ale urz dzenie
to jest w trybie „przewijania” lub „zatrzymania”. Je eli magnetowid przewija ta m , nie prze czy si  w tryb „gotowo ci”
do momentu zako czenia operacji przewijania.

Podgl d obrazu z urz dzenia nagrywaj cego
Je eli odbiornik telewizyjny jest w trybie gotowo ci i urz dzenie nagrywaj ce wy le menu do wy wietlenia na 
ekranie odbiornika telewizyjnego (np. menu g ówne), odbiornik telewizyjny w czy si  samoczynnie i menu zostanie 
wy wietlone.
Ten odbiornik telewizyjny mo e równie  nawi zywa czno  z innymi urz dzeniami nagrywaj cymi, które zaopatrzone 
s  w nast puj ce logo:
• „DATA LOGIC” (znak handlowy fi rmy Metz Corporation) • „Megalogic” (znak handlowy fi rmy Grundig Corporation)
• „Easy Link” (znak handlowy fi rmy Philips Corporation) • „SMARTLINK” (znak handlowy fi rmy Sony Corporation)
Wa na uwaga:
Niektóre urz dzenia nagrywaj ce mog  nie obs ugiwa  niektórych lub wszystkich z wymienionych powy ej funkcji. 
Si gnij do instrukcji obs ugi urz dzenia.
Je eli funkcja Q-Link nie dzia a, najpierw sprawd , czy u ywany kabel Scart jest kablem z „pe n  obsad  ko cówek”.
Wysy anie informacji
Aby zapewni  prawid owe nagrywanie, magnetowid (DVD/R) i telewizor powinny wymienia  si  informacjami - 
str. 14.
• Ka dorazowe u ycie funkcji automatycznego strojenia wymaga ponownego przes ania danych ostrojeniu kana ów
do magnetowidu (DVD/R).
Wy czanie komunikacji Q-Link
Je eli u ytkownik nie yczy sobie u ywa  funkcji Q-Link, nale y otworzy  menu konfi guracji i wy czy  opcj  Q-Link 
do pozycji „Off”. Strona 11.

To co wida  jest nagrywane ( BEZP REDNIE NAGRYWANIE  OGL DANEGO PROGRAMU)
Funkcja ta pozwala na natychmiastowe nagrywanie aktualnie wy wietlanego w odbiorniku telewizyjnym 
programu przez urz dzenie nagrywaj ce pod czone do gniazda Scart, które mo na wybra  za pomoc
funkcji „Q-Link”. Zobacz strona 11.

Naci nij na pilocie przycisk DIRECT TV REC.
DIRECT TV REC

Je eli urz dzenie nagrywaj ce jest w trybie gotowo ci i znajduje si  w nim nadaj cy si  do nagrywania 
no nik, po naci ni ciu przycisku DIRECT TV REC w czy si  ono samoczynnie.
Je eli pod czone jest urz dzenie „Q-Link”, na ekranie odbiornika telewizyjnego pojawi si  komunikat
wskazuj cy, co jest nagrywane lub e nagrywanie nie mo e by  przeprowadzone. Niektóre urz dzenia
zgodne z systemem „Q-Link” wy wietlaj  ten komunikat tylko w przypadku, gdy s  ustawione na 
programie magnetowidu „0” lub w trybie AV. Si gnij do instrukcji obs ugi urz dzenia.

TV

N

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

OK

C
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ASPECT

TV

N

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

OK

C

Przyciski steruj ce wspó czynnikiem kszta tu obrazu

Opcja Auto format obrazu okre la najlepszy wspó czynnik kszta tu, przy którym 
obraz wype nia ca y ekran. Odbywa si  to w czteroetapowym procesie, który 
pozwala ustali , czy ogl dany obraz jest obrazem szerokoekranowym.
Je eli funkcja Auto format obrazu wykryje sygna  obrazu szerokoekranowego, 
prze cza odbiornik w odpowiedni tryb szerokoekranowy. Je eli funkcja Auto
format obrazu nie wykryje sygna u obrazu szerokoekranowego, wówczas ten 
zaawansowany odbiornik telewizyjny dostosuje obraz, aby zapewni  podczas 
ogl dania optymalne jego parametry.
Tekst wy wietlany na ekranie wskazuje, w jaki sposób funkcja Auto format 
obrazu ustali a, który wspó czynnik kszta tu ma by  stosowany:
Funkcja Auto format obrazu prze cza odbiornik do odpowiedniego 
wspó czynnika szerokoekranowego.
W górnym lewym rogu ekranu pojawi si  tekst „Auto format obrazu”, je eli w 
górnej i dolnej cz ci obrazu zostan  wykryte czarne pasy.
Funkcja Auto format obrazu dokonuje wyboru najlepszego wspó czynnika
kszta tu i rozszerza obraz, tak aby wype ni  ca y ekran. Procedura ta mo e
zaj  kilka minut, w zale no ci od poziomu zaciemnienia obrazu.
U ytkownik mo e r cznie wybra  jedn  z pozosta ych opcji wspó czynnika kszta tu.
Uwagi:
• Je eli w trybie Auto format obrazu masz problemy z rozmiarem wy wietlanego 

obrazu podczas odtwarzania z magnetowidu nagra  w formacie 
szerokoekranowym, wówczas by  mo e funkcja kontroli regulacji cie ki
magnetowidu wymaga regulacji (szczegó y na temat regulacji w instrukcji 
obs ugi magnetowidu).

• Wspó czynniki kszta tu obrazu szerokoekranowego ró nych filmów i 
programów mog  ró ni  si  mi dzy sob .
Je eli obraz jest szerszy ni  standardowa szeroko  obrazu o wspó czynniku
kszta tu 16:9, wówczas u góry i u do u ekranu mo e pojawi  si  czarny 
pas.

• W górnym lewym rogu ekranu pojawi si  napis „SZEROKI” i wspó czynnik
kszta tu obrazu zmieni si  odpowiednio w dowolnym trybie wspó czynnika
kszta tu, je eli zostanie wykryty sygna  identyfi kacji obrazu panoramicznego 
(WSS) lub w gnie dzie Scart pojawi si  sygna  steruj cy.

• Automatyczna regulacja proporcji na podstawie sygna ów WSS nie jest mo liwa 
dla wej cia sygna u progresywnego oraz sygna ów wysokiej rozdzielczo ci
dostarczanych poprzez wej cie komponentowe.

Szerokoekranowy odbiornik telewizyjny umo liwia ogl danie obrazów przy ich optymalnym rozmiarze i wspó czynniku
kszta tu, w tym obrazów szerokoekranowych w formacie kinowym.

Naci nij kilkakrotnie przycisk ASPECT, aby wybra  jedn  z dziewi
dost pnych opcji wspó czynnika kszta tu obrazu:

Auto format obrazu, 16:9, 14:9, Rozszerzony, 4:3, 4:3 Pe ny (sygna
HD), Zoom1, Zoom2 i Zoom3

LUB

Naci nij przycisk ASPECT. Gdy na ekranie wy wietlone s  przyciski 
steruj ce, przycisk Czerwony lub Zielony pozwala przesuwa  si  w 
jednym lub drugim kierunku pomi dzy dziewi  dost pnymi opcjami 
wspó czynnika kszta tu.

ZielonyCzerwony

Auto format obrazu
SZEROKI

Auto format obrazu

Auto format obrazu

W górnym lewym rogu ekranu 
pojawi si  napis „SZEROKI”, 
a funkcja Auto format obrazu
prze czy odbiornik odpowiednio 
do wspó czynnika kszta tu 16:9 lub 
14:9 obrazu szerokoekranowego.

W górnym lewym rogu ekranu 
pojawi si  napis „Auto format 
obrazu”. Zostanie wybrany najlepszy 
wspó czynnik i obraz zostanie 
rozszerzony, tak aby wype nia  ca y
ekran.

Naci nij przycisk ASPECT, a nast pnie 
skorzystaj  z Czerwonego  lub 
Zielonego przycisku, aby przesun
si  w jednym lub drugim kierunku 
pomi dzy o mioma dost pnymi 
opcjami wspó czynnika kszta tu.
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Przyciski steruj ce wspó czynnikiem kszta tu obrazu

W formacie 16:9 wy wietlany jest prawdziwy obraz 16:9 (anamorfi czny) bez 
zniekszta ce  wspó czynnika kszta tu.

16 : 9 16 : 9

16 : 9

W formacie 14:9 wy wietlany jest obraz 14:9 w swoim standardowym rozmiarze 
14:9 bez rozci gania.

14 : 9 14 : 9

14 : 9

W formacie 4:3 wy wietlany jest obraz 4:3 w swoim standardowym rozmiarze 
4:3 bez zniekszta cenia wspó czynnika kszta tu.

4 : 3 4 : 3

4 : 3 

Rozszerzony

Rozszerzony

Gdy chcesz rozszerzy  obraz 4:3 tak, aby wype ni  ca y ekran, skorzystaj z 
funkcji Rozszerzony (zamiast ogl dania programu z czarnymi pasami wzd u
lewej i prawej kraw dzi obrazu).
Obraz 4:3 zostanie rozci gni ty w poziomie tak, aby wype ni  ekran. Operacja 
ta wykonywana jest w taki sposób, e rozci gni cie jest zauwa alne tylko przy 
lewej i prawej kraw dzi obrazu.

Rozszerzony

W formacie Zoom1 wy wietlany jest obraz 16:9 z obramowaniem lub obraz 
4:3 bez zniekszta ce  wspó czynnika kszta tu.

Zoom1 Zoom1

Zoom1

Zoom2

Zoom2

Zoom2

W formacie Zoom2 wy wietlany jest obraz anamorfi czny 16:9 z obramowaniem, 
wype niaj cy ca y ekran, bez zniekszta ce  wspó czynnika kszta tu.

Zoom3

Zoom3

W formacie Zoom3 wy wietlany jest bez zniekszta ce  obraz 21:9 z 
obramowaniem, wype niaj cy ca y ekran.
W formacie 16:9 wy wietlany jest obraz o maksymalnym rozmiarze, który jest 
nieznacznie rozci gni ty.

Zoom3

Wy wietla obraz o proporcjach „4:3” powi kszony w poziomie tak, aby pasowa
do ekranu.

4 : 3 Pe ny 4 : 3 Full

4 : 3 Full
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Obs uga magnetowidu / sprz tu DVD

Pilot zdalnego sterowania mo e obs ugiwa  pewne funkcje wybranych magnetowidów i urz dze  DVD fi rmy Panasonic. 
Niektóre magnetowidy i sprz t DVD posiadaj  ró ne funkcje, wi c aby zapewni  zgodno , nale y zapozna  si  z 
instrukcj  obs ugi tego sprz tu lub zapyta  o szczegó y sprzedawc .

Tryb gotowo ci
Naci nij, aby prze czy  magnetowid, magnetowid cyfrowy 
DVD lub odtwarzacz DVD w tryb gotowo ci.
Naci ni j  ponownie ten przycisk, aby uruchomi
urz dzenie.

VCR DVD Prze cznik magnetowid (VCR) / sprz t DVD/R
Prze cznik ten s u y do wybrania, czy przyciski steruj ce
maj  obs ugiwa  sprz t DVD/R, czy te  magnetowid.

Odtwarzanie
Naci nij, aby odtworzy  ta m  lub nagranie na p ycie 
DVD/R.

Zatrzymanie
Naci nij, aby zatrzyma  odtwarzanie ta my lub nagrania
na p ycie DVD/R.

Przeskakiwanie / Szybkie przewijanie do przodu /
Przewijanie z podgl dem
Magnetowid:

Naci nij, aby przewin  ta m  do przodu z du
szybko ci . W trybie odtwarzania, naci nij, aby szybko 
przewin  materia  w przód z podgl dem obrazu.

DVD/R: Naci nij raz, aby przeskoczy  do nast pnej cie ki
lub tytu u.

 Naci nij i przytrzymaj, aby rozpocz  wyszukiwanie 
w przód.

Przeskakiwanie / Przewijanie do ty u / Przewijanie do
ty u z podgl dem
Magnetowid:
 Naci nij, aby przewin  ta m  do ty u. W trybie 

odtwarzania, naci nij, aby przewin  materia  do ty u
z podgl dem obrazu.

DVD/R: Naci nij raz, aby przeskoczy  do poprzedniej cie ki 
lub tytu u.

 Naci nij i przytrzymaj, aby rozpocz  wyszukiwanie 
w ty .

Wstrzymanie odtwarzania / Obraz zatrzymany
Naci nij w trybie odtwarzania, aby zatrzyma  obraz.
Naci nij przycisk ponownie, aby wznowi  odtwarzanie.
DVD/R: Naci nij i przytrzymaj, aby uruchomi  odtwarzanie 

w zwolnionym tempie.

PROGRAMME
Program w gór / w dó
Naci nij, aby zwi kszy  lub zmniejszy  o jedn  pozycj
programow .

REC Nagrywanie
Naci nij ten przycisk, aby rozpocz  nagrywanie.
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Obs uga teletekstu

TEXT Tryb TV / Teletekst
Do prze czania pomi dzy programem telewizyjnym a teletekstem s u y przycisk 
TEXT.

VCR

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Wybór strony
Strony mo na wybiera  na dwa sposoby:
a. Naciskaj c przyciski strza ki w gór  / w dó , aby zwi kszy  lub zmniejszy  numer strony 

o jeden.
b. Wprowadzaj c numer strony korzystaj c z przycisków 0 - 9 na pilocie.

MENU

Zielony

Pe ny ekran / Górna po owa / Dolna po owa
Naci nij przycisk MENU, aby wy wietli  funkcje specjalne, a nast pnie naci nij Zielony
przycisk. Naci nij ponownie Zielony przycisk, aby rozszerzy  DOLN  po ow .
Naci nij ponownie, aby przywróci  normalny rozmiar obrazu (PE NY EKRAN).

MENU

Czerwony

Ujawnianie ukrytych informacji
Naci nij przycisk MENU, aby wy wietli  funkcje specjalne, a nast pnie naci nij Czerwony
przycisk, aby ujawni  ukryte s owa, np. odpowiedzi na stronach quizów.
Naci nij go ponownie, aby je ukry .

Przyciski w kolorze Czerwonym / Zielonym / ó tym / Niebieskim
W trybie FLOF odpowiadaj  one tematom, którym przypisano ró ne kolory.
W trybie Lista odpowiadaj  one numerom stron, którym przypisano ró ne kolory.

VCR

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

OK

Zapami tywanie listy
W trybie Lista mo na zmieni  numery czterech wy wietlanych stron (dotyczy tylko pozycji 
programowych 1 - 25).
W tym celu naci nij jeden z czterech kolorowych przycisków i wprowad  nowy numer 
strony.
Naci nij i przytrzymaj wci ni ty przycisk OK. Numery stron zmieni  kolor na bia y, co 
sygnalizuje, e dana strona zosta a zapami tana.

HOLD
Zatrzymanie strony (HOLD)
Przycisk ten s u y do zatrzymania strony teletekstu podczas ogl dania informacji 
wielostronicowych.
Naci nij ponownie ten przycisk, aby wróci  do automatycznej aktualizacji stron.

• Funkcje teletekstu zale  od fi rmy nadaj cej program, a sam teletekst jest dost pny tylko wówczas, gdy na wybranym 
kanale jest nadawany równie  sygna  teletekstu.

• Trzykrotne przyci ni cie przycisku Menu w trybie obs ugi teletekstu spowoduje wy wietlenie funkcji regulacji kontrastu 
w postaci jasnoniebieskiego paska. Lewy i prawy przycisk kursora pozwala wybra  po dan  warto  kontrastu

• Naci ni cie przycisku MENU w trybie obs ugi teletekstu spowoduje wy wietlenie u do u ekranu opcji funkcji specjalnych.
• Naci ni cie przycisku zmiany poziomu g o no ci w trybie obs ugi teletekstu spowoduje wy wietlenie funkcji 

si y g osu w postaci zielonego paska. Naci nij przycisk zmiany poziomu g o no ci, aby w razie potrzeby zmieni
ustawienie.

Na czym polega tryb „Lista”?
W trybie Lista u do u ekranu wy wietlane s  cztery paski w ró nych kolorach z numerami stron. Ka dy z tych numerów 
mo na zmieni  i zachowa  w pami ci odbiornika telewizyjnego.

Na czym polega tryb FLOF (FASTEXT)?
W trybie FLOF u do u ekranu wy wietlane s  cztery paski tematyczne w ró nych kolorach. Aby wy wietli  wi cej
informacji na jeden z tych czterech tematów, nale y nacisn  przycisk o odpowiednim kolorze. Ta funkcja umo liwia
szybki dost p do informacji na wy wietlone tematy.



22

Obs uga teletekstu

Ulubiona strona (F.P.)
Zachowuje w pami ci ulubion  stron , umo liwiaj c jej natychmiastowe wywo anie.
Aby zapami ta  tak  stron , odbiornik telewizyjny musi by  w trybie Lista, a pozycja 
programowa musi by  wybrana z zakresu 1 - 25.
Naci nij Niebieski przycisk, wybierz numer strony, a nast pnie naci nij i przytrzymaj 
wci ni ty przycisk OK. Numer strony zostanie zapami tany.
Naci nij przycisk F.P., aby wywo a  t  stron .

MENU

Żółty

Wyszukiwanie w tle
Naci nij przycisk MENU, aby wy wietli  funkcje specjalne, a nast pnie ó ty przycisk, 
aby wy wietli  na ekranie obraz telewizyjny w czasie wyszukiwania strony teletekstu. Po 
znalezieniu strony jej numer pojawi si  w górnym lewym rogu ekranu. Aby wy wietli  t
stron , naci nij ó ty przycisk.
Naci nij przycisk TEXT ponownie, aby powróci  do normalnej obs ugi odbiornika 
telewizyjnego.
Sygnalizacja aktualizacji strony
Gdy zostanie wybrana strona z sygnalizacj  aktualizacji, naci nij przycisk MENU i ó ty
przycisk, aby wy wietli  obraz telewizyjny. Po odebraniu aktualizacji na ekranie zostanie 
wy wietlony numer strony.
Aby wy wietli  zaktualizowan  stron , naci nij ó ty przycisk.
Naci nij przycisk TEXT, aby powróci  do normalnej obs ugi odbiornika telewizyjnego.
Uaktualnienie
Aby zobaczy  uaktualnione informacje na pewnych stronach, naci nij przycisk MENU i

ó ty przycisk.
Po odebraniu aktualizacji w górnym lewym rogu ekranu zostanie wy wietlony numer 
strony.
Aby wy wietli  t  stron , naci nij ó ty przycisk.
Naci nij przycisk TEXT, aby powróci  do normalnej obs ugi odbiornika telewizyjnego.

VCR

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

MENU

Żółty

Wy wietlanie podstron
Gdy informacje teletekstu wykraczaj  poza jedn  stron , mo e up yn  sporo czasu zanim w 
trybie automatycznego przewijania zostanie wy wietlona dana podstrona. Po znalezieniu 
ka dej podstrony jej numer jest wy wietlany u góry strony. Mo na wi c j  wybra . Gdy 
pobieranych jest wi cej podstron, informacje u góry strony zmieniaj  si . U ytkownik ma 
wi c zawsze do dyspozycji ostatnio przekazany zestaw podstron.
Aby wy wietli  podstrony, nale y w trybie obs ugi teletekstu wykona  poni sz  procedur :
Je eli podstrona, któr  chcesz obejrze , nie jest jeszcze dost pna, naci nij przycisk MENU
(aby wy wietli  funkcje specjalne), a nast pnie ó ty przycisk, aby wy wietli  podgl d
obrazu telewizyjnego na czas wyszukiwania kolejnych podstron. Znalezione podstrony 
zostan  wy wietlone w górnej cz ci ekranu.
Gdy podstrona, któr  chcesz obejrze , jest ju  dost pna, naci nij ó ty przycisk, aby wróci
do ogl dania stron teletekstu, a nast pnie korzystaj c z przycisków sterowania kursorem 
w lewo i w prawo wybierz dan  podstron .
Maksymalna liczba podstron teletekstu  jest przez nadawców ograniczona do 79.
Uwagi:
• Je eli nie chcesz, aby przyciski steruj ce by y wy wietlane na obrazie telewizyjnym podczas 

oczekiwania na wy wietlenie podstrony, naci nij przycisk MENU, aby usun  te przyciski z 
ekranu. Naci nij ten przycisk po raz kolejny, aby ponownie wy wietli  przyciski steruj ce.

• Je eli usun e  z ekranu przyciski funkcji specjalnych, a nast pnie wybra e  podstron
korzystaj c z przycisków sterowania kursorem w lewo i w prawo, aby ponownie wy wietli
stron  teletekstu podczas ogl dania programu telewizyjnego, nale y nacisn  przycisk 
MENU, a nast pnie ó ty przycisk.

Pozycji programowej nie mo na zmieni  w trybie sygnalizacji aktualizacji strony, uaktualnienia lub wy wietlania 
podstron.

VCR

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

OK

Niebieski

F.P.
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Obs uga teletekstu

Naci nij przycisk HOLD, aby zatrzyma  obraz.
Naci nij go ponownie, aby wróci  do ogl dania bie cego programu.

(Nie dzia a dla obrazu z wej cia HDMI a Component).

Obraz zatrzymany

HOLD

N

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

OK

C

TV

MENU

Niebieski

• Je eli górna cz  strony sygnalizuje, e przesy ane s  w a nie podstrony, ale wy wietlana 
strona w ogóle nie zmienia si , wówczas „numer podstrony” wskazuje, e tre  strony 
zosta a uaktualniona – nie ma podstron.

Je eli z kolei znasz numer podstrony, któr  chcesz obejrze , naci nij przycisk MENU (aby 
wy wietli  funkcje specjalne), a nast pnie Niebieski przycisk. W miejscu, gdzie zwykle 
pojawia si  numer strony, zostanie wy wietlony symbol T****.
Zanim zniknie symbol T**** wprowad  numer wybranej podstrony.
Przyk adowo, aby wybra  stron  numer 6, wprowad  cyfry 0, 0, 0 i 6.
Naci nij ó ty przycisk, aby podczas wyszukiwania kolejnych podstron wy wietli  obraz 
telewizyjny. Znalezione podstrony zostan  wy wietlone w górnej cz ci ekranu.
Gdy dana strona jest dost pna, naci nij ó ty przycisk, aby j  wy wietli . Bez wzgl du na 
to ile podstron zosta o znalezionych, naci ni cie ó tego przycisku spowoduje wy wietlenie

danej podstrony.

Naci nij przycisk TEXT, aby powróci  do normalnej obs ugi odbiornika telewizyjnego.

INDEX

Indeks
W trybie FLOF
Naci nij przycisk INDEX, aby powróci  do g ównej strony indeksowej.
W zale no ci od sposobu nadawana informacji czasami trzeba nacisn  ten przycisk 
kilkakrotnie, aby powróci  do g ównej strony indeksowej.

MENU

Obraz i tekst
Naci nij dwukrotnie przycisk MENU, aby wy wietli  funkcje specjalne, a nast pnie korzystaj c
z lewego lub prawego przycisku kursora wybierz opcj  W czony lub Wy czony w pozycji 
Obraz podgl du.
Tryb Obraz i tekst pozwala ogl da  bie cy program i obok stron  z teletekstem. Gdy 
u ywana jest ta funkcja, pilot steruje stronami teletekstu. Je eli chcesz dokona  zmian 
w ogl danym programie, naci nij przycisk TEXT, aby przej  do trybu ogl dania samego 
programu, a nast pnie wprowadzi dane zmiany.
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Audio
OUT

Video
OUT

S-Video
OUT

L

R

Pod czanie urz dze  audio / wideo

Do tego odbiornika telewizyjnego mo na pod cza  rozmaite urz dzenia. Na stronach tych opisano szczegó owo jak 
pod czy  zewn trzne urz dzenia do wej  z boku i ty u odbiornika. 
Po pod czeniu urz dzenia nale y wykona  poni sz  procedur , aby na ekranie odbiornika uzyska  obraz z tego 
ród a:

Naci nij przycisk TV/AV.

Gdy na ekranie wy wietlane s  przyciski wyboru, wybierz stron
naciskaj c przycisk Czerwony b d Niebieski, a nast pnie naci nij
kolorowe przyciski, aby wybra ród o sygna u AV, którego obraz 
chcesz ogl da .

Czerwony przycisk : gniazdo AV1 typu Scart  / poprzednia
Zielony przycisk : gniazda AV2 Wideo, S-Video typu Scart / 

ó ty przycisk : gniazda AV3 Audio, Wideo, S-Video / 
      gniazda sygna ów sk adowych

Niebieski przycisk : nast pna / HDMI 1/2
Po kilku sekundach z ekranu znikn  wy wietlone przyciski. Je li 
chcesz wybra  wej cie, kiedy przyciski nie s  wy wietlane, naci nij
dowolny z kolorowych klawiszy, a zostan  one wy wietlone.

Uwagi:
• Poziom nat enia d wi ku w s uchawkach mo na regulowa  wybieraj c opcj  „S uchawki” z Menu d wi ku.
• Dodatkowy sprz t i okablowanie pokazane na rysunku nie jest dostarczane z tym odbiornikiem telewizyjnym.

Uwagi:
• Przycisk TV/AV  na górze budowy odbiornika TV umo liwia wybór ród a sygna u do czonego do odpowiedniego 

wej cia AV.
 Naciskaj kilkakrotnie przycisk TV/AV, a  zostanie wybrane dane ród o AV.
• Wybranie trybu pracy AV lub HDMI redukuje liczb  opcji dost pn  w  Menu obrazu, Menu d wi ku i Konfi guracji 

(np. w menu Konfi guracja nie pojawi si  opcja Menu strojenia).
• Telewizor automatycznie prze czy si  do pracywtrybie AV, je li urz dzenie pod czone do z cza AV przez wtyk 

SCART wysy a sygna  prze czaj cy. W tym przypadku w lewym górnym rogu wy wietli si  znaczek EC, a na ekranie 
pojawi si  obraz z pod czonego urz dzenia. Obraz na ekranie nie reaguje na zmian  numeru programu.

• Aby powróci  do pracy w trybie TV, musimy nacisn  przycisk “TV/AV” lub wy czy  urz dzenie pod czone do 
z cza AV.

• Je li urz dzenia zewn trzne dysponuj  mo liwo ci  wyboru formatu obrazu , to prosz  wybra  format 16:9.

TV/AV

Sposób pod czenia gniazd s uchawkowych / AV3

MAGNETOWID /
MAGNETOWID Z WYJ CIEM 
S-WIDEO
ODTWARZACZ DVD
KAMERA WIDEO /
KAMERA WIDEO Z WYJ CIEM 
S-WIDEO AUDIO

WIDEO
S-VIDEO

(nie ma w zestawie) (wtyk M3)

Pod cz gniazdo
S-VIDEO lub WIDEO.

TV

N

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

OK

C

Czerwony Niebieski
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AUDIO
OUT

L

R

Y

PB

PR

Y, PB, PR
OUT
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Pod czanie urz dze  audio / wideo

Uwagi:
• Dodatkowy sprz t i okablowanie pokazane na rysunku nie jest dostarczane z tym odbiornikiem telewizyjnym.
• Do tego odbiornika telewizyjnego nie wolno pod cza  komputera z wyj ciem TTL (5V).
• Informacje o znaczeniu styków w gnie dzie SCART oraz o dost pnych sygna ach typu komponentowego mo na

znale  na stronie 28.

ODTWARZACZ DVD

Do gniazda mo na doprowadzi  sygna  progresywny lub z przeplotem, jak równie  sygna
wysokiej rozdzielczo ci 750(720)/50p, 750(720)/60p, 1125(1080)/50i oraz 1125(1080)/60i.

Sposób pod czenia gniazd AV1 / 2 Scart

AV1:
MAGNETOWID
MAGNETOWID ANALOGOWY ZGODNY 
  Z FUNKCJ  Q-Link
GÓRNE URZ DZENIE ZESTAWU
ODTWARZACZ DVD
NAGRYWARKA DVD
MAGNETOWID CYFROWY ZGODNY 
  Z FUNKCJ  Q-Link
KAMERA WIDEO
KONSOLA GIER / KOMPUTER (RGB)

AV2:
MAGNETOWID / MAGNETOWID Z WYJ CIEM
  S-VIDEO
MAGNETOWID ANALOGOWY ZGODNY Z  
  FUNKCJ  Q-Link
GÓRNE URZ DZENIE ZESTAWU
ODTWARZACZ DVD
NAGRYWARKA DVD
MAGNETOWID CYFROWY ZGODNY Z
  FUNKCJ  Q-Link
KAMERA WIDEO / 
  KAMERA WIDEO Z WYJ CIEM S-VIDEO
KONSOLA GIER / KOMPUTER (RGB)

Uwaga:
Aby unikn  szumów, nie nale y umieszcza  razem kabla RF i przewodu zasilaj cego.

Aby spi  przewody za pomoc  obejmy,
doci gn : poluzowa :

poci gnij poci gnijDoci nij
uchwyt zatrzasku.

Sposób pod czenia wej ciowych gniazd sk adowych sygna u
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Po czenia

Interfejs HDMI (High Defi nition Multimedia Interface) jest pierwszym w pe ni cyfrowym interfejsem w domowych 
urz dzeniach A/V, który umo liwia przesy anie danych nieskompresowanych. Wej cie HDMI pozwala na pod czenie
cyfrowych sygna ów audio i wideo.
Do gniazda wej ciowego HDMI mo na pod czy  urz dzenie zgodne ze standardem HDMI 1,, na przyk ad dekoder 
lub odtwarzacz DVD z wyj ciem HDMI lub DVI.

Sposób pod czenia sygna ów do  wej  HDMI 1/2.

Dozwolone cz stotliwo ci próbkowania sygna u audio dla interfejsu HDMI : 48 kHz / 44,1 kHz / 32 kHz

Uwagi:
• Je eli urz dzenie zewn trzne ma tylko wyj cie DVI, w celu po czenia z gniazdem HDMI1 nale y u y  adaptera 

DVI-HDMI 2.
• Korzystaj c z adaptera DVI-HDMI nale y kable audio pod czy  do gniazd AUDIO IN.
• Ustawienia parametrów sygna u audio mo na dokona  w menu „ Wej cie HDMI 1”. Zobacz strona 10.
• Z cze HDMI jest typu A.
• Wej cie HDMI2 przeznaczono tylko dla cyfrowych sygna ów.
• Urz dzenia nie posiadaj ce wyj  sygna ów cyfrowych  powinny by  pod czone do wej  typu „Component”,
 „ S-Video” lub „ Scart” odbieraj cych sygna y analogowe.
• Wej cie HDMI mo e obs ugiwa  tylko nast puj ce sygna y wej ciowe: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p i 1080i. Parametry 

wyj ciowe urz dze  cyfrowych nale y dopasowa  do tych wymaga .
• Gniazdo wej ciowe nie jest przeznaczone do pod czania komputera.
• Nie mo na u ywa  kabli niezgodnych z HDMI. Zalecane jest u ywanie kabla HDMI Panasonic.
• Sygna y 720p/1080i zostan  przekodowane w celu wy wietlenia na ekranie.
• Je li urz dzenia zewn trzne dysponuj  mo liwo ci  wyboru formatu obrazu , to prosz  wybra  format 16:9.
• Informacje o sygna ach HDMI znajduj  si  na stronie 28.

1. Urz dzenie zgodne ze standardem HDMI ma logo HDMI.
2. Kable konwersji HDMI-DVI: W celu uzyskania informacji o zgodno ci urz dze  skontaktuj si  ze sprzedawc .

HDMI
OUT

HDMI IN 1/2 

DEKODER CYFROWY
ODTWARZACZ DVD
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Sterowanie przez HDMI "HDAVI Control"

• Korzystaj z dodatkowej mo liwo ci sterowania wyrobami Panasonic wyposa onymi w funkcj  „HDAVI Control”.
Pod czenia HDMI do niektórych urz dze  Panasonic (nagrywarka DVD Panasonic DIGA) pozwalaj : atwe 
odtwarzanie, po czenie w czaj ce, po czenie wy czaj ce.

.• Z pod czeniami zapoznaj si  w rozdziale „Pod czenia” (str. 26). Przeczytaj równie  instrukcje obs ugi pod czanych
urz dze . W sprawie obs ugiwanych urz dze  zwró  si  do lokalnego dystrybutora Panasonic.

• Je li u ywane b dzie wej cie HDMI 2, to nale y wybra  HDMI 2 przy pomocy niebieskiego przycisku po wej cie w 
tryb AV co zapewni odpowiedni  prac  sterowania  poprzez HDAVI. Zobacz strona 24.

atwe odtwarzanie
• Automatyczne prze czanie sygna u wej ciowego – Kiedy w pod czonym urz dzeniu Panasonic zostanie wykonana 

operacja, tryb wprowadzania zostanie automatycznie prze czony. 
• Kiedy przestanie ono pracowa , tryb wprowadzania powróci do poprzedniego.

Po czenie w czaj ce
• Je li po czone z odbiornikiem urz dzenie Panasonica zaczyna odtwarza  lub wybrane zostanie w nim menu 

funkcyjne albo nawigacyjne (Direct Navigator) to odbiornik automatycznie zostanie w czony ( tylko gdy pozostawa
w trybie gotowo ci).

Po czenie wy czaj ce
• Kiedy odbiornik telewizyjny zostanie prze czony w tryb gotowo ci, pod czone urz dzenie Panasonic zostanie 

równie  automatycznie prze czone w tryb gotowo ci.

Zestawienie funkcji sterowania („o” dost pna ,”-„ niedost pna)

Po czenia
Funkcja

HDMI a SCART SCART (tylko Q-Link) tylko HDMI

atwe odtwarzanie o o o

Bezpo rednie nagrywanie 
ogl danego programu

o
(Nie dzia a dla obrazu z wej cia HDMI) o -

Po czenie w czaj ce o o o

Po czenie wy czaj ce o o o

Po wykonaniu pod cze  w cz pod czone urz dzenia, a nast pnie w cz odbiornik telewizyjny.

• Skonfiguruj pod czone urz dzenie, aby umo liwi  t  funkcj . Przeczytaj instrukcj  obs ugi pod czonego 
urz dzenia.

• W cz ponownie odbiornik telewizyjny, kiedy pod czone urzadzenie b dzie w czone, je eli zmieni e  pod czenia
lub ustawiania.

• Obraz lub d wi k mog  nie pojawia  si  przez kilka pierwszych sekund po rozpocz ciu odtwarzania.
• Obraz lub d wi k mog  nie pojawia  si  przez kilka pierwszych sekund po prze czeniu trybu wprowadzania.
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Sygna y wej ciowe, które mo na wy wietli

Poprawne sygna y wej ciowe dla wej cia komponentowego (Y, PB, PR) oraz HDMI (oznaczenie )

Nazwa sygna u
Cz stotliwo
synchronizacji
poziomej (kHz)

Cz stotliwo
odchylania

pionowego (Hz)
Component HDMI

525 (480) / 60i 15,73 59,94

525 (480) / 60p 31,47 59,94

625 (576) / 50i 15,63 50,00

625 (576) / 50p 31,25 50,00

750 (720) / 60p 45,00 60,00

750 (720) / 50p 37,50 50,00

1125 (1080) / 60i 33,75 60,00

1125 (1080) / 50i 28,13 50,00

Uwagi:
• Sygna y inne ni  wymienione mog  by  wy wietlane niepoprawnie.

Informacje na temat gniazd Scart, S-Video i Z cze HDMI

21
19
17
15
13
11

9
7
5
3
1

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

Uziemienie gniazda
Wyj cie CVBS (wideo)
Uziemienie CVBS
Wej. syg. barwy czerwonej
Uziemienie syg. barwy czerwonej
Wej. syg. barwy zielonej
Uziemienie syg. barwy zielonej
Wej. syg. barwy niebieskiej
Uziemienie syg. barwy niebieskiej
Wyj. syg. audio (L)  
 Wyj. syg. audio (P)

Wej cie CVBS (wideo)
Uziemienie syg. stanu RGB
Syg. stanu RGB
Uziemienie
- -
Dane funkcji Q-Link
Syg. stanu CVBS
Wej. syg. audio (L)
Uziemienie syg. audio
Wej. syg. audio (P)

Gniazdo AV1 typu Scart (RGB, WIDEO, Q-Link) 

Odpowiednie sygna y wej ciowe dla gniazda AV1
obejmuj  sygna  RGB (czerwony / zielony / niebieski).

Wej. syg. 
chrominancji

Wej. syg. 
luminancji

Uziemienie syg. 
chrominancji

Uziemienie syg. 
luminancji

4-stykowe gniazdo AV3 S-VIDEO

Gniazdo AV2 typu Scart 
(RGB, WIDEO, S-VIDEO, Q-Link)

AV2 - sygna  na stykach 15 i 20 zale y od
prze czenia opcji S-VHS / WIDEO dla gniazda AV2.

21
19
17
15
13
11

9
7
5
3
1

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

Odpowiednie sygna y wej ciowe dla gniazda AV2
obejmuj  sygna  RGB (czerwony / zielony / niebieski).

Uziemienie gniazda
Wyj cie CVBS (wideo)
Uziemienie CVBS
Wej. syg. barwy czerwonej / Wej cie S.C.
Uziemienie syg. barwy czerwonej
Wej. syg. barwy zielonej
Uziemienie syg. barwy zielonej
Wej. syg. barwy niebieskiej
Uziemienie syg. barwy niebieskiej
Wyj. syg. audio (L) 
Wyj. syg. audio (P)

Wej cie CVBS (wideo)
Uziemienie syg. stanu RGB
Syg. stanu RGB
Uziemienie
- -
Dane funkcji Q-Link
Syg. stanu CVBS
Wej. syg. audio (L)
Uziemienie syg. audio
Wej. syg. audio (P)

Z cze HDMI
Detekcja gor cej wtyczki 19
Uziemienie DDC/CEC 17
SCL 15
CEC 13
Os ona zegara TMDS 11
TMDS Data 0  9
TMDS Data 0+ 7
Os ona TMDS Data1 5
TMDS Data 2  3
TMDS Data2+ 1

18 Zasilanie +5V
16 SDA
14 Zastrze one (w kablu, ale nie
 pod czone w urz dzeniu)
12 TMDS Clock
10 TMDS Clock+
8 Os ona TMDS Data 0
6 TMDS Data 1
4 TMDS Data 1+
2 Os ona TMDS Data 2
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Rozwi zywanie problemów
W przypadku wyst pienia problemu z odbiornikiem telewizyjnym nale y si gn  do poni szej tabeli, aby ustali  objawy, 
a nast pnie przeprowadzi  kontrol  sugerowanego podzespo u. Je eli w ten sposób nie uda si  rozwi za  problemu, 
nale y skontaktowa  si  z miejscowym sprzedawc  sprz tu Panasonic, podaj c model i numer seryjny urz dzenia
(obie informacje znajduj  si  w tylnej cz ci odbiornika).

Objawy SkontrolowaObraz D wi k

Za nie ony obraz D wi k z szumem

Ustawienie anteny, jej kierunek i pod czenie

Odbicia Normalny d wi k

Ustawienie anteny, jej kierunek i pod czenie

Zak ócenia D wi k z szumem

Urz dzenia elektryczne
Samochody / motocykle
Lampy fl uorescencyjne

W cz opcj  P-NR w menu Obraz, aby zredukowa  szumy obrazu.

Normalny obraz Brak d wi ku

Poziom si y g osu

W czone wyciszenie d wi ku.

Brak obrazu Brak d wi ku

Odbiornik telewizyjny ustawiony w trybie AV.
Niepod czony do gniazda zasilaj cego.
Niew czony.
Parametry obrazu / d wi ku ustawione na minimalnym poziomie.
Sprawd , czy odbiornik nie jest prze czony w tryb gotowo ci.

Brak koloru Normalny d wi k

Parametry koloru ustawione na minimalnym poziomie.

S aba jako  obrazu lub 
obraz zniekszta cony

S aby d wi k lub brak 
d wi ku

Przeprowad  ponownie strojenie kana u (kana ów).

Normalny obraz S aby lub zniekszta cony d wi k

Odbiór d wi ku móg  ulec pogorszeniu.
Ustaw opcj  MPX (Menu d wi ku) na Wy czony do czasu, gdy odbiór 
poprawi si .

Na ekranie mog  pojawi
si  drobne punkciki w 
kolorze czerwonym, 
niebieskim i zielonym. Normalny d wi k

Jest to charakterystyczna cecha paneli ciek okrystalicznych i nie stanowi 
wady. Panele ciek okrystaliczne s  konstruowane w oparciu o wysoce 
precyzyjn  technologi , która gwarantuje wy wietlanie najdrobniejszych 
szczegó ów obrazu. Czasami mo e si  zdarzy , e na ekranie pojawi 
kilka nieaktywnych pikseli w postaci sta ych punkcików w kolorze 
niebieskim, zielonym lub czerwonym.
Nie maj  one jednak wp ywu na dzia anie panelu LCD.

H
D
M
I

Z a jako  obrazu.( nie enie, brak obrazu, 
p ywaj cy obraz itp.)

Kabel HDMI nie jest poprawnie umocowany w gnie dzie.
Wy cz zasilanie telewizora, nast pnie wy cz i ponownie w cz urz dzenie.
Sprawd  zgodno  sygna u wej ciowego z pod czonego sprz tu.
Pod czone urz dzenie musi by  zgodne z profi lami EIA/CEA-861/861B.

Z a jako  d wi ku.
Ustaw warto  L.PCM parametrów audio w pod czonym urz dzeniu.
Sprawd  warto  parametru HDMI Input w menu d wi ku (Menu d wi ku).
Je eli problem jest spowodowany cyfrowym po czeniem audio, zmie
po czenie na analogowe.

Wy wietlany komunikat o b dzie. Skontaktuj si  z autoryzowanym serwisem.

Funkcja „Sterowanie przez HDMI” nie dzia a
W cz ponownie telewizor, kiedy urz dzenie b dzie te  w czone.
Ustaw „Sterowanie przez HDMI” na „Wy czony”, a nast pnie ustaw 
ponownie na „W czony”. (str. 11)
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Dane techniczne

TX-23LX60P TX-26LX60P TX-32LX60P
ród o zasilania AC 220-240 V, 50 Hz

Pobór mocy rednie zu ycie : 85 W
W trybie gotowo ci : 0,8 W

rednie zu ycie : 90 W
W trybie gotowo ci : 1 W

rednie zu ycie : 143 W
W trybie gotowo ci : 1 W

Ekran LCD Wide XGA (1366 × 768 pikseli)
16:9 panel LCD o wsp. kszta tu

Wymiar ekranu
(u yteczna przek tna) 58 cm 66 cm 80 cm

D wi k
Moc sygna u 2 x 3W RMS, rezystancja 8 2 x 10W RMS, rezystancja 8 
S uchawki 1 gniazdo M3 (3,5 mm) typu Jack

Format skanowania 480i(60Hz), 480p(60Hz), 576i(50Hz), 576p(50Hz), 720p(50Hz), 720p(60Hz), 1080i(50Hz), 
1080i(60Hz)

Systemy odbiorcze /
Nazwa pasma

PAL B, G, SECAM B, G SECAM L / L’
 VHF E2 - E12  VHF H1 - H2 (W OCHY)
 VHF A - H (W OCHY) UHF E21 - E69
 CATV (S01 - S05)  CATV S1 - S10 (M1 - M10)
 CATV S11 - S20 (U1 - U10) CATV S21 - S41 (hiperpasmo)
PAL D, K, SECAM D, K
 VHF R1 - R2  VHF R3 - R5
 VHF R6 - R12  UHF E21 - E69 
PAL 525/60 Odtwarzanie ta m nagranych w systemie NTSC na
    niektórych magnetowidach z systemem PAL
M.NTSC Odtwarzanie na magnetowidach z systemem M. NTSC
NTSC (dotyczy tylko wej cia AV) Odtwarzanie na magnetowidach z systemem NTSC

Antena – z ty u UHF / VHF

Warunki pracy
Temperatura : 5 °C - 35 °C
Wilgotno  : 5 % - 90 % wilgotno ci wzgl dnej (bez kondensacji)

Liczba stron tekstu 500
Gniazda po czeniowe

AV1 (Gniazdo typu Scart) 21-stykowe gniazdo (wej cie audio/wideo, wyj cie audio/wideo, wej cie syg. RGB, Q-Link)

AV2 (Gniazdo typu Scart) 21-stykowe gniazdo (wej cie audio/wideo, wyj cie audio/wideo, wej cie syg. RGB, 
wej cie syg. S-Video, Q-Link)

AV3
WIDEO typu RCA PIN x 1
S-VIDEO 4-stykowe gniazdo typu mini DIN
AUDIO L - P typu RCA PIN x 2

Gniazdo
sk adowych
sygna u

WIDEO Y, PB, PR

AUDIO L - P typu RCA PIN x 2

HDMI 1,2 Z cze TYPE A
Wymiary (szer. × wys. × g b. )

Wraz ze stojakiem 565 mm  450 mm  260 mm 657 mm  525 mm  301 mm 791 mm  615 mm  301 mm
Tylko odbiornik telewizyjny 565 mm  411 mm  115 mm 657 mm  473 mm  107 mm 791 mm  563 mm  107 mm

Masa Netto 10 kg Netto 14,5 kg Netto 19 kg

Uwaga:
• Dane techniczne mog  ulec zmianie bez powiadomienia. Wag  i wymiary podano w przybli eniu.
• HDMI, HDMI Logo oraz High-Defi nition Multimedia Interface s  znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami 

towarowymi fi rmy HDMI Licensing LLC.





Notatki klienta
Model i numer seryjny tego wyrobu mo na znale  na jego tylnej ciance. Nale y zanotowa  ten numer seryjny 
poni ej i zachowa  niniejszy podr cznik wraz z paragonem, jako dowód zakupu, który mo e okaza  si  pomocny 
w przypadku kradzie y lub zagubienia, jak równie  przy zg aszaniu reklamacji w serwisie gwarancyjnym.

Model nr  Numer seryjny

Informacja dla u ytkowników o pozbywaniu si  urz dze  elektrycznych i elektronicznych 
(dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub do czonej do nich dokumentacji 
informuje, e niesprawnych urz dze  elektrycznych lub elektronicznych nie mo na wyrzuca
razem z odpadami gospodarczymi.
Prawid owe post powanie w razie konieczno ci pozbycia si  urz dze  elektrycznych lub 
elektronicznych, utylizacji, powtórnego u ycia lub odzysku podzespo ów polega na przekazaniu 
urz dzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie b dzie przyj te bezp atnie. W 
niektórych krajach produkt mo na odda  lokalnemu dystrybutorowi podczaszakupu innego 
urz dzenia.

Prawid owa utylizacja urz dzenia umo liwia zachowanie cennych zasobów i unikni cie negatywnego wp ywu na 
zdrowie i rodowisko, które mo e by  zagro one przez nieodpowiednie post powanie z odpadami. Szczegó owe
informacje o najbli szym punkcie zbiórki mo na uzyska  u w adz lokalnych.
Nieprawid owa utylizacja odpadów zagro ona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

U ytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczno ci pozbycia si  urz dze  elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktowa  si  z 
najbli szym punktem sprzeda y lub z dostawc , którzy udziel  dodatkowych informacji.

Pozbywanie si  odpadów w krajach poza Uni  Europejsk

Taki symbol jest wa ny tylko w Unii Europejskej.
W razie potrzeby pozbycia si  niniejszego produktu prosimy skontaktowa  si  z lokalnymi w adzami lub ze sprzedawc
celem uzyskania informacji o prawid owym sposobie post powania.
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