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LC-40"/LE600/LE700E;LC-42"/DH77E
LC-46"/D65E;DH65E;DH77E;LE600/LE700E
LCD COLOUR TELEVISION
ЦВЕТЕН LCD-ТЕЛЕВИЗОР
TÉLÉVISEUR COULEUR À ÉCRAN
CRISTAUX LIQUIDES (LCD)
TELEVISORE A COLORI LCD

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
OPERATION
MANUAL
MODE D’EMPLOI
MANUALE
DI ISTRUZIONI
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE MANEJO
MANUAL DE OPERAÇÃO

LCD-KLEURENTELEVISIE
TELEVISIÓN EN COLOR LCD
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www.sharpbg.com

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

БЪЛГАРСКИ

• Илюстрациите и екранните изображения в тази инструкция за употреба служат само за онагледяване и е
възможно малко да се различават от действителната картина.
• Примерите, използвани в тази инструкция за употреба, се базират на модел LC-32D654E.
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Въведение
Уважаеми клиенти на SHARP
Благодарим за това, че закупихте този цветен телевизор с течнокристален дисплей LCD, произведен от SHARP.
В интерес на безопасното и продължително безотказно ползване на този уред преди ползване моля прочетете
раздел „Важни съвети за безопасност”.

Важни съвети за безопасност
• Почистване — Извадете мрежовия кабел от контакта преди да почистите телевизора. Почистете с
навлажнена кърпа. Не използвайте течни почистващи препарати или аерозолни спрейове.
• Вода и влага — избягвайте контакт с дъжд или влага. Не ползвайте уреда в близост до водни източници, като
например близо до вана, мивка или миялна машина, басейн или влажен килер.
• Не поставяйте върху телевизора вази или други пълни с вода съдове. Ако в него проникне вода,
има опасност от пожар или токов удар.
Сигурно положение - Не поставяйте телевизора върху нестабилни опори, стойки, стативи или
маси и др. Това може да причини падане на уреда, да го повреди или да причини телесни щети.
Използвайте само препоръчани или доставени от производителя поставки, стойки, стативи,
държачи или маси. За монтаж на стената задължително спазвайте инструкциите на
производителя. Ползвайте само препоръчаните от производителя крепежни елементи
• При транспортиране върху количка придвижването трябва да става много внимателно.
Внезапното спиране, прилагането на голяма сила и неравният път може да обърнат продукта.
• Вентилация — по корпуса има разположени вентилационни отвори и процепи, които трябва да
са винаги свободни. Недостатъчната вентилация може да доведе до задържане на топлина
и/или скъсяване на експлоатационната годност на уреда. телевизорът не е предназначен за
вграждане. Не го поставяйте върху легла, дивани, килими или други подложки, които може да
блокират вентилационните отвори. Телевизорът не може да се поставя и на твърде тесни
места – например върху лавици или полици – ако не е осигурена достатъчно добра вентилация
или ако не са спазени дадените от производителя указания.
• Течнокристалният панел на телевизора е изработен от стъкло, което може да се строши при изпускане или
голям натиск. Бъдете внимателни, за да не се нараните от счупените парчета, в случай че панелът се строши.
• Източници на топлина — Не поставяйте продукта близо до отоплителни тела, отоплителни уреди, печки и
други уреди (включително и до усилватели), които излъчват топлина.
• Слушалки — не усилвайте звука докрай. Експертите съветват да не се слуша продължително време силен звук.
• Заради опасността от пожар в никакъв случай не поставяйте върху или до телевизора свещи или други
предмети с открит пламък.
• Не оставяйте телевизора или други тежки предмети върху мрежовия кабел, за да не увеличите
риска от пожар или токов удар.
• Не оставайте стоп-кадър за продължително време, защото може да се появи остатъчно изображение.
• Ако мрежовият кабел е свързан, непрекъснато се консумира ток.
• Поддръжка — не се опитвайте сами да извършвате техническа поддръжка на продукта. При
отстраняване на капаците има опасност от токов удар и други потенциални рискове. Винаги викайте
квалифициран сервизен техник, който да изпълнява операциите по поддръжката на апарата.
Течнокристалният панел е високотехнологичен продукт, който предлага висококачествена картина.
Заради твърде големия брой пиксели макар и рядко е възможно някои неактивни пиксели да се появят на
екрана във вид на неподвижни сини, зелени или червени точици. Тази особеност е част от спецификата на
продукта е не е индикация за повреда.

Предпазни мерки при транспорт на телевизора

Когато транспортирате телевизора, не го хващайте за високоговорителите. Телевизорът винаги се мести от двама
души, които го носят с две ръце – като всяка една трябва да е захванала телевизора от едната му страна.

Търговска марка
• „HDMI, логото HDMI-Logo и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски
марки на HDMI Licensing LLC.“
• Произведен с лиценза на Dolby Laboratories.
• „Dolby“ и символът двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories.
• Логото „HD ready" е търговска марка на EICTA.
• Логото DVB е регистрирана търговска марка на проекта Digital Video Broadcasting - DVB
• „x.v.Colour“ и X.V.ColOUr са марки на Sony Corporation.
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Въведение

Дистанционно управление
1
(готовност /вкл.)
(стр. 10)
2 Бутони за практични функции
(Телетекст)
ATV: За показване на аналогов
телетекст (стр. 14).
DTV: Избира MHEG-5 и телетекст
за DTV (стр. 14).
(Показва скрит телетекст)
(стр. 14)
(Субтитри)
Включва/изключва езиците за
субтитри (стр. 14 и 29).
(Стопиране/задържане)
Задържа движеща се картина
върху екрана.
Телетекст: Спира автоматичното
актуализиране на страниците от
телетекст респ. деактивира
режима на задържане.
(Подстраница) (стр. 14)
(Горе/долу/изцяло)
Избира зоната за уголемяване в
режим телетекст (стр. 14).
3 Цифрови бутони 0–9
За избиране на канал.
За въвеждане на номер.
В режим телетекст избира
страницата.
• Ако при настройка на държавата
в „Автоматична инсталация“
(стр. 27) е избрана една от петте
северни държави (Швеция,
Норвегия, Финландия, Дания
или Исландия), услугите DTV са
четирицифрени. Ако е избрана
друга държава, услугите DTV са
трицифрени.
4.
(Връщане)
За връщане към избран преди
това канал или външен вход.
5 DTV
Извиква цифров телевизионен
режим.
6 ATV
Включва стандартния аналогов
телевизионен режим.
7
(Тонален режим)
Избира тонален мултиплексен
режим (стр. 10).
8
(Сила на звука)
Увеличава/намалява звука на
телевизора.
9

(Без звук)
Включва/изключва звука на
телевизора.
10
(Широкоекранен режим)
Избира широкоекранен режим
(стр. 30 и 36).
11 Режим AV
Избира видео настройка (стр. 25).

13 END

Затваря екран „МЕНЮ“.
14 Бутони R/G/Y/B (Цветни бутони)
Цветните бутони служат за избиране
на точките, показани в съответните
цветове на дисплея (напр. EPG, MHEG5, телетекст).
15

(Входящ източник )
Избира входящ източник (Seite 10).
16 EPG
DTV: Показва EPG-екрана (стр. 11–13).
17 RADIO
DTV: За превключване между радио и
информационен режим.
• Ако при DVB се прехвърлят само
програми за обработка на данни (не
и радио програми), радиопрограмите
ще бъдат прескачани.
18 P. INFO
В горния ляв ъгъл на екрана показва
излъчваната при цифровите видео
програми програмна информация (само
DTV).
19
Избира телевизионен канал.
(Информация на дисплея)
Показва информация за каналите
(номер на канала, сигнал и др.) в горния
десен край на екрана (стр. 32).
21 SLEEP
За въвеждане на час за автоматично
превключване на телевизора в режим
на готовност (стр. 26).
22 MENU
Показва/затваря „МЕНЮ“.
23
(Назад)
За връшане в предишното „МЕНЮ“.
24 ACTION (Режим „Action“)
Този бутон няма функция при този
модел.
25 Бутони AQUOS LINK
Бутоните AQUOS LINK може да се
използват, ако чрез HDMI-кабел има
свързан външно устройство, напр.
AQUOS BD-възпроизвеждащо
устройство, съвместимо с AQUOS LINK.
За повече информация виж стр. 20 и 22.
20

12

(Курсор)
Избира точка от менюто за
настройки.
OK
Изпълнява команда в екран
„МЕНЮ“.
ATV/DTV: Извиква програмния
списък , ако не е показано
друго „МЕНЮ“.
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Телевизор (предна страна)

OPC

OPC-сензор

Сензор дистанционно
OPC-индикация

индикация (готовност/вкл.)

Телевизор (задна страна)

Бутон електричество

бутон
бутон

Прогр.бутони (канал)

Бутони сила на звука
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Aнтенна

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Прекалено силният звук в слушалките може да доведе до повреждане на слуха.
• Не усилвайте звука докрай. Експертите съветват да не се слуша продължително
време силен звук.

1
2
3
4
5
6

4

Букси EXT4 (ANALOGUE
RGB/AUDIO)*
Букса HDMI1 (HDMI)
Букси* HDMI2 (HDMI/AUDIO)
Букси EXT3
(COMPONENT/AUDIO)
Букси OUTPUT (AUDIO)
Букса DIGITAL AUDIO OUTPUT

букса
8 RS-232C-букса
9 EXT1 (RGB)-букса
10 EXT2 (RGB)-букса
11 Гнездо COMMON INTERFACE
12 EXT8-букси
13 HDMI3 (HDMI)-букса
14 USB-букса
15 Слушалки
16 AC INPUT-букса (мрежов вход)

(LC-46D654E)
* За букси HDMI2 и EXT4 може да се
използва една и съща входяща
букса за звук. За целта обаче в
меню „PC-Audiowahl“ трябва да
изберете правилната точка (повече
подробности виж на стр. 36).

Подготовка
Аксесоари, включени в доставката
Дистанционно управление (Х1)

мрежов кабел (Х1)

кабелна клема (Х1)

Стойка (Х 1)

В зависимост от държавата, за
която е предназначен, този
продукт може да е различен

Стр. 3 и 6

стр. 8

стр. 8

стр. 5

Инструкция за употреба (тази)

Алкална батерия (Micro или ААА) (Х 2) ...... стр. 6

Поставяне на стойката
• Преди поставяне (или сваляне) на стойката отделете мрежовия кабел от мрежовия вход (AC INPUT).
• Преди да започнете тази операция, върху предвидената повърхност поставете покривало. Така ще предпазите телевизора от евентуална
повреда.

ВНИМАНИЕ

• Закрепете стойката в правилната посока.
• Уверете се, че следвате инструкциите. Ако поставите стойката неправилно, има опасност от падане на телевизора.

1
2

Уверете се, че всичките осем винта са опаковани
към стойката.
LC-32D654E/LC-37D654E: С помощта на

3 Поставяне на стойката.

(1) Плъзнете стойката в отворите в долната част на
телевизора (дръжте я така, че да не падне от
четири винта закрепете опората на стойката към ръбовете на работната площ).
цокъла така, както е показано на фигурата, като
(2) LC-32D654E/LC-37D654E: Поставете четирите
използвате отвертката, включена в доставката.
LC-46D654E: С помощта на четири дълги винта и винта върху четирите отвора от задната страна на
телевизора и ги затегнете. LC-46D654E: Поставете
щифтов ключ (включен в доставката) закрепете
четирите къси винта върху четирите отвора от задната
опората на стойката към цокъла.
страна на телевизора и ги затегнете.
LC-46D654E:

1
1
2

шестостенен ключ

Опора

2
дълъг
винт
Мека подложка

опора

3
3

мека подложка

шестостенен щифтов
ключ

Къс винт

ВНИМАНИЕ
• За да извадите стойката, изпълнете посочените по-горе
стъпки в обратна последователност.
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Поставяне на батерии в дистанционното управление
Преди за първи път да включите телевизора, поставете двете включени в доставката алкални
микробатерии („AAA“). Ако батериите са изтощени и дистанционното управление не работи, трябва да ги
смените с нови.
1 Отворете капака на гнездото за батерии.
.
.
. .,
2 Поставете двете включени в доставката алкални
микробатерии („AAA“).
• Поставете батериите така, че полюсите да сочат към
съответните маркировки (+) и (-) в гнездото.
3 Затворете капака.
ВНИМАНИЕ
Неправилното ползване на батериите може да доведе до изтичане на електролит или до експлозия.
Непременно спазвайте посочените по-долу указания.
• Не ползвайте едновременно различни видове батерии. Различните видове имат различни свойства.
• Не ползвайте едновременно стари и нови батерии. Това може да скъси експлоатационния живот
на новите батерии или да доведе до теч в старите.
• Извадете батериите, ако са изтощени. В противен случай е възможно да изтече електролит, която от
своя страна да причини кожни раздразнения. Изтеклият електролит внимателно се почиства с кърпа.
• Възможно е батериите, приложени към продукта, да имат скъсен експлоатационен живот по чисто
складови причини.
• Ако дълго време няма да ползвате дистанционното управление, извадете батериите.
• Когато сменяте батериите, вместо цинково-въглеродни батерии използвайте алкални батерии.
Инструкция за изхвърляне на батериите:
Приложените към доставката батерии не съдържат вредни вещества от рода на кадмий, олово или
живак. Съгласно инструкциите за изхвърляне на батерии не се разрешава изхвърлянето им заедно с
битовите отпадъци. Изтощените батерии може да изхвърлите безплатно в предоставените в
магазините контейнери.

Работа с дистанционното управление
За да ползвате дистанционното управление, насочете сензора му към лицевата страна на
телевизионния апарат. Ако по пътя на сигнала между дистанционното управление и сензора има
препятствия, няма да бъде гарантирано изрядното му функциониране.

сензор на дистанционното управление

Указания за ползване на дистанционното управление
• Дистанционното управление се влияе зле от удари. То не трябва да има пряк
контакт с течности, не го съхранявайте на места с повишена влажност.
• Не излагайте дистанционното управление на преки слънчеви лъчи. Възможно е
високите температури да го деформират.
• Възможно е дистанционното управление да не работи добре, ако сензорът на
телевизора е изложен на преки слънчеви лъчи или на действието на осветителни
тела. Променете ъгъла на осветлението или на телевизора, или се доближете с
дистанционното управление до сензора.
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Кратко ръководство
Обзор на първоначалното пускане в експлоатация
При първоначално пускане на телевизора в експлоатация първо изпълнете последователно показаните подолу стъпки. В зависимост от инсталацията и конекторите на телевизора е възможно някои от показаните
стъпки да не са необходими.

Включване и

3

изпълнение на

Подготовка
1 Свържете антенния кабел

към антенната букса (стр.
8).

инсталация

1 Включете телевизора с а
(стр. 10).

2. Изпълнете първоначалната
автоматична инсталация
(стр. 9).
- езикова настройка

2. При необходимост
поставете CA-картата за
кодираните програми в
гнездото CI (стр. 8 и 19).

Телевизия

автоматична

1

Сърдечни
поздравления! Вече
можете да гледате
телевизия.
2 При необходимост насочете
антената за получаване на
максимален сигнал (стр. 9).

Свързване на
външни
устройства

Свържете

- домашна/бизнес настройка

съответното външно
устройство като напр.
DVD-устройство/уред
за записване както е
посочено в
инструкцията (стр.1517).

- настройка държава
Свържете мрежовия кабел
към телевизора (стр. 8).

Österreich A

B/G

2 Свържете съответния
Настройка търсене на канали

В зависимост от страната, за
която е предназначен, продуктът
може да показва разлики.

Стартирайте
търсенето
на канали

аудио апарат от рода
на
високоговорител/усилв
ател така, както е
обяснено в
инструкцията (стр. 15 и
18).

Кратко ръководство

Преди да включите апарата
1 Внимателно поставете
CI-модула с
контактната страна
напред в гнездото CI
2 Логото върху CIмодула трябва да е
насочено от задната
страна на телевизора
навън
Стандартен щепсел DIN45325 (IEC 169-2)
75 Ω коаксиален кабел

антената

Електроснабдяване на

За да е възможно да
приемате цифрови /наземни програми, след свързване на
антенния кабел към буксата от задната страна на
телевизора до антената трябва да достига ток.
1
2
3
4
5

С MENU извикайте менюто.
С / изберете точка „Настройки“.
С / изберете „Antennensetup - DIGITAL“ и натиснете OK.
С / изберете „Speise-Spannung“ и натиснете OK.
С / изберете „Ein“ и натиснете OK.

Поставете телевизора
близо до контакт и се
погрижете да има
добра достъпност до
щепсела.

Мрежов кабел

В зависимост от страната, за
която е предназначен, продуктът
може да се различава.

Монтаж на телевизора към стена
• Закрепването на телевизора към стената става само с държача за стена, предоставен от SHARP, и със
съответната монтажна част (стр. 42). Ползването на други държачи за стенен монтаж може да направи
конструкцията нестабилна, в резултат на което има опасност от сериозни травми.
• Закрепването на цветния телевизор изисква сериозни познания и затова се извършва само от квалифициран
сервизен персонал. В никакъв случай не изпълнявайте тази операция сами. SHARP не поема отговорност за
неправилен монтаж или за злополуки и травми, възникнали в резултат на извършен неправилен монтаж.
• При нужда поискайте информация от квалифициран сервизен техник относно друг държач, който можета да ползвате, както
и относно съответния монтажен детайл за стенен монтаж на телевизора.
• За да окачите телевизора на стената, първо издърпайте тиксото от двете му страни отзад и след това го закрепете с
болтове, приложени към държача за стенен монтаж.
• Когато монтирате телевизора към стената, трябва да поставите опорна конзола.

Ако използвате държач AN-37AG5 или AN-52AG4 за стенен монтаж

Когато закрепвате телевизора към стената, можете да проверите центроването на екрана с помощта на
отбелязаната маркировка върху държача за стенем монтаж.
AN-37AG5
LC-32D654E: Центърът на телевизионния екран е на 4 mm под маркировка „A“ върху стенния държач.
LC-37D654E:Центърът на телевизионния екран е на 6 mm над маркировка „A“ върху стенния държач.
AN-52AG4
LC-46D654E: Центърът на телевизионния екран е при маркировка „b“ върху стенния държач.

Свързване на кабелите

Кабелна
клема

Свържете кабела към
клемата.

8

Кратко ръководство
Първоначална автоматична инсталация
Ако веднага след като закупите телевизора го включите,
на екрана се появява асистент за първоначална
автоматична инсталация. Следвайте изображенията и
изпълнявайте последователно необходимите настройки.

Преди да включите телевизора,
проверете следното:
Свързан ли е антенният кабел?
Свързан ли е мрежовият кабел?

1

Натиснете

на телевизора.

• Появява се асистент за първоначална автоматична
инсталация.

2

Настройване на OSD-език.

С /// изберете език и натиснете OK.

3

Настройване на място на ползване.

С /изберете къде ще се ползва
телевизорът, след това натиснете OK.

6

Телевизорът търси, сортира и запаметява
всички програми, които може да бъдат
приемани с актуалните настройки при
свързана антена.

• За да прекъснете текущата първоначална автоматична
инсталация, натиснете 6.

ВНИМАНИЕ

• Ако е изпълнена стъпка 5, преди да изключите отново
телевизора, след това няма да се появи асистентът за
първоначална автоматична инсталация.
Автоматичната инсталация може да бъде стартирана
по-късно през меню „Настройки“ (стр. 27).
• Асистентът за първоначална автоматична
инсталация се затваря автоматично, ако
телевизорът е в покой повече от 30 минути, преди
да стартира търсенето на канали в стъпка6.

Проверка на силата на сигнала и
на каналите
Когато инсталирате наново или позиционирате
антена DVB-T, с помощта на екрана за антенната
инсталация трябва да определите най-качествения
сигнал.
1 С MENU извикайте „МЕНЮ“.
2 С / изберете „Настройки“.
3 С / изберете „Antennensetup - DIGITAL“ и
натиснете OK.
Проверка силата на сигнала
С / изберете „Сила на сигнала“.

• У ДОМА: „STANDARD“ е за предварителна настройка за
„AV-режим“.
• БИЗНЕС: „DYNAMISCH (Konstant)“ е за предварителна
настройка на „AV-Modus“. Ако „AV-Modus“ бъде променен,
телевизорът автоматично се връща на „DYNAMISCH
(Konstant)“, в случай че в продължение на повече от 30
минути той или дистанционното управление не подадат
сигнал.

Настройване на държава.

4
Проверка силата на канала
С / изберете „Сила на канала“ и натиснете
OK.

С /// изберете държава или област и натиснете
OK.
• този екран се появява само при първоначално пускане в
експлоатация.

5

• С цифровите бутони 0–9 може да посочите
определена честотна лента.

Стартиране търсенето на канал.

С / изберете „Дигитално търсене“ или
„Аналогово търсене“ и натиснете OK.
• За да търсите други програми, изпълнете „Допълнително
търсене“ през меню „Програмни настройки“ (стр. 27 и 28).
• Ако искате да гледате както аналогови, така и цифрови
програми, трябва да извършите настройка за търсене на
канали и в двата формата.

ПРИМЕР

• Ако изпълнявате „Дигитално търсене“ с асистента
за първоначална автоматична инсталация, в
менюто за настройки трябва да изпълните
„Аналогово търсене“ през „Автоматична
инсталация (стр. 27 и 28).

4

Нагодете позицията и посоката на антената така, че
да получите възможно най-големи стойности за
„Сила на сигнала“ и за „Качество“.

ВНИМАНИЕ
• Правилното позициониране на антената може да бъде
контролирано на базата на стойностите за „Сила на
звука“ и „Качество“.
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Гледане на телевизия
Ежедневна употреба

Избор на външен видео източник

Включване и изключване
Включване и изключване на апарата
Натиснете
при телевизора.
За да го изключите, натиснете
.
ВНИМАНИЕ
• Ако изключите телевизора с
т
апарата, EPG-данните ще се изтрият и
никой от предварително
програмираните записи с таймер
няма да се изпълни.

След изпълнение на свързванията
с
може да извикате меню
„EINGQUELLE“ и с /и OK може да
превключите към желания външен
източник.

EXT2

Избиране на тонален
режим
DTV-режим:
Ако са налице няколко тонални режима, режим
може да бъде превключен по следния начин.
Audio (ENG) : STEREO
Li./Re. i

Режим на готовност
В режим на готовност
Когато телевизорът е включен, може да го приведете в
режим на готовност с бутон
от дистанционното
управление.

Audio (ENG) : CH A
CH B

CH AB

Включване от режим на готовност
От режим на готовност натиснете
дистанционното управление.

Audio (ENG) : MONO

при

С /може да изберете левия (Li.) или десния

(Re.), ако колоната на меню STEREO или DUAL
MONO е осветена.

Статус на индикационната лампа на телевизора

Audio (ENG) : STEREO

Статус

-индикация

Li.

Изкл.

Ток изключен

ВНИМАНИЕ

Зелена

Ток включен

Червена

Готовност

• Индикацията за избор на тонален режим угасва след 6 секунди.
• Точките, които може да се избират, са различни в зависимост от
приетата програма.

ВНИМАНИЕ
• Ако дълго време няма да ползвате телевизора, се уверете, че
мрежовият кабел е отделен от контакта.
• Малко количество електроенергия се консумира дори и ако
е изключен.

Превключване между аналогови и
цифрови програми
Гледане на
Гледане на
Цифрови програми аналогови програми

Избиране при телевизионни програми NICAM
Сигнал
Wählbare Punkte
Стерео
NICAM STEREO, MONO
Двуезичен
NICAMCHA,NICAMCHB,NICAMCHAB,MONO
Моно
NICAM MONO, MONO
Избиране при A2 телевизионни програми
Сигнал
Wählbare Punkte
Стерео
STEREO, MONO
Двуезичен
CH A, CH B, CH AB
Моно
MONO

ВНИМАНИЕ

Смяна на канала
С Р∧/∨

ATV-режим:
Повторно натискане на
включва превключва
режима така, както е показано в долната таблица.

С 0-9

• Ако не постъпва входящ сигнал, на дисплея се появява
тонален режим „MONO“.

Гледане на телевизия

EPG (Electronic Programme Guide = електронно ръководство за програми)
EPG (Electronic Programme Guide = електронното ръководство за телевизионни програми) представлява
електронен вестник с програми, който се появява на екрана на телевизора. През EPG Вие можете да се
информирате за часовете на излъчване на DTV-, RADIO- и DATA програми, да направите подробна справка
за тях, да гласувате за случващи се в момента събития и предварително да програмирате таймера за
определени мероприятия.

Преглед на EPG
Основни функции
Избиране на програма през EPG (стр. 12)
Преглед на програмна информация (стр.12)

Практични допълнителни функции
Търсене на програма по категории (стр. 12)
Търсене на програма по дата и час(стр. 12)

Програмиране на запис с таймер през EPG (стр. 13)

Практични EPG-настройки
Стандартно обслужване

1
2
3

С MENU извикайте „МЕНЮ“.
С / изберете „Дигитални настройки“.
С / изберете „EPG-Setup“ и натиснете OK.

Настройки на дисплея на EPG
EPG-Setup (Настройки за получаване
на EPG-данни)
Изберете „Да“, ако сте избрали EPG за цифови
програми. Събирането на EPG-данни трябва да
става автоматично, докато телевизорът е в режим
на готовност. Заради необходимостта от
получаване на данни, след настройване на „Да“
може да е необходимо малко време, докато
апаратът се изключи от дистанционното
управление.
ВНИМАНИЕ
• Ако телевизорът е изключен от главния бутон, няма да
има прием на EPG-данни.

4

С / изберете точка и натиснете OK
(Пример: „EPG-Setup“, „Настройка на
прозореца върху екрана“, и т.н.).

Настройка на прозореца върху екрана
Чрез „Настройка на прозореца върху екрана“
може да избирате между три настройки за
промеждутък от време за представяната
информация.
Точка
Режим 1: Показва програмна информация през три часа.
Режим 2: Показва програмна информация през шест часа.
Режим 3: Превключва на EPG-екран с вертикална времева
диаграма.

Настройки на жанрови икони

5

Натиснете /// за избиране или
настройване на желаната тока и потвърдете с
OK (Пример: „Да“, „Не“ и т.н.).

Оттук може да изберете кой жанр да се маркира със
сив цвят за липса на достъп или да се покаже с икони
(символи), за да бъде намерена по-бързо желаната
програма.
Списък на жанровите икони
Филм/драма

Музика/балет/танци

Новини/актуална
информация

Изкуство/култура
(без музика)

Шоу/игри

11
Общество/политика/
икономика
Образование/наука/
специализирани
теми
Свободно
време/хоби

Спорт
За
деца/подрастващи

Гледане на телевизия

Избиране на програма през EPG
Основно управление
Илюстрациите на тази страница показват трипозиционни услуги с цел пояснение.

Извикване/ затваряне на EPG-екран
Натиснете EPG.

2

Избиране на програма
(1) Изберете прозореца за време
Натиснете / за избиране на прозорец за време за търсене на програма.
• Натиснете още ►, за да се появят програмите от следващия времеви период на дисплея.

(2) Изберете програма
С / изберете програма.
• Ако вляво от услугите се появи знак  или , натиснете пак /, за да извикате предишен или следващ екран.

Изиране на програма
(3) Разглеждане на програмна информация

(5) Програма по дата и час

1
2

Натиснете Y.
2 С / изберете прозорец за време и натиснете
OK.

С /// изберете програмата за проверка.
Натиснете R.
Програмна информация

1

Дата/час

3

Натиснете OK за приемане на избраната
програма.

4 Търсене на програма в дадена категория

1 Натиснете G.
2 С / изберете жанр и потвърдете с OK.
3 С / изберете програмата за възпроизвеждане и

3

С / изберете програма и натиснете
OK.

ВНИМАНИЕ
• Ако изберете програма извън актуалния прозорец,
ще се появи екран за настройка на таймер (стр.
13).

потвърдете с OK.
Жанр

• По-подробна информация за настройка на жанр ще намерите на стр. 11.
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Запис с таймер през EPG
Имате възможност да програмирате
телевизионни програми за запис през EPG.
1 Натиснете EPG.
2 С /// изберете програма за запис и
натиснете OK.
3 С / изберете настройка на таймера и
натиснете OK.

Анулиране на запис с таймер
1
2
3
4

Анулиране с бутон B от

дистанционното управление

1
2
3
• Ако изберете „Не“, телевизорът се връща към EPG.

Гледане на програма в предварително
определено време

1
2

С / изберете „Гледане“ и натиснете OK.
С / изберете „Да“ и натиснете OK.
• Избраната телевизионна програма се
маркира с икона.

Натиснете EPG.
С /// изберете програма в настройките
на таймера и натиснете OK.
С / избере „Aнулиране“ и натиснете OK.
С /изберете „Да“ и натиснете OK.

4
5

Натиснете EPG.
С B извикайте екрана за запис с таймер.
С / изберете програма, за която желаете
да промените настройка за запис с таймер, и
потвърдете с OK.
С / изберете „Aнулиране“ и натиснете
OK.
С / натиснете „Да“ и потвърдете с OK.

Запис на програма в предварително
определено време

1
2

С / изберете „Запис“ и натиснете OK.
С / изберете тип на запис с таймер и
натиснете OK.
Точка
AQUOS LINK: Запис на програма в програмиран час,
в комбинация с подходящо за AQUOS LINK
устройство.
AV LINK: Запис на програма в програмиран час в
комбинация с подходящо за AV LINK устройство.
VHS-касета: Запис на програма в програмиран час в
комбинация с подходящо за VHS-касета устройство.

3

С / изберете „Да“ и натиснете OK.
• Избраната телевизионна програма ще бъде
маркирана с икона.

ВНИМАНИЕ
• Повече информация за свързване на външни
устройства ще намерите на страници 15–17 и 20–21.
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Гледане на телевизия
Бутони за работа с телетекст

Телетекст

Бутони

Какво е телетекст?
Телетекстът е излъчвана от съответния канал
текстова инфомация с информационен и
развлекателен характер, която може да се приема
от оборудвани по съответния начин телевизори.
Телевизорът декодира получените сигнали от
телетекст за гледане в графичен формат.
Телетекст предлага също така и новини, прогнози
за времето, борсова и спортна информация и
програма за следващите дни.
Включване/изключване на телетекст
1 Изберете телевизионен канал или външен
източник с телетекст.
2 Натиснете за да видите телетекста.

•
•
•
•

• Много канали използват система за обслужване
TOP, докато някои други (напр. CNN) използват
FLOF. Този телевизор поддържа и двете системи.
Страниците са структурирани по тематични групи и
теми. След включване на телетекст до 2.000
страници биват запаметявани за бързо
зареждане.
Ако натиснете , екранът ще превключи по
начина, показан по-долу.
Натиснете отново , за да покаже телетекст
върху дясната, а нормалната картина –
върхя лявата половина на екрана.
Ако изберете програма, която не излъчва телетекст,
се появява съобщението „Няма телетекст“.
Същото съобщение се появява и в останалите
режими, ако няма сигнал на телетекст.

TELETEXT

Описание

P∧-∨

Увеличаване или намаляване на
номера на страницата.

Farben (R/G/
Y/B)

С натискане на бутона за съответния
цвят (R/G/Y/B) върху дистанционното
управление може да извикате групови
или блок страници, които се показват в
долния ред на екрана.

0–9

Страници от 100 до 899 може директно
да се избират от цифрови бутони 0–9.
(горе/ долу/на

цял екран)

(показване на
скрит
телетекст)
(стопиране/
задържане)
(Субтитри за
телетекст)

Превключва текстовото изображение
между горе, долу и на цял екран.
За показване или скриване на
скрита иформация, напр.
отговори във викторина.
За спиране на автоматичното актуализиране
на телетекст страниците или за деактивиране
на режима на задържане.

За показване или скриване на субтитри.
• Ако програмата няма информация за
субтитри, такива няма да бъдат
показани.

За показване или скриване на
(подстраница) подстраници.
• R бутон: отвежда към предишна
подстраница.
• G бутон: отвежда към следваща
страница.
• Тези два бутона се появяват на
екрана във вид на символи „+“ и
„-“.

Ползване на MHEG-5приложение (само О.K.)
Някои канали излъчват кодирани програми за
MHEG-приложение (MHEG = Multimedia and
Hypermedia Expert Group), което дава възможност
за интерактивно цифрово гледане на телевизия.
MHEG-5-приложението, стига такова да е налице,
се стартира с натискане на
.
Примерен MHEG-5-екран

ВНИМАНИЕ
• Телетекст не работи, ако е избран тип сигнал
RGB (стр. 33).
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Свързване на външни устройства
Преди свързване...
• Преди да започнете свързване, задължително изключете телевизора и всички останали устройства.
• Поставете щепселите на кабелите в съответните букси.
• Относно начина на свързване на съответното външно устройство моля прочетете съответната инструкция за работа. Това
може да Ви е от помощ при оптимизиране качеството на звука и картината, за да се възползвате най-пълно от потенциала
както на телевизора, така и на свързаните към него устройства.
• Повече информация за свързване на компютър към телевизора ще намерите на стр. 36.

Въведение с информация за терминалите
Телевизорът е оборудван с посочените по-долу свързващи букси. Използвайте подходящия за съответната
телевизионна букса кабел и свържете с него устройствата.
ВНИМАНИЕ
• Кабелите, показани на стр. 15–18, се продават в специализираните магазини.
Audioустройство(Seite 19) – аудио устройство (стр. 19)
Viedo-Aufnahmeустройство(Seiten 16 und 17) – записващо видео (стр.
16 и 17)

Spielkonsole oder Camcorder (Seite 16) – конзола за игри или камера (стр. 16)
HDMI-Устройство– HDMI-устройство
Oprisches Audiokabel – оптичен аудио кабел
Oder или
Audiokabel – аудио кабел
Komponentenkabel – кабел за компоненти
HDMI-geprüftes Kabel – изпитан за HDMI кабел
Kabel mit ∅ 3,5-mm Stereo-Miniklinke – кабел с ∅ 3,5-mm стерео мини гнездо

Свързване на външни устройства
HDMI-терминал
Примери за устройства, които може да се
свържат
DVD-възпроизвеждащо/записващо устройство
Blu-ray-възпроизвеждащо/записващо устройство
Конзола за игри
HDMI-терминалите (High Definition Multimedia Interface)
позволяват прехвърляне на дигитални аудио и видео
данни от възпроизвеждащо/записващо устройство само
през един единствен свързващ кабел. Дигиталните аудио
и видео данни се прехвърлят без компресиране и без
влошаване на качеството. Не е необходимо
аналогово/цифрово преобразуване в свързаното
устройство, което също би могло да доведе до влошаване
на качеството.

Свързване на компоненти
Примери за устройства, които може да се
свържат
VCR
DVD-възпроизвеждащо/записващо устройство
Blu-ray-възпроизвеждащо/записващо
устройство
Свързването на DVD-възпроизвеждащо/записващо устройство
или на друго устройство през EXT3 дава възможност за по-добро
цветово възпроизвеждане и по-високо качество на картинате.

кабел за компоненти

DVI/HDMI-конвертиране

С кабел DVI/HDMI е възможно възпроизвеждане и на
дигитални видео сигнали от DVD през съвместим HDMIтерминал. Звукът трябва да се захранва отделно.
• Ако DVI/HDMI-кабел е свързан към HDMI-терминал, е
възможно да не получавате ясна картина.
• HDMI и DVI ползват един и същ метод за защита срещу
копиране (HDCP).

Ако ползвате HDMI2-букса
Необходимо е да настроите входящия
източник за звуков сигнал спрямо типа на
свързания HDMI-кабел (повече информация
– виж 36).
Изпитан за HDMI кабел
Отидете към „МЕНЮ“ > „Опции“ >
„Избор PC-аудио“ > и изберете „EXT4
(RGB)“.
Кабел DVI/HDMI
Отидете към „МЕНЮ“ > „Oпции“ > „Избор
PC-аудио“ > и изберете „HDMI2“.
ВНИМАНИЕ
• Ако свързано HDMI-устройство е съвместимо с AQUOS
LINK, е възможно ползването на различни практически
функции (стр. 20–22).
• В зависимост от типа на използвания HDMI-кабел може
да се появи видео шум. Ето защо непременно ползвайте
изпитания за тази цел HDMI-кабел.
• При HDMI-възпроизвеждане на картина автоматично се
разпознава и настройва най-добрият формат на
изображението.

Поддържани видео сигнали:

576i, 576p, 480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p
Повече информация за съвместимостта с компютърни
сигнали ще намерите на стр. 39.

VIDEO-гнездо
Примери за устройства, които може да се
свържат
VCR
DVD-възпроизвеждащо/записващо
устройство
Blu-ray-възпроизвеждащо/записващо
устройство
Конзола за игри
Камера
Букса EXT8 може да се използва за свързване на
устройства от рода на конзола за игри, камера или
DVD-възпроизвеждащо/записващо устройство.

Свързване на външни устройства

SCART-гнездо
Примери за устройства, които може да
се свържат
Декодер

Decoder

Примери за устройства, които може да
се свържат
VCR
DVD-възпроизвеждащо/записващо
устройство

При ползване на букса EXT2 (SCART)
Ако вашето записващо видео поддържа
усъвършенствани системи AV-Link за паралелна
работа на телевизор и записващо видео, може да
свържете видеото през SCART-кабел.

Записващо видео

декодер

ВНИМАНИЕ
• Ако декодерът трябва да приеме сигнал от телевизора, непременно изберете от „Ръчна настройка“ в меню „Настройка аналогов тунер“съответния вход, към който е свързан декодерът (стр. 28).
• Усъвършенстваните системи AV-Link за парелелна работа на телевизор и записващо видео при определени обстоятелства не са
съвместими с някои външни източници
• Не свързвайте записващото видео с декодер през SCART-кабел, ако в меню “Изборна вход” изберете „Y/C“ към „EXT2“

Управление на апарати със SCART-гнездо през AV-Link
Този телевизор има четири типични AV-Link функции за паралелна работа между него и други аудиовидео устройства.

One Touch Play

Ако телевизорът е включен в режим на готовност, той автоматично се включва и възпроизвежда картина от
източника на аудио/видео сигнал (напр. Записващо видео, DVD-възпроизвеждащо/записващо
устройство).

Телевизор-режим на готовност

Когато телевизорът премине в режим на готовност, свързаното AV-устройство (напр. записващо видео,
DVD-възпроизвеждащо/записващо устройство) също преминава в режим на готовност.

WYSIWYR (What You See Is What You Record = каквото гледате, това записвате)
Ако дистанционното управление на свързаното записващо видео има бутон WYSIWYR, записът
автоматично стартира след натискане на този бутон.

Запаметяване върху предварително свързано устройство

Дава възможност за автоматично прехвърляне на запаметената информация от тунера на телевизора
върху едно от свързаните аудио/видео устройства (напр. записващо видео) през букса EXT2.
ВНИМАНИЕ
• По-подробна информация ще намерите в инструкцията за употреба на външните устройства.
• Функцията AV-Link работи само ако аудио/видео устройството е свързано със SCART кабел към букса EXT2.
• Ползването на функция AV-Link е възможно само тогава, когато телевизорът със свързано аудио/видео устройство е преминал
през пълна автоматична инсталация (стр. 9, първоначална автоматична инсталация).
Освен това наличието на функция AV-Link зависи и от използваното аудио/видео устройство. В зависимост от производителя и типа
описаните функции може изцяло или частично да не е възможно да се използват.

17

Свързване на външни устройства

Гнездо за високоговорител/ усилвател
Свържете усилвател с външен високоговорител по начина, показан по-долу.

Свързване на усилвател с
дигитален аудио-вход

Усилвател с
дигитален аудио вход
След свързване
Настройка дигитално-аналогово извеждане
Когато свързвате усилвател с дигитален аудио вход и
външни високоговорители така, както е показано,
трябва да настроите формат на аудио извеждане,
който да е съвместим с гледаната програма или
свързаното устройство.
Отидете в „МЕНЮ“ > „Опции“ > „Дигиталенаудио изход“ > и изберете „PCM“ или „Dolby
Digital“.
ВНИМАНИЕ

• Ако тук настроите „Dolby Digital“ и приемате сигнал във
формат Dolby Digital, звукът ще се издава в Dolby Digital.
В противен случай звукът ще се извежда в PCM. Ако тук
настроите „PCM“, звукът ще се извежда в РСМ
независимо от формата на приемания сигнал.
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Свързване на усилвател с
аналогов аудио вход

Усилвател с
аналогов аудио вход

Свързване на външни устройства

Поставяне на CA-карта
За да е възможно приемането на кодирани
цифрови програми, в СІ гнездото на телевизора
трябва да е поставен Common Interface Module (CIмодул) със CA-карта (стр. 8).
CI-модулът и CA-картата не са включени в
аксесоарите към доставката. Обикновено може да
се закупят от специализираните магазини.
Поставяне на CA-карта в CI-модул
1 Плъзнете CA-картата до ограничението в CIмодула, като страната със златистия
контактен чип трябва да е обърната към
страната на CI-модула, обозначен с логото на
фирмата, предлагаща услугата. Дръжте CAкартата в посоката, указана със стрелка.

Проверка на информацията от CI-модула
ВНИМАНИЕ
• Уверете се, че CI-модулът е поставен правилно.
• Това меню е налично само за цифрови канали.

1
2

С МЕНЮ извикайте „МЕНЮ“.
С / изберете „Дигитални настройки“.
• Съдържанието на това меню е различно в
зависимост от достачика на CI-модула.
3 С / изберете „CI меню“ и потвърдете с
OK.
Модул
Показва обща информация за CI-модула.
Меню
Показва параметрите за настройка на всяка
CA-карта.
Запитване
Тук може да въведете цифрови стойности от
рода на пароли.
ВНИМАНИЕ
• Съдържанието на тези екрани може да е различно,
тъй като зависи от доставчика на CI-модула.

Поставяне на CI-модул в CI-гнездо
2 Внимателно плъзнете CI-модула с
контактната страна напред в
CI-гнездото. Логото върху
CI-модула трябва да е
насочено навън, гледано
от задната страна на
телевизора. Не прилагайте
твърде голяма сила. Докато
плъзгате модула, не го огъвайте.

19

AQUOS LINK
Управление на HDMI-устройства през AQUOS LINK
Какво е AQUOS LINK?

С помощта на HDMI CEC (Consumer Electronics Control)-протокол AQUOS LINK прави
възможно интерактивната работа със съвместими системни устройства (AVусилвател, DVD-възпроизвеждащо/записващо устройство, Blu-rayвъзпроизвеждащо/записващо устройство) само с едно единствено дистанционно
управление.
ВНИМАНИЕ

• След навлизането на този телевизор на пазара е предвидено и въвеждането на
съвместима с AQUOS LINK система високоговорители AQUOS AUDIO и на записващо
устройство AQUOS (актуалност октомври 2008).

Какво може да се прави с AQUOS LINK
One Touch Recording (само DTV)
Вече не е необходимо да търсите дистанционното управление на записващото
устройство. Натиснете бутон REC • или REC STOP ▄ под капачето с бутони на
дистанционното управление, за да стартирате или спрете записа на излъчвания в
момента сигнал върху записващото устройство.

o fi>

o

One Touch Play
Ако телевизорът е включен в режим на готовност, той автоматично се
превключва и възпроизвежда картина от източник на сигнал HDMI.
Работа само с едно дистанционно управление
AQUOS LINK автоматично разпознава свързаните HDMI-устройства и и Ви позволява
да командвате телевизора и устройствата само с универсалното дистанционно
управление.
Извикване на списък със заглавия от външни устройства
В допълнение към преглед на таймера (стр. 12) на телевизора имате възможност
да
извикате топ-менюто на външното възпроизвеждащо устройство или списъка със
заглавия на AQUOS BD-възпроизвеждащо/AQUOS-записващо устройство, ако
съотнетното устройство поддържа AQUOS LINK.
Управление на няколко HDMI устройства
С бутон OPTION може да избирате кое от HDMI устройствата да управлявате.
ВНИМАНИЕ

• Когато ползвате функция AQUS LINK, задължително използвайте сертифициран HDMIкабел.
• Насочвайте дистанционното управление към телевизора, а не към свързаното HDMI-устройство.
• В зависимост от типа на използвания HDMI-кабел може да се появи видео шум. Затова
задължително ползвайте изпитан HDMI-кабел.
• През тази система е възможно свързване на до HDMI-записващи устройства, един AVусилвател и две записващи устройства.
• Това дистанционно управление команда HDMI-устройството, използвано в момента като
външен източник. Ако устройството не е пуснато, включете го и с
изберете подходящ
външен източник.
• Когато свързвате/ премахвате HDMI-кабел или променяте връзки, включете всички свързани HDMI-устройства, преди
да включите телевизора. Уверете се, че картината и звукът се възпроизвеждат правилно, като в меню “Входящ
източник” изберете „HDMI1“, „HDMI2“ или „HDMI3“.

AQUOS LINK-порт
Най-напред с помощта на HDMI CEC-протокол свържете системата високоговорители AQUOS AUDIO
или AQUOS BD-възпроизвеждащо/AQUOS-записващо устройство.
ВНИМАНИЕ

• По-подробна информация ще намерите в инструкцията за употреба на устройството за свързване.
• След отделяне на свързващите кабели или след извършена промяна в начина на присъединяване включете
телевизора, чак след като сте включили всикчи останали важни устройства. С
променете външния входен
източник, изберете съответния външен източник и проверете извеждането да картина и звук.
• Кабелите, показани в следващите обяснения, се продават в специализираните магазини.
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AQUOS LINK
Свързване само на едно
AQUOS BDвъзпроизвеждащо/AQUOSзаписващо устройство

Свързване на AQUOS BD-възпроизвеждащо
/AQUOS-записващо устройство през система
високоговорители AQUOS AUDIO

Проверен HDMI-кабел

AQUOS BDвъзпроизвеждащо/
AQUOS-записващо
устройство

Проверен HDMIкабелKabel

AQUOS AUDIOсистема
високоговорители

AQUOS BD-възпр./
AQUOSзаписв.устройство

AQUOS LINK-настройки
Управление AQUOS LINK
За тази точка изберете „Вкл.“, за да активирате
функциите HDMI CEC. Ако при регулирано с „Вкл. “
„Управление AQUOS LINK“ включите тока, заедно с
телевизора се включват и всички свързани HDMIустройства.
1 С MENU извикайте „МЕНЮ“.
2 С / изберете „Опции“.
3 С / изберете „Настройки AQUOS LINK“
и потвърдете с OK.
4 С / изберете „Управление AQUOS LINK“ и
потвърдете с OK.
5 С / изберете „Вкл.“ и натиснете OK.
Автоматика на включване
Когато е активирана, функцията One Touch Play
може да се използва. Ако телевизорът е в режим на
готовност, той автоматично се включва и
възпроизвежда картината от източника на HDMIсигнал.
1 Повторете стъпки от 1 до 3 за Управление
AQUOS LINK.
2 С / изберете „Автоматика на включване“ и
натиснете OK.
3 С / изберете „Вкл“ и натиснете OK.

Избиране на записващо устройство
Тук има възможност за избиране на записващо
устройство измежду няколко свързани
записващи устройства.
1 Повторете стъпки от 1 до 3 в
Управление AQUOS LINK.
2 С / изберете „Избиране на записващо
устройство“ и потвърдете с OK.

3

Изберете записващо устройство и натиснете OK.

ВНИМАНИЕ
• Ако има свързана система високоговорители AQUOS AUDIO
между телевизора и записващото устройство AQUOS,
показваният външен източник ще се смени (например от
„HDMI1“ на „HDMI1 (Sub)“).

Употреба на жанрова информация
Тази функция дава възможност за автоматично
превключване към подходящ режим на звука в
зависимост от жанровата информация, съдържаща
се цифровия сигнал.
1 Повторете стъпки от 1 до 3 от Управление
AQUOS LINK.
2 С /изберете „Ползване на жанрова
информация“ и потвърдете с OK.
3 С / изберете „Вкл.“ и натиснете OK.

ВНИМАНИЕ
• Фабричната настройка за тази точка е „Изкл.“.
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AQUOS LINK

Работа с устройство AQUOS LINK
С AQUOS LINK е възможно управление на свързано към HDMI
устройство с едно единствено дистанционно управление.

1

Отворете капачето на дистанционното
управление.
2 Натиснете PLAY ► за стартиране
възпроизвеждането на запис.

3

• В дясната колона прочетете информацията със заглавие
„Възпроизвеждане на запис през AQUOS LINK“, ако желаете
да стартирате възпроизвеждането от списъка със заглавия на
AQUOS BD-възпроизвеждащото/AQUOS-записващото устройство.

Натиснете FWD  за бързо превъртане
напред.
Натиснете REV  за превъртане назад.
Натиснете STOP  за спиране.
Натиснете
за включване и изключване ва
свързаното през HDMI устройство.

1
2

ВНИМАНИЕ
• Ако дадено свързано устройство не разполага с тази функция
или ако то е в режим, при който менюто не може да се появи
на екрана (запис, преминаване в режим на готовност и др.), тази
функция евентуално няма да бъде налична.

Възпроизвеждане на запис през AQUOS
LINK
Тази точка обяснява начина на възпроизвеждане на
запаметен в AQUOS BD-възпроизвеждащо/ AQUOSзаписващо устройство запис.

1
2

1

Отворете капачето на дистанционното
управление и натиснете OPTION.

Отворете капачето на дистанционното
управление и натиснете OPTION.
С / /изберете „Топ меню/списък заглавия“
и натиснете OK.
• Свързаното записващо устройство се включва и
телевизорът автоматично избира подходящия външен
входен източник.
• Появяват се данните от списъците със заглавия за
свързаното AQUOS BD-възпроизвеждащо/AQUOSзаписващо устройство.

Възпроизвеждане на звук през система
високоговорители AQUOS AUDIO
По избор телевизионният звук може да се
възпроизведе само през системата високоговорители
AQUOS AUDIO.

Отворете капачето на дистанционното
управление и натиснете OPTION.
С / изберете „Меню настройки“ и
потвърдете с OK.

3 С / // изберете заглавие и
натиснете PLAY

.

Избиране на тип среда за CECсъвместимо записващо устройство
Ако Вашето записващо устройство обхваща няколко
носителя на информация, изберете типа среда.

1
2
2
С / изберете „През AQUOS AUDIO SP“ и
натиснете dann OK.
• Звукът от телевизионните високоговоритиле и буксата за
слушалки ще спре и възпроизвеждането ще се прехвърли
само върху системата високоговорители AQUOS AUDIO.

Възпроизвеждане на звук през системата
високоговорители AQUOS TV
Възможно е по избор звукът от телевизора да се
възпроизвежда само през системата високоговорители
AQUOS TV.

1
2

Отворетеdie капачето на дистанционното
управление и натиснете OPTION.
С / изберете „През AQUOS SP“ и
натиснете OK.

Ръчна промяна на звуков режим на
системата високоговорители AQUOS
AUDIO

1 Отворете капачето на дистанционното

управление и натиснете OPTION.
2 С / изберете „Промяна звуков режим“.
3 Звуковият режим се сменя с всяко натискане на
бутон OK.
• По-подробна информация ще намерите в инструкцията за
употреба на системата високоговорители AQUOS AUDIO.

Извикване на менюто на свързано през
през HDMI към телевизора външно
устройство
Възможно е извикване на менюто на съвместимо с HDMI
CEC външно устройство (възпроизвеждащо, записващо
устройство, декодер и др.) чрез функцията „Меню
настройки“.

3

Отворете капачето на дистанционното
управление и натиснете OPTION.
С / изберете „Промяна среда“ и натиснете
OK.
Изберете среда, напр. DVD-записващо
устройство или HDD. Типът среда се променя
с всяко натискане на OK.

Избиране на HDMI-устройство
Ако няколко HDMI-устройства са свързани последователно,
може да определите кое устройство да се управлява.

1
2

Отворете капачето на дистанционното
управление и натиснете OPTION.
С / изберете „Избор на модел“ и натиснете
OK. HDMI-устройството се сменя с всяко
натискане на OK.

Запис на EPG през AQUOS записващо
устройство (само за записващи
устройства)
С дистанционното управление на телевизора може да
извикате EPG на свързаното CEC-съвместимо записващо
устройство и предварително да програмирате записи с
таймер.

1
2

Отворете капачето на дистанционното
управление и натиснете OPTION.
С / изберете „Записващо устройствоEPG“ и натиснете OK.
• Външният входен източник се сменя и се появява
EPG на записващото устройство.

3

Изберете програмата за запис.
• Повече информация ще намерите в инструкцията за
употреба на записващото устройство.

Работа с менюто
Какво представлява МЕНЮТО?
• За да извършите настройки за телевизора, трябва да извикате OSD. Списък с OSD се определя като „МЕНЮ“.
• „МЕНЮТО“ дава възможност за различни настройки и синхронизации.
• „МЕНЮТО“ може да се управлява от дистанционното управление werden.

Стандартно обслужване

1. Извикване на МЕНЮ
Натиснете MENU, в резултат на което ще се появи “МЕНЮ”.
2. Изберете точка
Използвайте /// за избиране/ настройване на меюто и синхронизиране на настройката и натиснете ОК.
Натиснете
за да се върнете към предишната страница на МЕНЮ.
Избиране в МЕНЮ
Избиране на опции
3. Затваряне на МЕНЮ
МЕНЮ угасва, ако натиснете EDN преди операцията да е приключила.

ВНИМАНИЕ
• Опциите на „МЕНЮ“ се различават в зависимост от избрания входен режим, но методине на работа са едни и същи.
• Екранните изображения в инструкцията служат за онагледяване (някои со увеличени, други са изрязани) и е възможно малко да се
различават от действителния вид на екрана.
• По определени причини точките с
не могат да бъдат избирани.

Работа без дистанционно управление
Тази функция е практична, когато дистанционното
управление не е на лесно място.
1 С MENU извикайте „МЕНЮ“.
2 Натиснете P∧/∨ вместо /
или
вместо /,
за да изберете точка.

3

Натиснете

За индикацията за управление
Екранът за управление в долния край на екрана
показва управлението през OSD.

за да

завършите настройката.
ВНИМАНИЕ
• Ако не бъдат извършени други действия екранът „МЕНЮ“
угасва след няколко секунди.

Горната лента служи в помощ на работата с
дистанционното управление. Тази лента се
променя в зависимост от показваното меню
настройки.
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Основни настройки
Настройки на картината
Допълнителни функции
DYNAMISCH

Този телевизор има редица допълнителни функции за
оптимизиране качеството на картината.

OPC
Hintergr.-Bel.

[+14

Kontrast

[+30

Helligkeit

[0]

Farbe

[0]

Farbton

[0]

Schärfe

[0]

Weiterführend

Цветова настройка - нюанс
Тази функция служи за нагаждане на желания цвят
посредством система за шест цвята.

картина

Цветова настройка - наситеност
Автоматично нагажда яркостта на екрана.

Точка
Изкл.: Яркостта не се отклонява от настроената за „Яркост на
фон“ стойност.
Вкл: Автоматично нагаждане.
Вкл:дисплей: при регулиране на яркостта показва OPCефекта върху екрана.

ВНИМАНИЕ
• При настройка „Вкл.“ телевизорът улавя околната светлина и
автоматично нагажда яркостта на фона. OPC-сензорът не
трябва да е блокиран от обекти, които възпрепятстват
измерването на осветеността.

Настройки на картината
Настройте картината на базата на изброените по-долу
възможности по свой вкус.

Настройки
Избираеми
точки

бутон

бутон

Осветяване
на фона

Екранът
потъмнява

Екранът
изсветлява

Контраст

Намалява
контраста

Усилва контраста

Яркост

Намалява яркостта

Увеличава
яркостта

Цвят

Намалява
наситеността на цвета

Увеличава наситеността
на цвета

Нюанс

Увеличаване на
преобладаващия
син оттенък

Увеличава
преобладаващия
зелен оттенък

Намалява
фокуса

Увеличава фокуса

Фокусиране

Тази функция служи за увеличаване и намаляване на
наситеността на избрания цвят, като се използва
система за шест цвята.

Цветова температура
Регулирайте цветовата температура до оптимално
възпроизвеждане на белия цвят.

Точка
Висока: Бяло със синкав оттенък
Средна до висока: Междинен нюанс между „Висока“ и
„Средна“
Средна: Естествен нюанс
Ниска до средна: Междинен нюанс между „Средна“ и „Ниска“
Ниска: бяло с червеникав нюанс.

Филмов режим
Автоматично разпознава източници, които се базират на
кинофилми (първоначално 24 или 25 кадри в секунда, в
зависимост от вертикалната честота на картината),
анализира сигналите и подготвя отделните неподвижни
кадри за качество High-Definition.

Усъвършенствано управление картина
Автоматично нагажда контраста на дадена картина към
съответната сцена.

Потискане на шума
Дигиталното „Потискане на шума“ осигурява чиста
картина(„Изкл.“, „Силен ефект“, „Среден“, „Дълбок“).

3D-Y/C
Регистрира промените в картината, за да осигури
висококачествена картина чрез потискане на ефекти като
напр. Dot Crawl и смесване на цветове.
Точка -----------------------------------------------------------------Стандартна: стандартна настройка
Бърза: за оптимално качество на картината при бързи движения.
Бавна: За оптимално качество на картината при бавни движения.

ВНИМАНИЕ
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• В зависимост от типа на входния сигнал и от шума е
възможно „3D-Y/C“ да не функционира.
• При композитни видеосигнали (FBAS) „3D-Y/C“ има още поголям ефект.

Основни настройки

Тонални настройки

Черно/бяло
За гледане на цветен видео запис в черно-бял цвят.
OPC-диапазон

DYNAMISCH

Диапазонът за степени на яркост за автоматично
адаптиране на OPC-сензора може да бъде
настроен според личните предпочитания.
Диапазонът на напасване на OPC-сензора обхваща
стойности от max. +16 до мин. -16.

Höhen

[ 0]

-15

Bass

[ 0]

-15

Balance

[ 0]

Li.

Raumklang

Описание

Избираеми
точки

Макс.

- 16 до +16

Мин.

- 16 до +16

ВНИМАНИЕ
• Тази функция е налице ако настройката „OPC“ е на „Вкл.“ или е
настроен „Вкл. Дисплей“.
• Стойността на максималната настройка не може да бъде
избрана като по-малка от стойността на минималната.
• Стойността на минималната настройка не може да бъде
избрана като по-голяма от стойността на максималната такава.
• За максималните и минималните настройки не може да се
избира една и съща стойност.
• В зависимост от яркостта на околната светлина OPC-сензорът
евентуално може да не работи, ако е настроен по-тесен диапазон
на нагаждане.

AV-режим
„AV-режимът“ предлага различни визуални опции
за съгласуване към системните дадености, които
може да бъдат различни в зависимост от
осветеността на помещението, вида на гледаната
програма или типа на картината, захранвана от
външно устройство.
1 Натиснете AV MODE.
2 С всяко натискане на AV MODE режимът се
сменя.
• Режимът се превключва и от меню „Картина“ и
„Звук“, като натиснете AV MODE .
Точка

Регулиране на звука

С посочените по-долу настройки регулирате
звученето по Ваш вкус.
Избираеми
точки

-бутон

-бутон

Височини

За по-слаби
височини

За по-силни
височини

Баси

За по-слаби баси

За по-силни баси

Баланс

За намаляване на
прага на десния
високоговорител

За намаляване на
прага на левия
високоговорител

Стерео звучене
Тази функция осигурява близък LiveSound,
близък до този на живо.

СТАНДАРТЕН: за силна картина в
нормално осветено помещение.
ФИЛМ: За гледане на филми в затъмнено
помещение.
ИГРИ: За видеоигри.
PC*: За компютър.
x.v.Colour**: Предоставя по-реалистични цветове на
екрана в сравнение с другите сигнали.
ПОТРЕБИТЕЛ: Тук може да извършите различни
настройки. За всеки входен източник имате възможност
да настроите различен режим.
ДИНАМИЧЕН (контраст): За ясна картина с
подчертан контраст за спортни програми
(Настройките „Картина“ и „Звук“ не може да се
съгласуват).
ДИНАМИЧЕН: за ясна картина с посчертан контраст
за спортни програми.

ВНИМАНИЕ
• Точката, маркирана със *, не е налична, ако в меню „ВХОД.
ИЗТОЧНИК“ е избран „HDMI1“, „HDMI2“, „HDMI3“ или „EXT4“.
• Точката, маркирана с **, е налична само ако през HDMIтерминал постъпва сигнал „x.v.Colour“.
• За входящ източник „USB“ е възможен избор само между
„ПОТРЕБИТЕЛ (USB)“, „ДИНАМИЧЕН (константен)“,
„ДИНАМИЧЕН“ и „СТАНДАРТЕН“.
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Основни настройки

Настройки за икономия на
електричество

[ P Standard]
Auto Stand-by

[Aus]

Auto System aus

[Aus]

Einschlaf- Timer

Икономия на електричество
Тази функция автоматично намалява яркостта на
фоновото осветление, за да редуцира потреблението на
електричество и да удължи експлоатационния му живот.

Точка
Стандартен: Намалява яркостта на
фоновото осветление с 20 %.
Подобрен: Намалява яркостта на
фоновото осветление с 30 %.
Изкл.: Яркостта на фоновото осветление съответства на
стойността на Вашите настройки в избрания „AVрежим“.

При настройките на „Вкл.“ Телевизорът автоматично
преминава в режим на готовност, ако в продължение на
15 минути не постъпи сигнал.
• При последните пет минути преди преминаване в
режим на готовност телевизорът всяка минута
отбелязва оставащото време.
ВНИМАНИЕ
• Когато телевизионна програма свърши, тази функция
евентуално няма да работи, ако има излъчване на
смущения от други телевизионни канали или от други
сигнали.

Auto System изкл.
Телевизорът автоматично преминава в режим на
готовност, ако няма обслужване за повече от
настроения времеви период („30 мин.“ или „3 часа.“).
• При последните пет минути преди преминаване в
режим на готовност телевизорът всяка минута
отбелязва оставащото време.

ВНИМАНИЕ
• Тази функция не работи, ако „AV-режим“ е настроен
на „ДИНАМИЧЕН (константен)“.

Икони за статус на „Пестене на енергия“
Икона

Описание
„Пестене на енергия“ е настроена на
„Стандартен“ режим.
„Пестене на енергия“ е настроена
на „Подобрен“ режим.

Ако „Пестене на енергия“ е настроена на „Стандартен“ или
„Подобрен“ режим, в меню „Картина“ и в прозорците за
информация за канали се появява иконота за „Пестене на
енергия“, както е показано по-долу .

ПРИМЕР

Ако „OPC“ е настроена на „Вкл.“ или „Вкл.: Дисплей“, вляво от
„OPC“ в меню “Картина” се появява икона за състоянието на
„Пестене на енергия“.
Ако Wenn „OPC“ е настроена на „Изкл.“, вляво от “Фон.осветл”
в меню “Картина” се появява икона за състоянието на “Пестене
на енергия”.

ПРИМЕР

Таймер заспиване
Дава възможност за настройване на време, след
чието изтичане телевизорът автоматично ще
премине в режим на готовност
ВНИМАНИЕ

• Изберете „Изкл.“, за да деактивирате този таймер.
• След като времето е настроено, обратното броене
започва автоматично.
• При последните пет минути преди преминаване в
режим на готовност телевизорът всяка минута
отбелязва оставащото време.

Основни настройки

Настройка на канали
Автоматична инсталация

Ръчна настройка
За конфигуриране на различни настройки за отделните
услугис помощта на цветните бутони (R, G, B).
: Sperre

Телевизорът автоматично улавя всички налични
услуги във Вашия регион. Чрез тази функция е
възможно индивидуално изпълнение на
настройката и за цифрови и аналогови канали,
както и ново конфигуриране след приключване на
първоначалната автоматична инсталация.
След като върху екрана изберете „Да“, може
да изберете език както при първоначалната
автоматична инсталация и да изпълните
търсенето на канали. Изпълнете стъпки 2, 5
и 6 от стр. 9.
ВНИМАНИЕ

• Не е възможно изпълнение на настройките У
дома/бизнес, както и на настройката за държава от
меню „Настройки“. За да ги извършите отново,
изпълнете стъпка „Нулиране“ в меню „Настройки“ и
пуснете отново първоначалната автоматична
инсталация.
• На екрана ще се появи актуалната настройка на
държавата.

I DTV

1
2

999

G

HD Monosco

С / изберете услуга.
За новата точка за настройване натиснете
съответния цветен бутон от дистанционното
управление.
• Отметката
показва, че функцията е активирана. С
натискане на цветния бутон съответната функция
преминава в състояния вкл. или изкл..

Бутони за ръчна настройка
Блокиране: Натиснете бутон R.

Ако една програма е блокирана, трябва да въведете кода
при извикване.
Прескачане на канал: Натиснете бутон G.
Услуги, маркирани с , се прескачат при натискане на P∧∨
от телевизора или дистанционното управление.
Сортиране: Натиснете бутон B.
Позицията на показване на услугите може да бъде
.
преместена.
1 С / изберете услугата, чиято позиция искате да
преместите, и натиснете OK.

Настройки на цифрови канали
Настройки

Програмни настройки

(2) С / придвижете услугата до желаната
позиция и натиснете OK.

Настройки дигитален тунер
Възможна е автоматична или ръчна конфигурация на
настройките за DTV-услугите.

Допълнително търсене
Ползвайте това меню, за да добавите нови услуги след
извършена автоматична инсталация.

3 Повторете стъпки 1 и 2, докато сортирате
всички желани точки за услугите.

Ръчно търсене
За добавяне на нови услуги от определена честотна
лента.
• Въведете честотата с бутони 0–9.
• „Ръчно търсене“ с номер на услуга е възможно само ако е
избрана настройка за една от петте северни държави.
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Основни настройки

Настройки на аналогови канали
Настройки

Прескачане
Канали, за които функцията „Прескачане“ е
включена, ще бъдат прескачани при избиране с
P∧/∨, дори и ако бъдат избрани за гледане.

Програмни настройки
Настройка аналогов тунер
Настройките за аналогови телевизионни канали
може са се конфигурират отново ръчно или
автоматично.
Допълнително търсене
Ползвайте това меню, за да добавите нови
канали след извършена автоматична
инсталация.
• Стартирайте търсенето на канали, след като
изберете система за цвветна телевизия.

Ръчна настройка
Ползвайте това меню за ръчно настройване на
телевизионни канали.
След като върху екрана изберете „Да“,
натиснете /// за избиране на канала за
настройване и натиснете OK.
Фина настройка
Възможна е настройка на честотата до желаната
позиция.
ВНИМАНИЕ

• Когато изпълнявате настройка, може да се
ориентирате по показваната фонова картина.
• Вместо настройване на честотата с бутони / е
възможна настройка чрез директно въвеждане на
честотата с бутони 0–9.
ПРИМЕР
• 179,25 MHz: Натиснете 1→7→9→2→5.
• 49,25 MHz: Натиснете 4→9→2→5→OK.

Система за цветна телевизия
Изберете система за цветна телевизия, която
осигурява оптимално приемане („AUTO“, „PAL“,
„SECAM“).
Саунд система (Tonnorm)
Изберете саунд система, която осигурява
оптимално приемане (Tonnorm) („B/G“, „D/K“, „I“,
„L/L’“).
Име
Ако даден акнал излъчва името си, то се улавя от
„Автоматична инсталация“ и се причислява към
канала. Имате възможност по-късно да промените
това име.
1 С /// изберете първата буква за
въвеждане на канала и натиснете OK.
2 Повторете горната стъпка 1, докато въведете
всички букви от името на канала.
ВНИМАНИЕ

• Името може да съдържа максимум пет знака.
• Ако името на канала съдържа по-малко от пет
знака, за да го запаметите натиснете „КРАЙ“.
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Декодер
Когато свързвате декодер към телевизора, трябва
да изберете „EXT1“ или „EXT2“.
ВНИМАНИЕ
• Фабричната настройка е на „Вкл.“.

Блокиране
Има възможност за блокиране на произволен
канал.
ВНИМАНИЕ

• По-подробна информация за настройване на код
ще намерите в точка „Защита за деца“.
• Ако е включено „Блокиране“ за даден канал, на екрана
се появява „Активирана защита за деца!“ и картината и
звукът ще са блокирани.
Ако натиснете
при показване на „Активирана
защита за деца!“, се появява прозорец за
въвеждане на код. Ако въведете правилния код,
функцията „Защита за деца“ временно ще бъде
деактивирана до изключване на уреда.

Сортиране
Позициите на каналите може да бъдат подредени
по Ваш избор.
1 С / изберете „Да“ и натиснете OK.
2 С /// изберете канала, който желаете
да преместите, и натиснете OK.
3 С /// го придвижете до желаната
позиция и натиснете OK.
4 Повторете стъпки 2 и 3, докато подредите
всички канали по свой избор.
Изтриване на програма
Възможно е изтриване на отделни канали.
1 С/ изберете „Да“ и натиснете OK.
2 С /// изберете канала, който желаете
да изтриете, и натиснете OK.
• Появява се прозорец със съобщение.
3 С / изберете „Да“ и натиснете OK, за да
изтриете този канал. Следващите канали се
изместват с една позиция нагоре.
4 Повторете стъпки 2 и 3, докато изтриете
всички предвидени за изтриване канали.

Основни настройки

Настройка парола/защита за деца

Езикови настройки (език,
субтитри, Multi-Audio)

Настройки
Защита за деца
Дава възможност за въвеждане на код за защита на
определени настройки от неволна промяна.

Промяна на кода
За функцията „Защита за деца“ запаметете парола с
четири позиции (таен номер).

1
2

За парола въведете четирицифрено число, като
ползвате цифровите бутони 0–9.
За потвърждение въведете отново същото
четирицифрено число както в стъпка .
• появява се съобщението „Системната парола е успешно
променена.“.

ВНИМАНИЕ
• За да гледате блокиран канал е необходимо да въведете паролата (поподробна информация относно блокиране на канали в режим DTV и ATV
ще намерите на стр. 27 и 28). Ако изберете блокиран канал, на екрана се
появява съобщение за въвеждане на кода. Натиснете , за да се появи
прозореца за въвеждане на кода.

Изтриване на код
Дава възможност за нулиране на код.

ВНИМАНИЕ
• Препоръчваме за всеки случай да запишете кода на гърба на тази
инструкция, да го изрежете и да го оставите на място, недостъпно
за деца.

Настройки
Език
През меню „Настройки“ е възможно избиране на
произволен език. На разположение са общо 23 езика
(Датски, немски, английски, естонски, фински, френски,
гръцки, италиански, латвийски, литовски,
нидерландски, норвежки, полски, португалски, руски,
шведски, словашки, словенски, испански, турски,
украински, унгарски).

Дигитални настройки

Субтитри
Определете до два предпочитани езика за
субтитри (включително и за хора със слухови
проблеми).
Избираеми точки
1. език 2. език
За хора със слухови проблеми
Превкрлючване между езиците за субтитри
С всяко натискане на върху дистанционното
управлени се сменя езикът за субтитри.

Ниво защита за деца
С тази функция е възможно ограничаване на възможността за
ползване на DTV-услуги. Така предотвратявате възможността
деца да гледат неподходящи програми с еротични сцени или
сцени на насилие.

ВНИМАНИЕ
• Нивата „Неограничен достъп“ и „за предпочитане със съгласие
на родителите“ са нива, които се използват само във Франция.
• Повече информация за нивата на защита за деца ще намерите
на стр. 44.

Опции
Блокиране на бутони

„За хора със слухови проблеми“ върху „Да“
Субтитрите за хора със слухови проблеми имат
приоритет пред всички горни настройки за език
на субтитри (Пример: „1. език“, „2. език“ и т.н).
ПРИМЕР
1. език
(за хора със слухови
проблеми)

1. език

ВНИМАНИЕ
Тази функция дава възможност за блокиране на бутони
върху телевизора или дистанционното управление, за да
не могат деца да променят канала или силата на звука.

Точка
Изкл.: Отменя блокирането.
Блокиране на дистанционно управление: Блокира всички
бутони върху дистанционното управление.
Блокиране на бутони: Блокира всички бутони върху телевизора,
с изключение на бутона за изключване от мрежата.

ВНИМАНИЕ
• Не е възможно едновременно ползване на функциите
„Блокиране на дистанционно управление“ и „Блокиране на
бутони“.

• Ако дадена програма не прехвърля данни за субтитри, такива
няма да бъдат показани.

Опции

Език Digital Audio
От наличните аудио езици настройте за показване до
три предпочитани езика Multi-Audio.

Превключване на езици Multi-Audio
С всяко натискане на
върху дистанционното
управление аудио езикът се сменя.

Отмяна на блокирането

Натиснете бутон MENU при телевизора и изберете „Изкл.“, за
да отмените функция „Блокиране на дистанционно управление“.
Натиснете бутон MENU върху дистанционното управление и
изберете „Изкл.“, за да отмените функция „Блокиране на
бутони“.
• По-подробна информация за работа с менюто от бутон MENU
при телевизора ще намерите на стр. 23.
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Практични зрителни функции
Избиране ширина на картината
Автоматично избиране ширина на
картината през WSS (широкоекранен
идентификационен сигнал)
Настройки

Широкоекранен режим (WSS)
Сигналът „Широкоекранен режим (WSS)“ дава
възможност на телевизора за автоматично
превключване между различни големини на картината.
ВНИМАНИЕ
• Използвайте „Широкоекранен режим“, ако картината не
се превключва на правилната големина. Функцията не
работи, дори и ако е включена, ако изпращаният сигнал
не съдържа сигнал „Широкоекранен режим (WSS)“.

Ръчно избиране ширината на
картината през WSS

Ръчно избиране ширините на картината
Вие можете да изберете ширината на картината.
Видът на входния сигнал определя кои ширини на
картината може да бъдат избрани.
Точка (за SD-сигнали [стандартна резолюция])
Нормален: запазва първоначалното съотношение
между страните на картината при представяне на
пълно изображение.
Zoom 14:9: За картини във формат 14:9. От двете страни
се появяват тесни ленти, като при някои програми може да
се видят ленти и под и над картината.
Панорама: В този режим картината се разтяга докрай. В
зависимост от изпращантия сигнал тя може да бъде
представена във вид, подобен на функция „Пълна
картина“.
Пълна картина: За картини във формат 16:9.
Кино 16:9: За картини във формат 16:9. При някои
програми е възможно да се появят ленти в горната и
долната част на картината.
Kino 14:9: за картини във формат 14:9. При някои
програми е възможно да се появят ленти в горната и
долната част на картината.

Настройки

Точки (за HD-сигнал [висока резолюция])

Формат 4:3
Сигналът „Широкоекранен режим (WSS)“
автоматично превключва във формат 4:3; тук
може да избирате между „Стандартен“ и
„Панорамен“.
Точка
Стандартен: Стандартна зона за съотношение
4:3 или 16:9.
Панорамен: Широкоекранна картина без
странични ленти.

Формат 4:3 за сигнал “Широкоекранен
режим (WSS)”
Режим 4:3 „Стандартен“

Режим 4:3 „Панорамен“

Пълна: Показва картината във вид Overscan.
Всички страни са обрязани.
Underscan: Показва картината във вид Underscan
само ако се приема сигнал 720p. Изображението е
оптимално компресирано High-Definitionизображение. При някои програми е възможно горе и
долу да се появи шум.
Точка по точка: само ако се приемат сигнали
1080i/1080p, показва върху екранак артина със
същия брой пиксели.
ВНИМАНИЕ
• В зависимост от приемания сигнал е възможно някои
точки да не бъдат показвани на екрана.

1

2

Натиснете

.

• Появява се меню „Широкоекранен режим“.
• В менюто са посочени опциите за
„Широкоекранен режим“, от които може да
избирате при приемания в моменти тип сигнал.
Натиснете
или / от показваното на

екрана меню „Широкоекранен режим“.
• При превключване между опциите избраният
вариант веднага се появява на дисплея. Не е
необходимо да натискате OK.

По принцип за всяко предаване, записващо видео
или DVD-записващо/възпроизвеждащо устройство
се избира оптималният „Широкоекранен режим
(WSS)“, ако в меню “Настройки” изберете “Вкл.” За
функция “Широкоекранен режим”.
ВНИМАНИЕ

• Дори и ако по свое желание сте настроили ръчно
функция “Широкоекранен режим”, в зависимост от
приемания сигнал е възможно телевизорът да се
включи автоматично на оптимална настройка
“Широкоекранен режим”, ако „Широкоекранен режим
(WSS)“ е настроен на “Вкл.”.
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Практични зрителни функции

Ръчно избиране на ширината на
картината за запис

Автоматична корекция на силата
на звука
Опции

Дигитални настройки

Ширина на картината за запис
В това меню може да изберете подходящия
размер на картината за гледане на телевизионна
програма във формат 16:9 върху телевизор с
формат 4:3-TV.

Корекция на силата на звука
Не винаги различните източници на звук имат една
и съща сила, както е например случаят с програма
и рекламните блокове към нея. Автоматичната
корекция на силата на звука редуцира този
проблем като изравнява нивото.

Акцентиране върху диалога
Опции

Подобряване на говора
Тази функция откроява говора спрямо
фоновия шум, за да го направи по-разбираем.
Не се препоръчва за музикални източници.

Възпроизвеждане само на звук
Настройка „4:3 телевизор“ Настройка „16:9 телевизор“

ВНИМАНИЕ

Опции
Само аудио

• Тази функция се настройва преди да направите записа.

Автоматично избиране на ширина
на HDMI-картина
Настройки

Когато слушате музикални програми,
може да изключите картината и да
оставите само възпроизвеждане на звука.

HDMI Autoviewer

Точка
Изкл.: Възпроизвеждат се звук и картина.
Вкл. : Възпроизвежда се звук без картина.

Тази функция позволява автоматично превключване на
подходяща ширина на картината, ако гледате HDMIсигнал през букса HDMI1, 2 или 3.

Други настройки на картината и звука
Синхронизация на разположението на картината
Настройки

Разположение на картината (AV)
Премества хоризонтално и вертикално картината
върху екрана.
Точка
H-Поз.: Центрира картината чрез преместване отляво
надясно.
V-поз.: Центрира картината чрез преместване отгоре надолу.

ВНИМАНИЕ

• Настройките се запаметяват отделно по входящи
източници.
• В зависимост от типа входящ сигнал или от
настройката на функция “Широкоекранен режим”
евентуално няма да е възможна настройка на
разположението на картината.
• При DTV програми с MHEG сигнали тази функция
не може да се ползва.
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Практични зрителни функции

Настройки на дисплея

Визуална индикация за
точно време и заглавия

Визуална индикация на канали

Опции
Часова индикация

С натискане на бутон
върху дистанционното
управление може да извикате информация за
канала.
Режим DTV
Режим ATV
B

Чрез тзи функция в долния десен ъгъл на
екрана светва точния час.
Точка
Вкл.: За индикация за точен час.
Вкл. (на половин час): Показва точно време през 30
минути.
Изкл: Точният час угасва.

Ако при настройката на държава са избрани петте
северни страни, на екрана ще се появят
четирицифрени номера (напр. 0001).

Екран за време в информация за канал
Има възможност за представяне на излъчваната с
програмите DTV и телетекст часова информация.
ВНИМАНИЕ
• Прескочете стъпка 1, ако приемате DTV-програми.
1 Изберете телевизионен канал (часовата
информация се улавя автоматично).
2 Натиснете
. Появява се дисплея на
канала.
3 Отново натиснете
преди да угасне
светещата няколко секунди индикация. В
долния десен ъгъл на екрана за няколко
секунди ще се появи часовата информация.
4 Дори и ако смените телевизионния канал,
часовата информация може да се появи на
екрана, ако изпълните стъпки 2 и 3.
ВНИМАНИЕ

• Ако е уловена успешно, часовата информация ще се
появи в горния десен ъгъл на екрана с натискане на
MENU.

Формат на точен час
Възможно е да се избере форматът на
представяне на точното време(„24 часа.“
или„AM/PM“).

Опции

Игрово време
Тази функция дава възможност за показване на
изминалото време от играта, ако „AV-режим“ е
настроен на „ИГРИ“.
Точка
Вкл.: При свързване на конзола за игри към
телевизора през 30 минути на екрана се появява
изминалото от началото на играта време.
Изкл: Часът угасва на екрана.
ВНИМАНИЕ
• това меню не може да бъде избрано, ако входният
източник е настроен на „TV“ или „USB“.

Опции

Показване на заглавие
на програма
Чрез тази функция се появява информация за
програмата като например заглавие и час на
излъчване, ако е съгласувана за определения
канал.
ВНИМАНИЕ
• Тази функция не активна само в режим DTV.
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Други практични функции
Настройки при ползване на
външни устройства

Прескачане на
посочен вход

Настройки на входящ източник
Опции
Избор на вход

EXT1 (SCART)
EXT2 (SCART)
EXT4 (RGB)

За настройване на типа сигнал на външно
устройства.

HDMI1
HDMI2
HDMI3

Точка
EXT1: Y/C, FBAS, RGB
EXT2: Y/C, FBAS, RGB

ВНИМАНИЕ
• Ако не се появи картина (цветна картина), трябва да
опитате друг тип сигнал.
• Направете справка за типа сигнал на свързания източник на
сигнал в съответната инструкция за употреба.

Настройки

Обозначаване на входа
Имате възможност към всеки входен изтончик да
причислявате избрано от Вас описание.
1 С
изберете входен източник.
2 Отидете в „МЕНЮ“ > „Настройки“ >
„Обозначаване на вход“.
3 С /// изберете първата буква от
новото име на входния източник и
натиснете OK.

Тази настройка дава възможност за прескачане на
SCART, HDMI или RGB вход в менюзо за избор на
входен източник.

Настройки на система за
цветна телевизия
Опции
Система за цветна телевизия

Оттук е възможно превключване към система за
цветна телевизия, която е съвместима с
картината върху екрана.
ВНИМАНИЕ
• Фабричната настройка е „AUTO“.
• Ако и избрана опция „AUTO“, системата за цветна
телевизия автоматично се настройва на съответния
канал. Ако картината не достатъчно ясна, моля изберете
друга система (напр. „PAL“, „SECAM“).

Допълнителни функции
4

Настройки

Повторете операцията, докато въведете
цялото име.

ВНИМАНИЕ
• Името може да съдържа максимум шест знака.
• За да въведете име за входен източник, което има по-малко от шест
знака, преди да го запаметите натиснете „КРАЙ“.

Бърз старт
След включване на телевизора от
дистанционното управление е възможно
скъсяване на необходимото време за старт.
Точка
Вкл.: Бърз старт на телевизора от режим на
готовност. В този режим минималната консумация на
ток е 30 W.
Изкл. : В режим на готовност консумацията на ток е
минимална.

ВНИМАНИЕ
• SieНе е възможна промяна на обозначението, ако входният
източник е настроен на „TV“ или „USB“.
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Други практични функции

Свързване на USB-устройство

Режим фото

Свържете USB към телевизора, както е показано

Разглеждане на миниатюрни снимки

• В зависимост от USB-устройството получаваната информация
може и да не бъде разпозната от телевизора.
• За името на файловете използвайте само буквено-цифрени
знаци.
• Имена на файлове, които имат повече от 80 знака (в зависимост
от набора знаци може да бъдат различни) евентуално няма да
се появят на екрана.
• Не оттделяйте USB-устройството или Memory картата от
телевизора, докато все още върви прехвърляне на
информация, работи функция Diaschau, ако екранът се сменя в
този момент или ако още не сте затворили „USB“ в меню
„Вход. източник“.
• USB-устройствто не може повторно да се свързва и отделя от
телевизора.

USB-устройство за разглеждане
на снимки/слушане на музика
В този режим е възможно
разглеждане на запаметени във
външни USB-устройства снимки или
слушане на музика. За да извикате
този режим, изберете „USB“ в меню
„ВХОД. ИЗТОЧНИК“.
ВНИМАНИЕ

EING-QUELLE
TV
EXT1
EXT2
EXT3
EXT4 _P
HDMI1 _P
HDMI2
HDMI3
EXT8
USB

Този режим не може да бъде извикан, ако
към телевизора няма свързано USBустройство.
Освен това не е наличен в запис с DTVтаймер.
В този режим функция
“Широкоекранен режим” е
настроена без възможност за
промяна.
„ПОТРЕБИТЕЛ (USB)“ е зададена величина за настройката „AVрежим“. С натискане на AV MODE режимът се сменя между
„ПОТРЕБИТЕЛ (USB)“, „ДИНАМИЧЕН (константен)“,
„ДИНАМИЧЕН“ и „СТАНДАРТЕН“.

Избиране на режим и устройства

Бутони за управление на миниатрни снимки
Бутони

Описание

OK

При избиране на икона на папка с
обозначение : връща главното
меню. При избиране на икона на
папка: извиква това меню. При
избиране на миниатюрна снимка:
показва снимката като пълно
изображение.

///
(курсори)

За избиране на точка.
Извиква главното меню.

R бутон

Извиква предишна страница.

G бутон

Извиква следваща страница.

Y бутон

Избира фонова бузика за гледане на
диапозитиви.

B бутон

Стартира гледане на диапозитиви.

ВНИМАНИЕ

• Ако има непозволени фото файлове, те се маркират с Х
върху файла.
• В долния ляв ъгъл на екрана може да видите името на
файла, датата на запис и пикселите (датата на запис е
налице само във формат EXIF).

Показване на фотоси като цели снимки
Бутони за работа
Бутони
/ (курсор)

Описание
Извиква предната/следващата
снимка от същата папка.
Извиква екрана за избор на миниатюрни
снимки.

1
2

С / избирате между „Режим Фото“ и
„Режим музика“, след това натиснете OK.
С /// изберете гнездото с желаните
файлове и натиснете OK.

ВНИМАНИЕ
• Може да прескочите избиране на устройство в стъпка 2, ако
свързаното USB-устройство има само едно гнездо.
• Възможно е показване на максимум 16 гнезда.
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R бутон

Завърта снимката с 90 градуса наляво.

G бутон

Завърта снимката с 90 градуса надясно.

B бутон

Светва/угасва водещата индикация.

ВНИМАНИЕ

• Завъртане на снимка е възможно само за временно
избрания кадър; тази настройка не се запаметява.

Други практични функции
Гледане на диапозитиви

Режим музика

Избиране на фонова музика

Бутони за работа с режим музика
Tasten

Бутони за гледане на диапозитиви/избор
на фонова музика
Бутони

Описание
При избиране на икона на папка с
обозначение : връща главното
меню.
При избиране на икона на папка:
извиква това меню.
При избиране на музикален файл: пуска
музиката.

OK

/ (курсори) Избират точка.
(курсор)

Страница нагоре.

 (курсор)

Страница надолу.
Извиква обратно екрана за избор на
миниатюрна снимка.

R бутон

Спира музиката.

G бутон

Превключва музиката на
възпроизвеждане/пауза.

Y бутон

Настройва избраната музика като
фонова музика за гледане на
диапозитиви.
Нулира фоновата музика за гледане на
диапозитиви.

B бутон

ВНИМАНИЕ

• Само една песен може да бъде настроена като фонова
музика за гледане на диапозитиви.
• В описаните по-нататък случаи фоновата
музика за гледане на диапозитиви се нулира.
• Извиквате оба.ратно главното меню.
• Променяте „ВХОД.ИЗТОЧНИК“.
• Ако има непозволени музикални файлове, те се
маркират с Х за файла.
• В зависимост от файла е възможно посоченото
време за възпроизвеждане да се разминава
малко с действителното .

Гледане на диапозитиви
Бутони за работа с функцията
Бутони

B бутон

ВНИМАНИЕ

OK

Описание
Извиква обратно екрана за избор на
миниатюрна снимка.
Светва/угасва водещата индикация.

• Отново пуска фоновата музика.
• Гледането на диапозитиви продължава, докато
натиснете .
• Скоростта на гледане на диапозитиви е около 10
секунди на снимка.

Beschreibung
При избиране на икона на папка с
обозначение : връща главното
меню.
При избиране на икона на папка:
извиква това меню.
При избиране на музикален файл: пуска
музиката.

/ (курсори) Избират точка.
(курсор)

Страница нагоре.

 (курсор)

Страница надолу.
Извиква обратно екрана главното меню

R бутон

Спира музиката.

G бутон

Превключва музиката на
възпроизвеждане/пауза.

B бутон

Изключва екрана, като оставя само
възпроизвеждането на звук.

ВНИМАНИЕ

• Ако има непозволени музикални файлове, те се
маркират с Х за файла.
• В зависимост от файла е възможно посоченото
време за възпроизвеждане да се разминава
малко с действителното.

Съвместимост на устройства с
USB
USBустройство

USB-запаметяващо
устройство, USB-четец на
карти

Файлова
система
Формат на
фото
файлове
Формат на
музикални
файлове

FAT/FAT32
JPEG (.jpg) (DCF2.0-konform)
MP3 (.mp3)
Bitrate: 32k, 40k, 48k, 56k, 64k, 80k,
96k, 112k, 128k, 160k, 192k, 224k,
256k, 320kbps
Sampling честота: 32k, 44,1k, 48kHz

ВНИМАНИЕ

• Jpeg файловете с формат Progressiv не се
поддържат.
•
• Възможно е музикалните файлове върху USB 1.1устройства да не се възпроизвеждат с достатъчно
добро качество.
• При ползване на USB-Hubs не се гарантира
висококачествена функция.
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Свързване на компютър
Свързване на компютър

Настройване на аудио вход

HDMI-терминал

Опции
Аудио избор компютър
Ако се използва букса EXT4 или HDMI2, трябва да
изберете с какъв порт ще се използва букса AUDIO (R/L)
за аналогово въвеждане на звук.
Точка

HDMI-geprüftes Kabel – изпитан за HDMI кабел
Kabel mit ∅ 3,5 mm Stereo-Miniklinke – кабел със ∅ 3,5 mm
стерео мини гнездо
DVI/HDMI-кабел
* Ако се използва букса HDMI2, в меню „аудио избор
компютър“ в зависимост от типа на свързания HDMI-кабел
трябва да се избере правилната точка (повече информация
виж вдясно).

Аналогово свързване

HDMI2: При свързване на устройства (включително и
компютър) през DVI/HDMI-кабел към букса HDMI2 и
въвеждане на аналогови звукови сигнали през букса AUDIO
(R/L).
EXT4 (RGB): При свързване на компютър към букса EXT4 и
въвеждане на аналогови звукови сигнали през букса AUDIO
(R/L).

ВНИМАНИЕ

• Тази точка трябва да се настрои на „EXT4 (RGB)“, ако
се свързват устройства (включително компютър) с
изпитан HDMI-кабел към букса HDMI2. Ако е настроена
„HDMI2“, няма да се получи извеждане на звук.

Представяне на компютърно
изображение върху екрана
Избиране на широкоекранен формат
Има възможност за избиране на големината на
картината.

1
2

кабел със ∅ 3,5 mm стерео мини гнездо

DVI/RGB-конверторен кабел

Натиснете
.
• Появява се меню „Широкоекранен режим“.
Натиснете
или / за да изберете точка
от менюто.

ВНИМАНИЕ
• Свържете компютъра преди да извършите
настройките.
• Избраната големина на картината се променя
в зависимост от типа на входния сигнал.

ПРИМЕР

кабел със ∅ 3,5 mm стерео мини гнездо
• Ако се използва букса EXT4, в меню „Аудио избор компютър“
трябва да се избере точка „EXT4 (RGB)“ (повече информация
виж вдясно).

ВНИМАНИЕ
• Входните портове на компютъра са съвместими с DDC1/2B.
• Виж стр. 39, където е даден списък на компютърните сигнали,
съвместими с телевизора.
• Ако се ползват някои компютри Macintosh, може да е необходим
адаптер.
• Пре свързване към компютър типът на входния сигнал се
разпознава автоматично, като изключение правят сигналите
1.024 х 768 и 1.360 х 768 Signale.
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Точка
Цяла: Картината заема целия екран.
Кино: За филми във формат Letterbox. При някои
програми може да се появят ленти в горната и
долната част.
Нормална: Първоначалното съотношение на
страните се запазва при представяне на пълна
картина.
Точка по точка: Показва картината със същия брой
пиксели върху екрана.

ВНИМАНИЕ

• Повече за AV-сигналите (виж по-долу) ще намерите на
стр. 30.
HDMI: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
ANALOGUE RGB: 576p/720p (50Hz)/1080i
• Портът ANALOGUE RGB (PC) (EXT4) не е
съвместим със сигнали 480i/576i/1080p.

Свързване на компютър
Автоматична настройка на
разположението на картина от компютър
Тази функция автоматично настройва картината
до възможно най-добрата за нея позиция, ако
телевизорът и компютърът са свързани през
аналогови букси с помощта на DVI/RGBконверторен кабел, който можете да закупите от
специализираните магазини.
Настройки
Автоматична синхронизация

Точка
H-поз.: За центриране на разположението на
картината чрез преместване отляво надясно.
V-поз.: За центриране на разположението на
картината чрез преместване отгоре надолу.
Часовник: За синхронизиране, ако картината трепти
с вертикални ленти.
Фаза: За синхронизиране, ако контрастът е малък
или картината трепти.

ВНИМАНИЕ

• За да върнете всички точки за настройване до
фабричните им настройки, с S/ изберете
„Нулиране“ и натиснете OK.
• „Часовник“ и „Фаза“ в меню „Фина синхронизация“
може да се настройват само при въвеждане на
аналогови сигнали през порт EXT4.

Избор на входна резолюция

ВНИМАНИЕ

• Ако „Автоматична синхронизация“ е преминала
успешно, на екрана се появява съобщението
„Автоматичната синхронизация е приключена успешно“.
Ако съобщението не се появи, значи функцията не е
била възможна.
• При определени обстоятелства „Автоматична
синхронизация“ може да не е успешна, дори и да се
появи съобщението „Автоматичната синхронизация е
приключена успешно“.
• Функцията „Автоматична синхронизация“ може да не е
успешна, ако компютърното изображение има ниска
резолюция или неясни (черни) кантове, или ако се
движи по при изпълнението й.
• Компютърът задължително се свързва към телевизора
и се включва преди да бъде изпълнена функцията
„Автоматична синхронизация“.
• „Автоматична синхронизация“ може да се настрои само
при въвеждане на аналогови сигнали през порт EXT4.

• За някои входни сигнали може да се наложи
извършване на ръчна настройка, за да се
изведат правилно на екрана.
• Двойките на входния сигнал (резолюция) от
посочения по-нататък списък не се различават
при приемане. В такива случаи правилният
сигнал трябва да бъде ръчно настроен. Веднъж
настроен, той се появява на екран, ако същият
сигнал (резолюция) бъде въведен отново.

Настройки

Входен сигнал

Ръчна настройка на разположението на
компютърното изображение
Обикновено разположението на картината се
осъществява безпроблемно с функцията
„Автоматична синхронизация“. В някои случаи
обаче може да се наложи извършване на ръчна
настройка с цел оптимизиране.
(Пример)

ВНИМАНИЕ

1
2

С / изберете съответната точка за
настройване.
С / настройте точката до желаната
позиция.

• „Входен сигнал“ може да бъде въведен в меню
„Настройки“, само ако се приема един от посочените погоре два сигнала.
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Свързване на компютър

Параметри на интерфейс
RS-232C
Управление на телевизора през
компютъра

• Ако има настроена програма, телевизорът може да
бъде управляван с компютър през интерфейс RS232C-. Това обхваща превключване на входа
(компютър/Vвидео), регулиране силата на звукаdas и
различни други възможности за настройване и
регулиране, което дава възможност за автоматично
програмирано възпроизвеждане.
• За портовете ползвайте сериен кабел за
управление RS-232C (продава се в
специализираните магазини).
ВНИМАНИЕ
• Описаните стъпки да се зпълняват само от лица,
запознати с работата с компютър.

Параметри

Въведете стойностите на параметрите, изравнени
по левия си край, а останалите позиции попълнете
с интервали (за параметрите трябва да бъдат
въведени четири стойности).
Ако въведеният параметър не е разположен в
рамките на диапазона за настройки, на екрана се
появява „ERR“ (виж „Формат на код за отговор“).

При някои команди след въвеждане на „?“ се
появява актуалната настроена стойност.

Сериен RS-232C кабел за
управление

Условия за трансфер

Настройките за RS-232C-комуникация на компютъра
трябва да бъдат синхронизирани към комуникационните
условия на телевизора. Телевизорът има следните
фабрични комуникационни настройки:
Скорост на
предаване:
Дължина:

9.600 bps

Формат на код за отговор
Нормален отговор

8 бита

Контролен
Няма
двоичен разряд:
Стопов бит:

1 бит

Управление на
покока:

няма

код за обратна връзка (0DH)
Отговор за проблем (грешка при трансфер
или неправилна команда

Метод на прехвърляне на информация

Изпратете управляващите команди от компютъра
през RS-232C-порт.
Телевизорът ще бъде управляван в съответствие с
получените команди и ще изпрати отговор към
компютъра.
Не изпращайте няколко команди едновременно.
Изчакайте, докато компютърът получи
положителен отговор, и след това изпращайте
следващата команда.
Преди да започнете, непременно изпратете „A“ с
обратен код и се уверете, че е получен „ERR“.

Формат на командите
Осем ASCII-кода +CR
C1 C2 C3 C4 P1 P2 P3 P4
4-позц.
команда

4-поз.
Код за обратна връзка
параметър

Четирипозиционна команда: команда – текст с четири знака.
Четирипозиционен параметър: Параметър 0–9, интервал, ?,
минус

Код за обратна връзка (0DH)
Погрижете се след кода за обратна връзка (0DH)
да бъде изпратен и пропуснат ред (0AH).

Свързване на компютър

Таблица на съврместимост с компютър
Резолюция
VGA
SVGA
XGA
WXGA
SXGA
SXGA+

хоризонтална
честота
31,5 kHz
37,9 kHz
48,4 kHz
47,7 kHz
64,0 kHz
65,2 kHz

640 Х 480
800 Х 600
1024 Х 768
1360 Х 768
1280 x 1024
1400 Х 1050

Вертикална
честота
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz

VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA и SXGA+ са
запазени търговски марки на International Business
Machines Corporation.

Аналогов
(D-Sub)
√
√
√
√
√

Дигитален
(HDMI)
√
√
√
√
√
√

VESA
стандарт
√
√
√
√
√
√

ВНИМАНИЕ

• Този телевизор има ограничена съвместимост с
компютър и безупречна функция не може да се
гарантира, само ако видео картата отговаря точно
на стандарта VESA 60 Hz. Всякакви отклонения от
този стандарт водят до изкривяване на картината.

Списък на команди за RS-232C
Предмет

Команда

Захранване
Входен избор А

P O W R 0

Електричество Изкл.

I

T G D

Входно превключване (Toggle)

I

T V D

I

D T V

I

A V D

Канал

Параметър

- - - - - - - - - - - *
___

D C C H *
C H U P
C H D W
D T V D

D T D W
Входен избор B

Избор на AV-режим

I

N P 1

I

N P 1

I

N P 1

I

N P 2

I

N P 2

I

N P 2

A V M D
A V M D
A V M D
A V M D
A V M D
A V M D
A V M D
A V M D
A V M D

*

- - - - - - - * * *
_

D T V D *

D T U P

*

*

- - - - 0
- 1
- 2
- 0
- 1
- 2
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- -

A V M D ? ? ?
Сила на звука

Упр.съдържание

V O L M *

*

*

-

Телевизор (постоянен канал)
DTV (постоянен канал)
EXT1–4, 8 (1–4, 8), HDMI1–3
(5–7)
Телевизор директен избор(1–99)
Канал нагоре
Канал надолу
Трипозиционен DTV-дректен
канал (1–999) (не-северни
страни)

Gegenstand

Bildlage

W I
W
W
W
Stummschaltung

Изключване
звук

Raumklang

EXT2 (RGB)
Toggle
стандартен
Филм

Стерео звук
Audio ändern
Einschlaf-Timer

Игри

Промяна аудио

Потребители

Таймер изкл.

Динамичен (константен)

x.v.цвят

M
A
A
A
A
O
O
O
O
O

Динамичен

Компютър

M
M

EXT1 (RGB)

EXT2 (FBAS)

W
W
I
W
I
W
I
W
U
W
U
W
U
M
C
M
C
M
C
A
C
A
F
A
F
A
F
O
F
O
F
O
F
O
E

W I

O S * * * -V-Position
Н-поз.
(АV/РС)
(AV/PC)
S *

*

*

K *

*

*

O
E
C
E
S
E
D
E
D
E
D
E
D

S
*
K
0
E
1
E
2
E
3
E
4
E

O
Te x t

T

D E 7

I
D
I
D
I
D
I
D
I
T
I
T
I
T
U
S
U
S
U
S
C
H
C
T
C
T
C
T
F
T
F
T
F
T
F
X

D
E
D
E
D
E
D
E
D
E
D
E
D
E
T
U
T
U
T
U
S
A
S
M
S
M
H
M
T
M
T
M
T
M
T
T

E
8
E
9
E
1
E
1
E
0
E
1
E
2
E
0
E
1
E
2
U
U
0
U
1
A
2
M
3
M
4
M
5
M
0

Clock (0–180)

* * * -Phase
V-поз.
(АV/РС)
(0–40)
*
Часовник
(0-180)
* * * -Toggle
(AV)
Фаза
(0-40)
* * - -Normal
(AV)
0 - - -Zoom
Toggle
(AV)
14:9 (AV)
1 - - -Panorama
Нормален
(АV)
(AV)
2 - - -Voll Формат
14:9 (АV)
(AV)
3 - - - Панорамен (АV)
5
6
7
0
8
1
9
1
1
0
1
2
0
1
2
0
1
2
3

0
1
-

T E X T 1

? 1–8

Steuerungsinhalt

ПарамеУпр.съдържание
тър
H-Position (AV/PC)
* *

D E 5
W W
I ID D
E E
6 4 -

DTV-канал надолу

EXT2 (Y/C)

Parameter

H P O S *

W I

DTV-канал нагоре

EXT1 (FBAS)

Команда

Разположение
H P
V P O
картина
C L C
V P
P H S
C L
Breitbildmodus
W I D
P H
W I D
Широкоекранен W I
W I D
режим
WI
W I D
WI
W I D
WI

Четири позиционен DTVдиректен канал (1–9999)
(северни страни)

EXT1 (Y/C)

Befehl

Предмет

Kino 16:9 (AV)

Пълен (АV)
- -Kino 14:9 (AV)
Normal (PC)

- Кино 16:9 (АV)
Kino (PC)
- Кино 14:9 (АV)
Voll (PC)
- Нормален (компютър)
Punkt für Pkt. (AV/PC)
- Кино (компютър)
Underscan (AV)
Пълен (компютър)
-Toggle
- Точка по точка (комп.)
Stummschaltung EIN
-Stummschaltung
Underscan
(AV)
AUS
Toggle
-Raumklang
Toggle
Изкл. EIN
звук вкл.
-Raumklang
Изкл.
звук изкл.
-Raumklang AUS
Стерео звук Toggle
-Toggle
- Стерео звук вкл.
AUS
Стерео звук
изкл.
-Einschlaf-Timer
30 Min.
Toggle 1 Std.
-Einschlaf-Timer
Изкл. 1 Std. 30 Min.
-Einschlaf-Timer
Таймер изкл.
-Einschlaf-Timer
2 Std. 30 мин.
Таймер изкл.
1Min.
час
-Einschlaf-Timer
2 Std. 30
изкл. 1 час и 30
Te xТаймер
t AUS
- - мин.
Text EIN (Toggle)
-

D O
C F
P T
G M
* 4
* -*

Сила на звука (0–60)

Таймер
изкл.(100–899)
2 часа
- -Direkter
Seitenzugriff
Таймер изкл. 2 часа и 30
- - мин.
T E X T 0 - - - Текст изкл.
T E X T 1 - - - Текст вкл. (Toggle)
D C P G
*
-Директен достъп до
* * страница (100-899)
O F T M 5 -

Текст
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Приложение
Търсене на повреди
Повреда

Примерни решения

• Няма ток

• Проверете, дали
е натиснат при дистанционното управление. Ако индикаторът при
телевизора свети в червено, натиснете
.
• Мрежовият кабел изваден ли е от контакта?
е натиснат при телевизора.
• Проверете, дали бутон
•
Външни влияния, сред които буря или статично електричество и др., може да причинят
функционални смущения. В подобни случаи първо изключете и включете апарата или
извадете щепсела и след 1 или 2 минути свържете отново.
• Вероятно батериите са поставени в неправилна посока (+, –)?
• Вероятно батериите са изтощени? (Сменете ги с нови)
• Ползвано ли е дистанционното управление при твърде силна светлина или луминесцентно
осветление?
• Светлината от луминесцентна лампа попада ли директно върху сензора на дистанционното
управление?
• Картината вероятно е позиционирана неправилно?
• Широкоекранните настройки правилно ли са извършени? (виж стр. 30 и 36)
• Регулирайте цветовото съгласуване.
• Помещението твърде светло ли е? В много светлите помещения картината може да потъмнее.
• Контролирайте настройката на системата за цветна телевизия (стр. 28 и 33)
• Повишена вътрешна температура на апарата. Почистете или отстранете всички обекти, които
пречат на вентилацията.
• Активиран ли е таймер за изключване? Натиснете “Изкл.” в меню “Таймер изкл.” (стр. 26)
• Активирана ли е Auto Stand-by или Auto System?
• Външното устройство правилно ли е сързано ? (стр. 15-17)
• След свързване избран ли е правилен тип на входен сигнал? (стр. 33)
• Входният източник правилно ли е избран? (виж стр. 10)
• Входният сигнал съвместим ли е? (стр. 39)
• Настройките на картината правилно ли са избрани? (стр. 24-25)
• Антената правилно ли е свързана? (стр. 8)
• Избран ли е “Вкл.” За “Само аудио”? (стр. 31)
• Вероятно е регулирана много слаба сила на звука?
• Уверете се, че слушалките не са свързани.
• Проверете, дали е натиснат бутон
от дистанционното управление.
• Правилно ли е изпран предмет в меню “Аудио избор компютър”, ако устройствата са свързани
към букса HDMI2 или EXIT4 ? (стр. 16 и 36)
• Това не е повреда. Случва се, когато заради температурните промени корпусът на телевизора
леко се разширява и свива. Това не променя ефективността му.

• Телевизорът не работи.
• Дистанционното управление не
работи.

• Вертикално изкривяване на
картината.
• Размити цветове, бледи или
твърде тъмни цветове, лошо
цветово съгласуване.
• Внезапно изключване.

• Няма картина.

• Няма звук.

• От телевизора се чуват
шумове.

Предпазни мерки за ползване на апарата при високи или ниски температури
• Ако ползвате телевизора в помещение с ниска температура (например ноотоплявано помещение, офис), картината може да се свие или
леко да се разтегли. Това не е повреда, апаратът ще започне да работи нормално веднага след нормализиране на температурата в
помещението.
• Не оставяйте телевизора на топло или студено, не го поставяйте на места с пряка слънчева светлина или в близост до отоплителен
уред. Това може да доведе до изкривяване на корпуса и съответно да повреда в LCD-панела.
Температура на съхранение: +5 °C до +35°C

Информация за софтуерния лиценз за този продукт
Софтуерна композиция
Софтуерът, включен в този продукт, обхваща различни софтуерни компоненти, върху които SHARP или трети страни
притежават авторските права.
Софтуер и Open-Source-софтуер, разработка на SHARP
Авторските права върху разработени от SHARP софтуерни компоненти и различни важни документи, които не са включени в този
продукт, са собственост на SHARP и са под защитата на закона за авторското право, международните договори и други важни закони.
Освен това този продукт ползва свободно разпространявани софтуер и софтуерни компоненти, върху които авторски права притежават
трети страни. Тук спадат софтуерните компоненти, ползвани с лиценз GNU General Public License (наричан по-нататък GPL), лиценз
GNU Lesser General Public License (наричан по-нататък LGPL) или други лицензионни споразумения.
Предоставяне на базов код
Част от лицензодателите на софтуер Open-Source -Software изискват от дистрибутора да предостави базов код с изпълниви
софтуерни компоненти. GPL и LGPL имат подобни изисквания. По-подробна информация относно предоставянето на базов код за
софтуер Open-Source, както и информация за GPL-, LGPL- и за други лиценизионни споразумения ще намерите на адрес:
http://www.sharp-eu.com/gpl/
За съжаление не сме в състояние да отговорим на въпроси, свързани с базовия код на софтуер Open-Source. Базовият код на
софтуерните компоненти, върху които SHARP притежава авторски права, не се издава.
Благодарности
Този продукт съдържа следните Open-Source софтуерни компоненти:
• linux kernel • busy box • uClibc • zlib • libpng • libjpeg
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Приложение

Ъпдейт на телевизора през
DVB-T
Винаги поддържайте най-актуалната версия
на Вашия софтуер. На определени
интервали SHARP предоставя
актуализирани версии на телевизионния
основен софтуер и на DVB-софтуера.

Информация

Протокол получател
Показва протоколи към повреди и промени при
настройки с таймер.

Дигитални настройки

Теглене на настройки

Нулиране
Ако след затруднено съгласуване настройките не
се връщат отново в стандартното си състояние,
можете да върнете устройството към фабричните
му настройки.

Търсене на ъпдейти*

* За тази функция всички държави с изключение
на Обединеното Кралство са настроени на опция
“Не”. В режим на готовност телевизорът
автоматично регистрира дали нова версия на
софтуера е на разположение.
Точка
Да: Автоматично търсене на налични нови
софтуерни ъпдейти, ако телевизорът е включен в
режим на готовност.
Не: Не търси информация за ъпдейти.
Сега: Проверява, дали нов софтуер е налице.

Настройки

Нулиране
Отидете в „МЕНЮ“ > „Настройки“ >
„Нулиране“.
С / изберете „Да“ и натиснете OK.
•
На екрана се появява съобщението
„Телевизорът автоматично стартира отново. ДА?“.
С / изберете „Да“ и натиснете OK.

1
2
3

• На екрана се появява и примигвасъобщението
„Инициализиране...“.
• След завършване на нулирането уредът се
изключва и отново се включва. Сега екранът е
нулиран до оригиналните настройки.

Теглене на софтуер
Може да изберете метода ъпдейт.
1 Ако софтуерът е актуализиран,
с
контролни
цели
се
появява
съобщението
„Намерена
нова
информация за теглене“.
• Ако телевизорът приема услугата ъпдейт в
режим на готовност, след включване на екрана
ще се появи потвърждаващо съобщение.

2

Следвайте инструкциите върху екрана.
Точка

Да: незабавно започва теглене. Ъпдейтът трае около час и
през това време изпълнение на други функции е невъзможно.
• За да анулирате тегленето, натиснете OK върху
дистанционното управление до момента, в който по време
на ъпдейт се появи „Прекъсване“.
Не: Тегленето започва автоматично няколко минути след
преминаване в режим на готовност

Кодиране

Настройки

ВНИМАНИЕ
• За операцията теглене телевизорът трябва да остане в режим
готовност. Не изключвайте захранването от бутон
върху
телевизора.
• Ъпдейтът на софтуера може да отнеме известно време.

В дисплея за показване на протоколи към
сервизните услуги можете да видите кода на
телевизора.
Ако бъде регистриран нов софтуер, може да
проверите информацията за ъпдейта и да
изтеглите софтуера от „Списък новини“.

ИЗТРИВАНЕ НА ТАЕН НОМЕР

1
2

Отидете в „МЕНЮ“ > „Настройки“.
С /изберете „Автоматична инсталация“,
„Програмни настройки“, „Защита за деца“ и
„Нулиране“ и натиснете OK. Появява се
прозорец за въвеждане на таен номер.

3

Едновременно натиснете и задръжте Р∧ и
при телевизора, докато съобщението
се появи върху екрана.

ВНИМАНИЕ
• След успешното изтегляне на софтуера, съобщението в
„Списък новини“ на меню „Информация“ ще се актуализира.
• Ъпдейтът на софтуера няма да се изпълни, ако към
посочения период няма нов софтуер.

Приложение

Технически данни
Точка

32” цветен телевизор с
течнокристален
дисплей
модел: LC-32D654E

37” цветен телевизор с
течнокристален
дисплей
модел: LC-37D654E

46” цветен телевизор с
течнокристален
дисплей
модел: LC-46D654E

Течнокристален дисплей

32” Advanced Super View &
BLACK TFT LCD

37” Advanced Super View &
BLACK TFT LCD

46” Advanced Super View &
BLACK TFT LCD

Резолюция

2.073.600 пиксела (1.920 х 1.080)

Система за цветна телевизия

PAL/SECAM/NTSC 3,58/NTSC 4,43/PAL 60

TV-функция

Аналогова

CCIR (B/G, I, D/K, L/L’)

Дигитална

DVB-T (2K/8K OFDM)

VHF/UHF

Kan. E2–E69, Kan. F2–F10, Kan. I21–I69, Kan. IR A–IR J, (Digital: Kan. IR A–E69)

CATV

Hyperband, Kan. S1–S41

TV-стандарт
Канали, които
се приемат

Система на ТV тунер

Автоматична предварителна настройка: 999 канала (не и за северните страни) / 9999
канала (за северните страни) (ATV: 99 канала), автоматично въвеждане на имена на
канали, автоматично сортиране

STEREO/ДВУЕЗИЧЕН

NICAM/A2

Яркост

450 cd/m2

Живот на фоновия осветителен прибор

60.000 часа („Фоново осветление“ трябва да е на стандартна настройка)

Ъгъл на наблюдение

H: 176°, V: 176°

Аудио усилвател

10 W х 2

Високоговорители

(40 mm g 110 mm) х 2

Портове

Антена

UHF/VHF 75 Ω DIN (аналогова& цифрова)

RS-232C

D-Sub-9-Pin-щепсел

EXT1

SCART (AV-вход), Y/C-вход, RGB-вход, ТV-вход)

EXT2

SCART (AV-вход/монитор-изход), Y/C-вход, АV-Link, RGB-вход)

EXT3

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

EXT4

15-pin Mini D-sub, 3,5 mm Ø гнездова букса*

HDMI1 (EXT5)

HDMI

HDMI2 (EXT6)

HDMI, 3,5 mm Ø гнездова букса*

HDMI3 (EXT7)

HDMI

EXT8

RCA-Cinch (AV-вход)*

USB

USB 2.0

DIGITAL AUDIO OUTPUT

S/PDIF дигитален аудио изход, оптичен

C.I. (Common Interface)

EN50221, R206001

OUTPUT

RCA-Cinch (AUDIO R/L)

Слушалки

3,5 mm Ø гнездова букса (аудио изход)

OSD-език на дисплея

Датски, немски, английски, естонски, фински, френски, гръцки, италиански, латвийски, литовски, нидерландски, норвежки,
полски, португалски, руски, шведски, словашки, словенски, испански, чешки, турски, украински, унгарски

Захранване

220–240 V променлив ток, 50 Hz

Консумация (стандарт IEC62087)

140 W (0,5 W режим на готовност)

170 W (0,5 W режим на готовност)

217 W (0,5 W режим на готовност)

Тегло

Без стойка

11,5 kg

14,5 kg

21,2 kg

Със стойка

13,5 kg

16,5 kg

24,2 kg

Диапазон на работна температура

0 °C до +40 °C

• За букси HDMI2 и EXT4 може да се ползва една и съща букса за входен звук.
• С цел непрекъснато усъвършенстване на продукта SHARP си запазва правото на промени в дизайна и техническите данни без
предварително уведомление. Посочените технически стойности са номинални и се отнасят за серийно произвеждана единица.
Възможни са минимални отклонения при отделните апарати.

ВНИМАНИЕ
• Чертежи с точни размери ще намерите на гърба на тази инструкция.

Допълнителни аксесоари
Посочените допълнителни аксесоари се получават за телевизор
с течнокристален дисплей. Може да ги намерите в
специализираните магазини.
• Евентуално в близко бъдеще специализираните магазини ще
разполагат и с други допълнителни аксесоари. Когато правите
покупка, поискайте актуалния каталог и проверете съвместимостта
или попитайте за възможностите за придобиването им.
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Nr.
1

Обозначение

№ на частта

Стойка за стена
(LC-32D654E, LC-37D654E)

AN-37AG5

Стойка за стена
(LC-46D654E)

AN-52AG4

Изхвърляне
A. Информация за изхвърляне на отпадъци от потребители в частни домакинства
1. В ЕС

Внимание: Върху
Вашия продукт е
маркиран този
символ. Той
означава, че
електрическите и
електронните уреди
не се изхвърлят
заедно с битовите
отпадъци, я се
предават отделно по
специална система
за рециклиране.

Внимание: Не изхвърляйте този уред заедно с домакинските отпадъци!
Съгласно новата директива на ЕС, която дава указания за надлежното връщане, обработка и повторно
използване на употребявани електрически и електронни уреди, всички стари електрически и електронни уреди
задължително се изхвърлят отделно. След въвеждане на директивата в страните членки на ЕС домакинствата
могат да предават употребяваните от тях електрически и електронни уреди само безплатно на посочените
сборни пунктове за рециклиране*. В някои страни* е възможно безплатно предаване на употребяваните уреди
при дистрибутора, в случай че клиентът закупи подобен нов уред.
*) По-подробна информация ще намерите в съответната общинска администрация.
Ако Вашите употребявани електрически и електронни уреди имат батерии или зарядни устройства, те
предварително се изваждат и се изхвърлят отделно съобразно валидните местни разпоредби.
Правилното изхвърляне спомага за систематизираното събиране, обработка и употреба на старите уреди,
което от своя страна предотвратява възможните негативни ефекти върху околната среда и здравето,
причинени от евентуално неправилно изхвърляне.

2. В други държави извън ЕС
Поискайте информация от общинската администрация за правилното изхвърляне на този уред.
За Швейцария: Употребяваните електрически и електронни уреди се връщат безплатно на дистрибутора дори и в
случаите, когато клиентът не закупи нов продукт. Информация за други системи за връщане на уредите ще
намерите на адреси: www.swico.ch или www.sens.ch.

B. Информация за изхвърляне на отпадъци от промишлени потребители
1. В Европейския съюз
Ако този продукт е ползван за промишлени цели и сега желаете да го изхвърлите:
Моля обърнете се към дистрибутор на SHARP, откъдето ще получите полезна информация за връщането на
уреда. Вероятно ще се наложи Вие да поемете разходите по връщането и преработката му. По-малките по обем
(и количество) продукти може да предадете в местния пункт за връщане.
За Испания: Ако имате въпроси във връзка с връщането на старите уреди, моля използвайте вече
съществуващата система за връщане или към общинската администрация.

2. В други държави извън ЕС
Поискайте информация от общинската администрация за правилното изхвърляне на този уред.

Информация за изхвърляне на батериите
За ЕС: Зачеркнатият с кръст контейнер за отпадъи означава, че не се разрешава изхвърляне на
употребяваните батери заедно с домакинските отпадъци! Съществуват системи за разделно събиране на
употребявани батерии, които позволяват надлежна обработка и рециклиране съгласно изискванията на закона.
Повече информация ще получите от общинската администрация.
За Швейцария: Употребяваните батерии може да се върнат в магазина.
За държави извън ЕС: Поискайте информация от общинската администрация относно изхвърлянето на
употребяваните батерии.
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Таблица на стойностите за защита за деца
Изпратена ст-ст
Адаптирана към
потребителя ст-ст
Неограничен
достъп
Със съгласието на
родителите
Не e разрешено за
деца

4

5

6

7

8

9

ВЪЗРАСТ
10 11 12

13

14

15

16

17

18

√

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

√

√

√

√

√

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Изпратена ст-ст
Адаптирана към
потребителя ст-ст

Универсална

Със съгласието на
родителите

не e разрешено за
деца

Универсална
Със съгласието на
родителите
не e разрешено за
деца

√

-

-

√

√

-
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