LC-26D44E
LC-32D44E
LC-37D44E

LCD œœœœœœ œœœœœœœœœ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

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 в тази инструкция са от модел LC-32WD1E.
Фабрично е настроен PIN „1234".
NurTV/AV

I Nur TV/DTV/AV

Тези икони, ползвани в цялата инструкция за експлоатация, показват, че точката от
менюто може да се настрои само в избрания режим на въвеждане.
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Уважаеми клиенти на SHARP
Благодарим за това, че закупихте този 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.
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.
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.
Внимателно транспортирайте телевизора
Телевизорът винаги се мести от двама души, които го носят с две ръце и внимават да не оказват твърде голям
натиск върху екрана му.

Търговска марка
HDMI, логото HDMI-Logo и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски
марки на HDMI Licensing LLC.
TruSurround, SRS и символът (z) са търговски марки на SRS Labs, Inc. Лицензът за технологията TruSurround е
собственост на SRS Labs, Inc.
Логото „HD ready" е търговска марка на EICTA.
Логото DVB-Logo е регистрирана търговска марка на проекта Digital Video Broadcasting - DVB
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Аксесоари, включени в доставката
дистанционно управление (x1)

батерии (x2)

кабелна клема(x1)

AA

мрежов кабел (x1 или x2)
(За

Европа, без
Великобритания и
Ирландия)

(За Великобритания и
Ирландия)

кабелен бандаж (x1)

Английски 3-pin мрежов кабел
се доставя с модел LC32WD1E
стр. 3
•

Инструкция за експлоатация (тази инструкция)

Kратко ръководство
Поставяне на телевизионния апарат
(За
За

(За Европа, без
Великобритания и Ирландия)

Поставете телевизионния
апарат близо до контакт и
осигурете добър достъп до
щепсела.

Великобритани
я и Ирландия)

мрежов кабел
1

За да приемате аналогови или дигитални наземни станции, свържете антенния кабел (от Вашия антенен или кабелен извод или
от стайната или покривната антена) към антенния вход от задната страна на телевизора. Ако условията за приемане са добри,
може да ползвате и стайна антена. Ако ползвате активна антена, трябва да настроите сила на захранване (5V). (виж стр. 18.)

2

Свържете мрежовия кабел с извода за електричество от задната страна на телевизора.

3

Поставете мрежовия кабел в контакта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ЛИЦЕТО, КОЕТО ИЗПЪЛНЯВА ИНСТАЛИРАНЕТО, НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА БЕЗОПАСНАТА
ИНСТАЛАЦИЯ. АКО ЗАЕДНО С ТЕЛЕВИЗОРА ПОЛЗВАТЕ И ДРУГИ АКСЕСОАРИ
НАПРИМЕР СТОЙКА ЗА СТЕНА ИЛИ СТОЙКА ЗА ТЕЛЕВИЗОР), МОЛЯ ПРИДЪРЖАЙТЕ СЕ КЪМ
ТЕХНИЧЕСКИТЕ ДАННИ И УКАЗАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ, ДАДЕНИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА СЪОТВЕТНИЯ
АКСЕСОАР.
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Аксесоари, включени в доставката
Монтаж на телевизионния апарат на стената
Този телевизионен апарат се монтира към стената само с помощта на стойка, одобрена за ползване от SHARP. (виж
стр. 30.) Ползването на други стойки за стенен монтаж може да доведе до нестабилност и сериозни телесни повреди.
Обърнете се към нашия квалифициран сервизен персонал, за да получите по-подробна информация относно
ползването на опционална стойка за стенен монтаж на телевизора.
Стенният монтаж на телевизора изисква специфични познания и затова трябва да се изпълнява само от
квалифициран сервизен персонал. Никога не изпълнявайте тази операция сами. SHARP не поема отговорност за
неправилно поставяне или за злополуки и наранявания, възникнали в резултат на неправилен монтаж на
телевизора.

Връзване на кабелите

Поставяне на батериите в дистанционното управление
Преди да пуснете дистанционното управление, поставете двете (включени в обхвата на доставка) батерии (AA). Когато
батериите се изтощят, сменете ги с нови.
1

Хванете капака на гнездото за батерии откъм издадения зъб и издърпайте капака в
посоката, указана със стрелка.

2

Поставете две батерии (AA).
Поставете батериите така, че полюсите им да са ориентирани съобразно маркировката (+ и -)
в гнездото за батерии.

3

Върнете капака на гнездото за батерии, като го фиксирате в отвора (1)
на дистанционното управление, притиснете надолу, докато щракне (2).

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.
Изхвърляйте батериите, като спазвате местните разпоредби. Не ги изхвърляйте заедно с битовите отпадъци.
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Аксесоари, включени в доставката
Функции на дистанционното управление
1

2

I (готовност/вкл.)
Включва телевизора или го превключва
в режим на готовност. (Виж стр. 7)
AV MODE
Избира предварително настроена аудио/видео

24

DTV МЕНЮ
DTV: Показва менюто за DTV екранните
изображения. (Виж стр.22)

25

МЕНЮ
показва главните менюта за
телевизионните екранни
изображения. (Виж стр.11)

26

OK
Избира опция в менюто за
екранни включвания. Показва
списъка с програми (без
външния вход).

27

RETURN
Връща се към предишното меню.

28

(подстраница)
Показва актуалното време.
Телетекст: показва или скрива
подстраниците. (Виж стр.20)

29

(поздаглавия за телетекст)
TV/външни: включва и изключва
подзаглавията за телетекст.
DTV: показва/скрива избор на
подзаглавие.

30

Цвят (червен/зелен/жълт/син)
Телетекст: като натиснете съответния
цветен бутон от дистанционното
управление, Вие може да извикате на
екран групови или блок страници, които
се изобразяват в цветни кутийки в долния
край на екрана.
DTV: Ако ползвате екранни включвания,
командите ще се изведат в края на
екрана.

настройка (AV-режим). (Виж стр.13.)

3

OPC
Включва и изключва оптичното регулиране на
картината (OPC) (Виж стр.13.)

4

6

0-9
TV/DTV: Директен избор на канал:
избира страница.

(връщане)
Връща към предишен канал
или AV-вход.

6

(широкоекранен режим)
За избор на широкоекранен режим. (Виж
стр.20)

7

V/ - С/ІІ/ІІ +ІІ
(режим на звука)
Виж "работа с Multiplex" на стр. 6.

8

EPG
DTV: Zeigt die elektronische
Programmführung (EPG) auf dem
Bildschirm an. (Виж стр.26.)

9

10

ESG
DTV: показва на екран опростения
вариант на електронното ръководство за
телевизионни програми (ESG). (Виж
стр.26)

(Телетекст)

TV: Избира режим телетекст. (Виж стр.21)
DTV: избира режим телетекст или MHEG5 (ако
има такъв). Ако и двата режима са налични,
натиснете MHEG5. За телетекст натиснете 12 секунди. (Виж стр.21 и 27)
/// (бутони за управление)
За избор на точка от екрана.

11
12

13

14

END
натиска се за излизане от менюто.
(за показване на скрит телетекст)
Показва/скрива скрита телетекст
информация) (Виж стр.20)

18

DTV
За превключване между режим
аналогова телевизия и DTV.

19

∆

( + / - ) (сила на звука)
Увеличава или намалява силата на
звука.

20 P ( ∧ / ∨ )
TV/DTV:Избира канал.
Външни: Превключва във входящ режим
телевизор или DTV.

Телетекст: за преминаване към
(Стопиране/задържане)
21 следващата/предишната страница.
TV/DTV/външни: Стопира кадъра,
показван на екрана.
(входящ източник)
Телетекст: за стопиране на автоматична
Избира входящ източник.
актуализация на телетекст страници или
22 (Виж стр.9.)
за освобождаване на режим задържане.
SLEEP
(Виж стр.20)
Настройва времето, за което
15 TruSurround
телевизорът остава включен, преди да
Включва и изключва SRS TruSurround®.
се изключи автоматично. (на стъпки от
(Виж стр.15)
30- до максимум 150 минути.)
23
16 РАДИО
(i+) (информация на дисплея)
DTV: За превключване между режими
TV: Показва информация за
RADIO- и DTV.
канала. (Виж стр.21)
17
( б е з з в ук )
DTV: Показва програмен банер.
Включва и изключва звука.
(Виж стр.27)

Работа с Multiplex
DTV-режим- Натиснете (......),
за да промените езика.
Режим аналогова телевизия – повторно
натискане на (...) превключва режима по
начина, показан в долната таблица.
Сигнал

Избираема точка

моно
моно

моно

Избор при A2 TV-телевизионни програми
моно

моно

стерео

стерео, моно

Dual

каналA (I), канал B (II),
канал AB (I + II)

Избор при NICAM TV-телевизионни програми

моно

NICAM моно

стерео

NICAM стерео, FM/AM* моно

Dual

NICAM канал A (I), NICAM канал B (II),
NICAM канал AB (I + II), FM/AM моно*

* В зависимост от държавата опцията е или
AM, или FM моно.
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Аксесоари, включени в доставката
Телевизорът, гледан отзад и отстрани
(бутони за програми [канали])

-

(бутон за избор на вход)

__ (-/ + ) (бутони за сила на звука)

бутон готовност/вкл.

o
EXT 3 -изводи

S-видео-вход(Y/C)
Composite-вход (CVBS)
аудио вход – ляв
аудио вход – десен
слушалки (аудио изход)
Връзките S-видео (Y/C) и Composite (CVBS)-не може
да се ползват едновременно.

EXT 4
AC-вход

антенен вход
(DVB-T 5V=/80 mA)
Common Interface

E
(компонентен вход )

EXT 2

аудио изход

(SCART-вход/изход)

1
ACINPUT
220-240V

C.I.

, EXT 6 (HDMI-вход, стерео вход
за DVI-HDMI-изводи)

II AUDKXR/U

AUDIO AUDIO

"ir©
p.@

SERVICE

PR@

>■©
"@ R@

ANALOGUERGB

||

O

HEJIT1I

l ''.'.'.'.'} AUDKJffVU Q

||

HOITII

l=J

Service (D-Sub 9)
EX
T
1*
(SCART-вход/изход)

EXT 7 (HDMIвход)

EXT 5 (VGA / стерео вход)

*EXT 1 е изход за тунер. Ползвайте EXT 1, за да свържете декодер или
аудиовизуални устройства за запис (напр. видео).

Включване на телевизора
За да включите телевизора, натиснете бутон
от
дистанционното управление или съответния бутон от
телевизора.
СЪВЕТ:
Ако дълго време няма да ползвате телевизора,
издърпайте кабела от контакта, за да изключите
мрежовото напрежение.

Режим готовност и светодиодна
индикация
При включен телевизор натиснете

от

дистанционното управление.
Сега телевизорът преминава в режим на готовност.
Картината изчезва и индикация
сменя цвета си
от зелен на червен. (Виж стр.5)
Когато телевизорът е в режим готовност, той
консумира нищожно количество ток. За да
прекъснете изцяло захранването на телевизора,
издърпайте мрежовия кабел от контакта.
Има активен и пасивен режим на
готовност.
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Аксесоари, включени в доставката
Телевизорът преминава в активен режим на
готовност, ако дигиталният тунер е активиран.
(необходима е за функции като напр. таймер)
Телевизорът преминава в пасивен режим на
готовност, ако дигиталният тунер е
деактивиран.

2

Натиснете /, за да изберете настройка Country
(държава), а след /, за да определите държава и
район.

3

изберете Installation (инсталация) и натиснете /или OK.

Започва автоматично търсене. Телевизорът изпълнява
честотно сканиране, за да намери наличните
телевизионни канали. Докато трае този процес, вероятно
ще бъде намерен телевизионен канал с ACI-информация
(ACI = автоматична програмна инсталация).

В активен режим на готовност телевизорът
консумира повече ток отколкото в пасивен
режим. Виж "Технически данни " на стр. 31 и
специална информация за консумацията на ток.
Ако желаете да поддържате възможно найниска консумация на ток, избягвайте
ползването на функции, които в режим на
готовност изискват наличие на активен
дигитален тунер.
Режимът готовност /вкл. LED има следните индикатори.

Изкл

зелен

Електрозахранването е изключено.
Телевизорът не е свързан с ток. (телевизорът
не е свързан с мрежов кабел)

Други светодиодни индикатори
Виж стр.5 за подредбата на светодиодните индикатори.

Изкл.

ACI-информацията
е
базирана
на
телетекст
информация от страна на излъчващата станция, чрез
която се дава описание на наличните телевизионни
канали (включително имена и номера на програми).

4

Веднага след като бъде намерена ACI-информация, тя се
появява на екрана. Натиснете Sie /, за да изберете
правилния район, а след това натиснете MENU.

5

Автоматичната инсталация приключва, сега телевизорът е
готов да работи като аналогов апарат.

Телевизорът е включен.

червен Телевизорът е в режим на готовност.

Индикация Sleep има следните светодиоди.
SLEEP таймер режим е на „Изкл.".

червен SLEEP таймер режим е на „Вкл.".
OPC-Светодиодна индикация има следните светодиоди.

Изкл. OPC-настройката е на „Изкл. ".
зелен OPC-настройката е на „Вкл. ".

За да потърсите налични аналогови канали, натиснете /,

Автоматична инсталация (DTV)
Дигиталната телевизия или Digital Video Broadcasting (DVB) е
нов стандарт на излъчване. DVB предлага по-богата и
разширена гама от станции, по-високо качество на
изображението и допълнителни услуги, които се извеждат на
екран. Освен това дава възможност за изпълнение на
редица нови функции и услуги, като например субтитри или
мултиплени звукови канали.
За да приемате DTV-програми, сканирайте всички налични
за Вашия район програми, като спазвате посочените тук
инструкции.
СЪВЕТ:
Може да ползвате DTV-функциите само след
успешно завършена автоматична инсталация.

Автоматична настройка
Ако за първи път включвате телевизора, автоматично се
активира функция Auto Install. Функцията за автоматична
настройка ви дава възможност да настроите език на екрана,
както и да направите настройки за държавата или района, за
търсене на канали.

Дигиталният антенен кабел трябва да е правилно
свързан към телевизора. (Виж стр.3.)
1

Натиснете DTV от дистанционното управление.
Появява се автоматичната инсталация на DTV

2

Натиснете Sie /, за да изберете държава или
район. Натиснете OK. Автоматичното търсене започва
съобразно определения преди това честотен програмен
списък за държавата или района.
Автоматичната инсталация завършва, сега телевизорът
е готов да работи в режим DTV.

СЪВЕТ:
Тази автоматична функция се стартира
автоматично само веднъж, и то при
първоначалното пускане на телевизора. може да
промените тези настройки във всеки един момент
(виж "Настройки меню" на стр. 16).
Натиснете END, така по всяко време може да
излезете от автоматичната настройка.

Избор на програма
1

За да може телевизорът да локализира канали
(стъпка 3), аналоговият антенен кабел трябва да е
правилно свързан с телевизора. (Виж стр.3)
1 Натиснете /, за да изберете настройка Language
(език), а след това /, за да определите език.

Натиснете DTV от дистанционното управление, за да
изберете режим за аналогова или дигитална телевизия.
В зависимост от направения избор аналоговият или
дигиталният антенен кабел трябва да са правилно
свързани с телевизора. Виж стр.3.

2

С помощта на бутони P ( ∧ / ∨ ) може да
преминете през каналите. За да се появи списък с
програми, натиснете OK или въведете канала от
цифрови бутони 0-9.

3

За DTV може да ползвате електронно ръководство за
телевизионни програми EPG (Electronic Programme
Guide) или опростената му версия ESG (Electronic Service
Guide). (Виж стр.26.)
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Ползване на външни устройства
Настройване на източник на сигнал
За да получавате аудио или видео сигнали от външен
източник, трябва да настроите източник на сигнал с
помощта на бутон
от дистанционното управление или
телевизионния апарат.

Свързване на видео (запис)
Ползвайте EXT1, за да свържете видео или други
аудиовизуални устройства, които ще бъдат използвани за
запис.
SCART-кабел*

Свързване на аудио/видео устройства
Видът и начинът на свързване на телевизора зависи от
устройствата, които искате да свържете, както и от изводите, с
които разполагат самите устройства (а и телевизора), и от
качеството на сигнала, който желаете да получавате.
Отстрани и отзад на телевизора са разположени изводи за вход
и изход. Повече информация в тази връзка ще намерите в точка
„Телевизорът, гледан отстрани и отзад " на стр. 7.

СЪВЕТ:
За оптимален резултат трябва
да съгласувате настройката на
входа към вида на входа, който ще бъде свързан. Виж
„Избор на вход" на стр. 18.

СЪВЕТ:
Представените по-долу изображения показват
стандартно приложими възможности за свързване. Найдобри резултати ще постигнете, ако ползвате
висококачествени изводи.
Кабелът, обозначен с *, се продава в търговската
мрежа.

Свързване
на
VCRили
устройство (възпроизвеждане)

DVD-

Свързване на игрова конзола или
видеокамера
Към всеки от съответните изводи на телевизора е възможно
да бъдат свързани игрови конзоли, видеокамера или други
подобни устройства. За по-голям комфорт обаче
препоръчваме да ползвате EXT3 на страничния панел.
AUDIO-кабел*

Към EXT1 или EXT2 е възможно свързване на видео,
DVD-плейър или на други аудиовизуални и предвидени за
възпроизвеждане устройства.
SCART-кабел*

V
СЪВЕТ:
видео
За оптимален резултат трябва да съгласувате
настройката на входа към вида на входа, който ще
бъде свързан. Виж „Избор на вход" на стр. 18.
Ако искате да свържете записващи устройства,
трябва да ползвате EXT1.

игрова конзола видеокамера
СЪВЕТ:
Изводите,S-видео (Y/C)' и Composite (CVBS)' не
може да се ползват едновременно.
За оптимален резултат трябва да съгласувате
настройката на входа към вида на входа, който ще
бъде свързан. Виж „Избор на вход" на стр. 18.
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Ползване на външни устройства
Свързване на декодер

Свързване на DVD-плейър
Към EXT3 (страничен панел), EXT4, EXT6, или EXT7 е
възможно свързване на DVD-плейър или на други
подобни устройства.

Свържете декодера към EXT1-извода на Вашия телевизор. Не
ползвайте EXT2.
EXT 1 SCART-кабел*
декодер

Пример 1: EXT3 (страничен панел)

СЪВЕТ:
Ако декодерът трябва да получава сигнали от
телевизора е необходимо да активирате настройка
„декодер" стр. 17.

Свързване на компютър
Към EXT5 е възможно свързване на компютър.
Може да ползвате S-видео извод от EXT3
(не е показан).
AUDIOкабел*

PC

DVD-плейър

RGB кабел*

СЪВЕТ:
Изводите,S-видео (Y/C)' и Composite (CVBS)'
не може да се ползват едновременно.
Пример 2: EXT4

PC кабел с ø 3,5-mm-стерео – мини извод*

Кабел за RGB/DVI-конвертиране*
COMPONENT

Y (6)

компонентен кабел*

Кабел с ø 3,5-mm-стерео мини извод *

СЪВЕТ:
DVD-плейър
Пример 3: EXT6 или EXT7

аудио кабел*

HDMI-кабел*

DVD-плейър
При ползване на адаптер/кабел за HDMIDVI-конвертиране тук се захранва аудио
сигнал
СЪВЕТ:
Ако свързвате HDMI-DVI-адаптер/кабел към
HDMI-извод, може да получите неясна картина.

Когато се прави връзка с персонален компютър,
правилният тип сигнал (на поддържаните опции) се
определя автоматично. Виж „Таблица за
съвместимост с компютър" на стр. 30.

Работа с менюто (главно меню)
Този раздел описва начина на работа с главното меню.
Настройките в него управляват както елементите на
аналоговия, така и на дигиталния телевизор. По-подробна
информация за специфичното DTV-меню ще намерите на
стр. 22.

Ползване на екранните менюта

Бутони за работа с менюто
За извикване и работа с менюто и с екранните
изображения се използват следните бутони от
дистанционното управление.

DDD AVMODE RADIO TluSunound
DDD
DD®

1
Показани в жълто точки от менюто
Показва актуално избраната точка от менюто.
2

Маркирани в светло синьо точки от менюто
Показва актуалната настройка на точката от
менюто.

3

Маркирани в тъмно синьо точки от менюто
Показва, че може да бъде избрана точка от
менюто.

4

Цифрова стойност под настройка

CD G5D CD CD
SHARP

За точки от менюто с настройка за диапазон,
показва точната настройка на точката от менюто.
СЪВЕТ:
Екранните изображения в инструкцията са само за
онагледяване (някои са уголемени, други са
съкратени) и е възможно да се различават от
действителното изображение.

DTV

Превключва между аналогов и дигитален
режим на телевизора.

MENU

Натиснете този бутон, за да видите
или затворите главното меню.

///

Натиснете този бутон, за да
прелистите екранните
менюта, да изберете точка от
екрана или да промените

точка от менюто.
OK
Натиснете този бутон, за да изберете подчертана
точка от менюто или да я изпълните.
RETURN Когато натиснете този бутон, вие се връщате към
предишното меню.
END
С натискане на този бутон вие излизате от
менюто на екранните изображения.

Работа с менюто (главно меню)
Стандартно обслужване
Когато навигирате през екранните изображения, вие ще
намерите три вида меню. (те са описани в следващите
раздели).

Работа с меню: B
1

Работа с меню: A
1

Натиснете MENU.

Появява се екран за TV-меню.
2

За да изберете меню, натиснете / и след това OK.
(Пример: меню картина, меню звук, и т.н.).

Появява се екран за TV-меню.
2

Натиснете MENU.

За да изберете меню, натиснете / и след това OK.
(Пример: меню картина, меню звук, и т.н.).

3

За да изберете настройка, натиснете /,
а за да я промените, ползвайте /.
(Пример: AV-режим, OPC, и т.н..).

4

Натиснете END (край), за да излезете от менюто.

3

За да изберете настройка, натиснете /,
а за да я промените, ползвайте /
(пример: яркост, фон, контраст, и т.н).

4

Натиснете END (край), за да излезете от менюто.

Работа с меню: C
1

Натиснете MENU.
Появява се екран за TV-меню.

2

За да изберете меню, натиснете / и след това OK.
(Пример: меню картина, меню звук, и т.н.).

3

За да изберете подменю, натиснете /,
а след това OK (пример: допълнителни, и т.н.).

4

За да изберете настройка, натиснете /,
а за да я промените, ползвайте /.
(Пример: цветова температура, настройка на
степента на черен цвят, и т.н.).

5

Натиснете END (край), за да излезете от менюто.
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Работа с менюто (главно меню)
Меню изображение

Оптичен контрол на
картината (Optical Picture
Control - OPC)
Работа с менюто: A (стр. 12)
Настройка OPC оптимално регулира яркостта на екрана
спрямо степента на осветеност на помещението. Ако тази
опция трябва да функционира изрядно, OPC-сензорът не
трябва да бъде блокиран от други обекти. (виж стр. 5.)

Ein (вкл.)

Яркостта на екрана автоматично се
напасва по най-оптималния начин към
степента на осветеност на
помещението.

Ein (Display)
Вкл. (дисплей)

Настройка OPC е активирана. Докато трае
синхронизирането, на екрана се появява
настройка яркост на фоновото
осветление.

Aus (изкл.)

Яркостта на екрана се определя
спрямо стойността, дефинирана в
настройката за яркост на фоновото
осветление.

СЪВЕТ:

АV-режим

Може да изберете тези опции и като натиснете
режим ОРС от дистанционното управление. (виж
стр. 6)

Работа с меню: A (стр. 12)
За настройката на режим AV са на разположение
предварително програмирани опции, с които е възможна
промяна на настройките за звук и изображение. Може да се
ползват следните опции:

Настройки на картината
Работа с меню: B (стр. 12)
Възможна е ръчна промяна на настройките на картината чрез
представените по-долу опции.

Dynamisch

Дава картина с голям контраст.
Особено полезна функция за
спортни предавания.

Standard

Използва се в помещение с
нормална осветеност. Дава поясно дефинирана картина.

Weich

Дава по-меко изображение.

Anwender

Това е настройката, определена от
потребителя. За да ползвате тази опция,
изберете Anwender (потребител). След
това ръчно определете видео и аудио
настройките. Ако след това изберете
Anwender, ще бъдат използвани тези
настройки.

ECO

Опция

бутон

► бутон

Яркост фоново
осветление

Намалява яркостта
на фоновото
осветление

Увеличава яркостта
на фоновото
осветление

Контраст

Намалява
контраста

Увеличава контраста

Яркост

Намалява
яркостта

Увеличава яркостта

Цвят*

Намалява интензитета
на цвета

Увеличава
интензитета на цвета

Нюанс*

Преобладава
синия оттенък в
тена

Преобладава
зеления оттенък в
тена

Фокус*

Намалява фокуса

Увеличава фокуса

Червен**

Отслабва червените
тонове в картината

Увеличава червените
тонове в картината

Зелен**

Отслабва зелените
тонове в картината

Увеличава зелените
тонове в картината

Син**

Отслабва сините
тонове в картината

Увеличава сините
тонове в картината

За намалена консумация на ток.

СЪВЕТ:
Може да изберете тези опции и като натиснете
режим AV от дистанционното управление. (виж стр.
6.)
След като направите избор, може да извършите
ръчна промяна в настройките на картината и звука,
ползвайки предоставените на разположение опции.
Виж „Настройки на картината" на стр. 13 и
„Стандартни аудио настройки" на стр. 15.

СЪВЕТ:
Точките от менюто, маркирани с *, не може да се
ползват, ако правите свързване към компютър.
Точките от менюто, маркирани с две **, може да се
ползват само при свързване към компютър.
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Работа с менюто (главно меню))
Допълнителни
Работа с меню: C (стр. 12)
Представените по-долу опции дават възможност за
по-фино регулиране на настройките на картината.

Черно/бяло
С настройка черно/бяло картината се показва в черно и
бяло.

Филмов режим
Настройката на филмов режим увеличава качеството на
картината, като автоматично разпознава източници, базирани
на кинофилми (първоначално 24/25 кадъра/сек., в
зависимост от честотата на кадрите) и ги подготвя за едно
по-добро качество на изображението.

Функция за избягване трептенето на
картината (Movie Judder Cancellation - MJC)
Опция MJC подобрява бистротата на картината,
особено ако движенията са по-бързи.
СЪВЕТ:
Тази настройка не може да се използва при
източници High-Definition или източници за
компютърно въвеждане.

Цветова температура
С настройката цветова температура избирате цветовата
температура, подходяща за оптимално възпроизвеждане на
белия цвят.
Син

За усилване на сините тонове в картината

Синкав

Междинна позиция

Нормален

Естествени цветове (нормални)

Червеникав

Междинна позиция

червен

За усилване на червените тонове в
картината

Работа с меню: A (стр. 12)
Опцията нулиране връща всички настройки от меню за
картина и звук към стандартните фабрични настройки.

Меню
звук

Настройка на степента на черния цвят
За подобряване дълбочината на гледане настройката на
степента на черния цвят автоматично напасва тъмните
сектори от картината.

3D-Y/C
С опция 3D-Y/C се редуцират пречещите обекти в
картината, като например „Dot crawl" и смущенията
в цветовете.

Aus (изкл.)

Няма промени

Standard
(стандартно)

Нормална настройка

Schnell (бързо)

За оптимално качество на картината при
бързи движения.

Langsam
(бавно)

За оптимално качество на
картината при бавни движения.

СЪВЕТ:
Цветова система SECAM може да ползва само
Aus и Standard.
Тази опция е налице само за аналогови TV- и
CVBS-входящи сигнали (през страничния панел
или SCART-извод).

AV-режим
Работа с меню: A (стр. 12)
Тази настройка е свързана с настройката на AV-режим
в меню картина. (виж стр. 13.)

Работа с менюто (главно меню)
Стандартни аудио настройки

ECO-меню

Работа с меню: B (стр. 12)
Регулирайте качеството на звука по свой избор, като
ползвате настройките за баси, високи честоти и
баланс.
Опция

 бутон

► бутон

Бас

Намалява силата
на ниските тонове

Увеличава силата
на ниските тонове

Високи честоти

Намалява силата
на високите
тонове

Увеличава
силата на
високите тонове

Намалява аудио
от дясната
тонколона

Намалява
аудио от лявата
тонколона

баланс

SRS TruSurround

Автоматичен Stand-by 15 мин.
Работа с меню: A (стр. 12)
С настройка Автоматичен Stand-by 15 мин. Телевизионният
апарат автоматично преминава в режим готовност, ако в срок
от 15 не бъде подаден сигнал или не бъде извършена
определена операция.
СЪВЕТ:
Следва предупреждение, което започва пет минути
преди телевизорът да премине в режим на
готовност.

Работа с меню: A (стр. 12)
Тази настройка се доставя от SRS TruSurround
Technologie. TruSurround осигурява фантастичен, виртуален
Surround-Sound само с две стерео тонколони на телевизора.
Оставате с усещането, че сте обградени от допълнителни,
разположени навсякъде в помещението невидими тонколони,
които способстват за един много богат регистър, без да са
необходими допълнителни тонколони.
СЪВЕТ:
Тази опция може да бъде избрана и с натискане на
бутон TruSurround от дистанционното управление.
Ако тази настройка е включена , автоматичната
сила на звука се премества на „изкл.".

Автоматична система изкл.
Работа с меню: A (стр. 12)
С настройката Автоматична система изкл. телевизорът
автоматично преминава в режим готовност, ако в срок от три
часа не бъде извършена никаква операция от страна на
потребителя.
СЪВЕТ:
Следва предупреждение, което започва пет минути
преди телевизорът да премине в режим на
готовност.

Автоматична сила на звука
Работа с меню: A (стр. 12)

Електрозахранване

Различните тонални източници не винаги имат един и
същ праг на сила на звука. (например има разлика между
силата на звука от телевизионно шоу и силата на звука
от рекламен клип.) Настройката Автоматична сила на
звука уеднаквява тези нива.

С опцията електрозахранване телевизорът автоматично
преминава в режим готовност, ако в срок от осем минути не
постъпи сигнал.

СЪВЕТ:

СЪВЕТ:
Ако тази опция е на позиция „Вкл. ", настройката SRS
TruSurround автоматично преминава на „Изкл.".

Нулиране
Работа с меню: A (стр. 12)
Опцията Нулиране връща всички настройки от менюто за
Картина и Звук към заводските настройки.

Работа с меню: A (стр. 12)

Следва предупреждение, което започва една
минути преди телевизорът да премине в режим на
готовност.
Тази настройка може да се ползва само при
EXT5-изводи

Работа с менюто (главно меню)
Меню настройки

Име на програма
С опцията Име на програма може да променяте
наименованията на каналите.
Ползвайте /// за въвеждане на отделните букви от
новото име и след това натиснете OK.
СЪВЕТ:
Името на канала може да се състои от максимум шест
символа.

Честота
С опцията Честота определяте точната честота на канала.
Въведете желаната честота с / или 0-9.
СЪВЕТ:
Когато изпълнявате тази настройка, се
ориентирайте по показваното фоново изображение.
Пример:
179,25 MHz: натиснете 1 → 7 → 9 → 2 → 5
49,25 MHz: Натиснете 0 → 4→ 9 → 2 → 5

Прескачане
Ако при преглед на каналите настройка Прескачане е
включена, този канал няма да се показва.

Език
Работа с меню: A (стр. 12)
С опция Език избирате език за екранните менюта. На стр. 31
“Технически данни” е представен списък с наличните езици.

Защита за деца
Опцията Защита за деца блокира този канал с помощта на
PIN (личен идентификационен номер).
СЪВЕТ:
Повече информация за защитата за деца ще
намерите на стр. 17.

Държава
Работа с меню: A (Стр. 12)
С опция Държава избирате държава или район. Тук се
определят специфичните за държавата или района
настройки, като например списък с честоти за автоматично
търсене на канали.

Инсталация

Aвтоматична инсталация
С опцията Aвтоматична инсталация се търсят
всички налични канали.
1
Натиснете /, за да изберете опция, потвърдете с
OK.
2

С опция Инсталация е възможна ръчна настройка
на аналоговите телевизионни канали.

Телевизорът изпълнява честотно сканиране, за да
намери всички налични телевизионни канали. Докато
трае този процес, може да бъде намерен телевизионен
канал с ACI-информация (ACI = автоматична програмна
инсталация).

1
За да изберете телевизионен входящ източник,
натиснете
.
2

Натиснете MENU. Появява се екран за телевизионно меню.

3

Натиснете /, за да изберете меню Настройки, след

ACI-информацията представлява базирана на телетекст
информация от предавателя на канала, която описва
наличните телевизионни канали (включително и
наименования и номера на програми).

това потвърдете с OK.
4

Натиснете /, за да изберете Инсталация,
потвърдете с OK.
Ако за функцията Защита за деца сте посочили личен
идентификационен номер (PIN), въведете го с бутони 09. За повече информация виж стр. 17.

5

натиснете /, за да изберете опция от
настройките, след това натиснете/// и OK
за избор на съответната настройка.

Избор на програма

Сега започва автоматичното търсене.

3

4

Веднага след като бъде намерена ACI-информация, тя
се появява на екрана. Натиснете /, за да изберете
правилния район, а след това натиснете MENU.
Автоматичната инсталация приключва, сега телевизорът
е готов за работа.

СЪВЕТ:
Натиснете END, така във всеки един момент може
да излезете от автоматичната настройка.

С опцията Избор на програма избирате канал, който желаете да
модифицирате. С / въведете канал.
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Работа с меню (главно меню)
Цветови стандарт
С опцията Цветови стандарт може да изберете цветова
система за приемане. На стр. 31 “Технически данни” е
представен списък с наличните цветови системи.
СЪВЕТ:
Ако сте избрали AUTO, цветовата система се
настройва автоматично. Ако картината не е ясна,
изберете друга цветова система.
В зависимост от направените въвеждания не всички
цветови системи може да се ползват.

Защита за деца
Работа с меню: C (Стр. 12)
Опцията Защита за деца забранява на деца достъп до
определени канали и до някои менюта от екрана.
Ако се опитате да получите достъп до блокирана
информация, когато функцията Защита за деца е включена,
на екрана се появява меню за въвеждане на PIN.
Въвеждането на правилния PIN отменя забраната до
момента, в който телевизорът премине в режим готовност.
Въведете PIN с бутони 0-9.

Звуков стандарт

Ако вече сте настроили тази функция на „Вкл. ",
трябва да въведете Вашия PIN, за да получите
достъп до менюто.

С опцията Звуков стандарт избирате звукова система за
приемане. На стр. 31 “Технически данни” е представен списък с
възможните звукови системи.
СЪВЕТ:

2
В зависимост от направените въвеждания не всички
звукови системи може да се ползват.

Декодер
Настройката за Декодер информира телевизора за това, че
аудиовизуалното оборудване включва и декодер. Виж
„Свързване на декодер " на стр. 10.

Обзорно меню

1 Натиснете MENU. Появява се екран за телевизионно
меню.
Натиснете /, за да изберете меню Настройки, след
това потвърдете с OK.
Натиснете /, за да изберете Защита за деца, след

3
4

това потвърдете с OK.
Натиснете /, за да изберете Активиран, а след това
/, за да включите или изключите настройката.
Натиснете / и изберете PIN, въведете 4-позиционен
PIN с бутоните от 0 до 9.

СЪВЕТ:

В Обзорно меню може да изтривате канали или да
променяте последователността им.

С тази настройка се активира защитата за деца и се
определя PIN. Когато блокирате канал, трябва да
посочите кои канали да бъдат блокирани. Виж стр.
16.

1
За да изберете входящ източник за телевизора,
натиснете
.
2
3

Тази настройка важи най-вече за аналоговите
телевизионни канали и менюта. за да блокирате DTVменюта, вижте „Защита за деца" на стр. 25.
Информация за нулиране на PIN до фабрична
настройка „1234" ще намерите на стр. 29.

Натиснете MENU. Появява се екран за телевизионно меню.
Натиснете /, за да изберете меню Настройки,
след това потвърдете с OK.

4
Натиснете /, за да изберете Обзор, потвърдете с
OK.

Ако желаете да промените PIN-а, в това меню може
да въведете нов номер. За да активирате PIN,
изберете Aктивиран, изключете и включете
настройката.

Ако за функцията Защита за деца сте посочили личен
идентификационен номер (PIN), въведете го с бутони 09. За повече информация виж стр. 17.
Появява се екран на Обзорно меню.

Фина синхронизация
Работа с меню: C (Стр. 12)
С опция фина синхронизация правите ръчна настройка на
телевизионната картина.

5

V-поз.

Придвижва картината нагоре или надолу.

H-поз.

Придвижва картината наляво или надясно.

Часовник

Синхронизира картината, ако трепти или ако
има вертикални черти.

Фаза

Автоматично синхронизира картината, ако
текстът е с по-малък контраст или ако картината
трепти.

Нулиране

Връща настройките към фабричните
настройки.

За да изберете канал, натиснете ///.
За да изтриете канал, натиснете ROT (червен). За
потвърждение отново натиснете ROT.
Ако желаете да промените последователността на
каналите,
a.

натиснете GRÜN (зелен), за да изберете канал.

b. Натиснете ///, за да отидете до
съответната позиция.
c.
Отново натиснете GRÜN, за да преместите канала
на нова позиция.

СЪВЕТ:
Вашият компютър разполага с подобни
възможности за синхронизация.

Работа с меню (главно меню)
Входящ идентификационен номер
Опцията Входящ идентификационен номер Ви дава
възможност да променяте номера, показван за съответния
входящ източник.
1

С опция Меню часовник настройвате 12- или 24-масов
формат на часовника и настройвате ръчно точно време.

За да изберете входящ източник, чийто идентифика.

Натиснете /, за да изберете 12/24-формат на
часовника. Натиснете /, за да настроите формат
12 или 24 часа.

Натиснете /, за да изберете меню Настройки,

Натиснете /, за да изберете настройване на
точен час. Geben Sie mit den Tasten 0-9 die
aktuelle Zeit ein.

ционен номер желаете да промените, натиснете

2

Работа с меню: C (стр. 12)

След като изберете TV-входящ източник, натиснете
MENU. Появява се екран за телевизионно меню.
след това потвърдете с OK.

3 Натиснете /, за да изберете Входящ
идентификационен номер, след това натиснете OK.
Ползвайте /// за въвеждане на отделните букви
от новото име, след това натиснете OK.
СЪВЕТ:
Името може да има максимум шест знака.

СЪВЕТ:
Ако има телетекст информация на разположение,
телевизорът се синхронизира с включените в тази
информация данни за точно време.

Меню опции

Не може да премените
идентификационния номер, ако входящият
източник е телевизор или DTV.

Работа с меню: C (стр. 12)
С настройка Позиция се променя хоризонталната и
вертикалната позиция на картината върху екрана.
V-поз.

Мести картината нагоре или надолу.

H-поз.

Мести картината наляво или надясно.

нулиране

Връща настройките до
фабричните настройки.

Избор на вход
Работа с меню: A (стр. 12)

Широкоекранен режим (WSS
- Wide Screen Signalling)
Работа с меню: A (стр. 12)
Ако входящата програма съдържа широкоекранни сигнали,
опция Широкоекранен режим дава възможност за
автоматично превключване на телевизора в подходящ
формат на картината.
СЪВЕТ:
Относно ръчната настройка на широкоекранния
формат виж „Широкоекранен режим" на стр. 20.

Телевизорът автоматично определя вида вход за EXT1, EXT2
или EXT3. По желание може да бъде направена и ръчна
настройка. (напр., ако картината не е ясна)

EXT 1,EXT 2
Y/C (S-Video), RGB, CVBS Y/C (SEXT 3
Video), RGB, CVBS
Само аудио
Работа с меню: A (стр. 12)
С настройка Само аудио се изключват видео функциите
и се възпроизвеждат само аудио сигнали на източника.

Напрежение на външна антена
Работа с меню: A (стр. 12)
С опцията Напрежение на външна антена се включва или
изключва напрежението на антенния вход от задната страна
на телевизора. (виж стр. 3.)

Потискане на смущения
(DNR -Digital Noise Reduction)

Nur TV/DTV/AV

Работа с меню: C (Стр. 12)
Настройката Потискане на смущения дава по-ясна картина
чрез намаляване на шумовете. Налични опции са Макс., мин.
и изкл.
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Работа с меню (главно меню)
Цветови стандарт
Работа с меню: C (стр. 12)
Тази настройка е същата, както настройка цветови стандарт
в Инсталация, с изключение на аудиовизуалните входящи
сигнали. Повече информация за тази настройка ще
намерите на стр. 17.

HDMI-Setup
Работа с меню: C (стр. 12)
Опцията HDMI-Setup дава възможност за определяне на
метод за конвертиране на цветовото пространство за HDMI
RGB входящи сигнали. Налични опции са ITU601, ITU709 и
AUTO.
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Практически функции
Широкоекранен режим
Може да изберете размера на картината, за да отговаря тя на
приемания тип сигнал. Размери на картината за стандартни
сигнали
Нормален

Показва картината в съотношение 4:3. От
двете страни на картината се появяват
ленти.

Мащаб 14:9

Панорама

Пълен
Кино14:9

Автоматичен
формат

Може да изберете размер на картината съобразно
Вашите желания.
Размери на картината за компютърни входящи сигнали
нормален

За картини във формат Letterbox 14:9.
От двете страни се появяват тесни
ленти. При някои програми лентите се
появяват горе и долу.

Приетата картина се възпроизвежда
чрез цялата височина на екрана, като
първоначалното съотношение на
картината се запазва.

точка по точка

В този режим картината постепенно се
разтяга, докато заеме цялото странично
пространство.
За картини с пълен формат 16:9.

Входящото изображение се
възпроизвежда без скалиране, всеки
пиксел от картината съответства на
един пиксел от дисплея.

пълен

разтяга картината до страничните
ръбове. По този начин картината
може леко да се деформира.

За картини в Letterbox формат 14:9.
При някои програми лентите се
появяват горе и долу.

Кино 16:9

Широкоекранен режим

СЪВЕТ:
Свържете компютъра, преди да направите
промените.

За картини във формат Letterbox 16:9.
При някои програми лентите се
появяват горе и долу.

В зависимост от вида на сигнала е възможно да се
променят размерите на картините, които може да
бъдат избрани.

Автоматично избира широкоекранния
режим, който е най-подходящ за
входящия сигнал

Най-добро качество на изображението ще получите,
ако за компютъра настроите формат 1360 x 768 или
1280 x 768, и след това от тази настройка изберете
Точка по точка.

СЪВЕТ:
При HDMI широкоекранният режим е настроен на
Voll и не може да се променя.

1

Ръчно избиране
1

Натиснете

Отново натиснете

Натиснете

..

Появява се индикация Широкоекранен режим.

.

Появява се индикация Широкоекранен режим.
2

Ръчно избиране

2

, за да прегледате наличните

Стоп кадри
Може да стопирате картина върху екрана.

Автоматично избиране

1

Натиснете

Ако желаете, може да настроите следните опции, за да може
телевизорът автоматично да избере широкоекранен режим
на базата на получената от входящия източник информация

2

Отново натиснете

Настройте широкоекранния режим на „Вкл.". Виж
"Широкоекранен режим (WSS - Wide Screen
Signalling)" на стр. 18.

, за да прегледате наличните

Всяка опция незабавно се възпроизвежда на екрана.
Ако нямате нужда от нея, натиснете OK.

опции.
Всяка опция незабавно се възпроизвежда
на екрана. Ако нямате нужда от нея,
натиснете OK.

Отново натиснете
опции.

, за да стопирате сцена на екрана.
, за да освободите кадъра.

Телетекст
Какво е телетекст?
Телетекст обозначава текстовата информация, излъчвана от
станциите, която има информативно-развлекателен характер и
която може да се приема от телевизори, оборудвани за тази
цел. телевизорът декодира получените телетекст сигнали в
графичен формат. Многобройните услуги, предлагани от
телетекст, включват и новини, прогнози за времето, спортни и
борсови съобщения и предварителен обзор на програмите.
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Практически функции
Включване и изключване на телетекст

Функции на бутоните

1

Бутони

Изберете телевизионен канал или външен

Описание

източник на сигнал с телетекст.
2

Натиснете

Преминаване към следваща:предишна
страница.

, за да се появи телетекст.

3
Отново натиснете
телетекст.

, за да промените формата на

Цвят (червен/зелен
/жълт/ син)

както е показано по-долу, с всяко натискане на
се променя формата на екрана.

TELETEXT

TELETEXT

0-9

За избор между показване и
скриване на скрита информация,
като например отговори във
викторина.

(Стопиране/
задържане)

За стопиране на автоматичното
актуализиране на страници от
телетекст или за освобождаване на
режим задържане.

Индикация за час
Може да видите информацията за часа, съдържаща се в
програмите DTV и телетекст.
1

2

(Подзаглавия
за телетекст)

Изберете телевизионен канал с телетекст.
(Този телетекст трябва да съдържа данни за часа, които
се приемат автоматично)
Натиснете

СЪВЕТ:

Страници от 100 до 899 се
избират директно с 0-9.

(За показване на
скрит телетекст)
TELETEXT

Когато изберете програма, която не излъчва текст,
на
екрана
се
появява
предупредително
съобщение.

С натискане на съответния цветен бутон
червен/зелен/жълт/син) от
дистанционното управление Вие имате
възможност да избирате групи или
блокове от страници, представени в
цветните кутийки от долната част на
екрана .

(подстраници. )

За показване или скриване на
подзаглавия.
• Ако програмата не прехвърля
подзаглавия, няма да се показват на
екрана.
Показва или скрива подстраници.
▲ бутон връща към предната (налична)
подстраница.
▼ бутон преминава към следващата
(налична) подстраница.

Индикацията за часа не се съхранява при
изключване
на
апарата.
След
повторно
включване отново трябва да изпълните стъпки 1
до 2.
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LC-32WD1E / LC-37WD1E / LC-42WD1E
LC-32WT1E / LC-37WT1E / LC-42WT1E
LC-32WD1S / LC-37WD1S / LC-42WD1S
( ) : LC-32WD1E
LC-32WT1E
LC-32WD1S
[ ] : LC-37WD1E
LC-37WT1E
LC-37WD1S
(( )) : LC-42WD1E
LC-42WT1E
LC-42WD1S
[ ] : LC-32WD1E
LC-32WT1E
LC-32WD1S
LC-37WD1E
LC-37WT1E
LC-37WD1S
LC-42WD1E
LC-42WT1E
LC-42WD1S

(499.3) / [547.1] / ((547.1))
(499,3) / [547,1] / ((547,1))

(796.0) / [913.0] / ((1027.0))
(796,0) / [913,0] / ((1027,0))

(82.1) / [116.1]
(82,1) / [116,1]

(110.0) / [110.0]
(110,0) / [110,0]

((115.3))
((115,3))

((111.0))
((111,0))

200.0
200,0

((45.6))
((45,6))

((57.1))
((57,1))

(341.8) / [376.0] / ((418.0))
(341,8) / [376,0] / ((418,0))

(394.6) / [463.8] / ((526.0))
(394,6) / [463,8] / ((526,0))

(530.5) / [598.2] / ((673.0))
(530,5) / [598,2] / ((673,0))
(114.2) / [87.2]
(114,2) / [87,2]

(57.1) / [57.1]
(57,1) / [57,1]

(587.6) / [655.3] / ((730.0))
(587,6) / [655,3] / ((730,0))

(700.0) / [822.6] / ((933.0))
(700,0) / [822,6] / ((933,0))

(243.0) / [293.0]
(243,0) / [293,0]
200.0
200,0

((293.0))
((293,0))
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