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•  

• Илюстрациите и екранните изображения в настоящето ръководство за 
ползване са само за онагледяване и е възможно да се различават леко 
от действителните. 

• Примерите, използвани в настоящето ръководство за ползване се 
отнасят за модел LC-46LE824E. 

 Търговски марки 
• • “HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски 

марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC за 
САЩ и останалите държави.” 

• Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. 
• “Dolby” и символът двойно D са търговски марки на Dolby 

Laboratories. 
• • Логото “HD TV 1080p” е търговска марка на DIGITALEUROPE. 
• • Логото DVB е регистрирана търговска марка на Digital Video 

Broadcasting - DVB. 
•  LCFONT+                             и логото LC са 

регистрирани търговски марки на SHARP Corporation. Технологията 
LC Font е интегрирана в настоящия продукт. Тя е разработена от 
SHARP Corporation за отчетлива визуализация на лесни за четене 
символи върху LCD екран. Независимо от това, при показването на 
някои от страниците на екрана се използват не-LCD шрифтове. 

• DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях лога са регистрирани 
търговски марки на DivX, INC. и се използват по лиценз. 

• ОТНОСНО DIVX VIDEO: DivX® е цифров видео формат, създаден от 
DivX, Inc. Настоящото устройство е официално DivX сертифицирано 
устройство, което възпроизвежда DivX видео. За повече информация 
и софтуер за конвертиране на вашите файлове в DivX формат, 
посетете www.divx.com. 
ОТНОСНО DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Това DivX Certified® 
устройство трябва да бъде регистрирано, за да възпроизвежда DivX 
Video-on-Demand (VOD) съдържание. За да генерирате кода за 
регистрация, намерете опцията DivX VOD в менюто за настройка на  
устройството. Използвайте този код за да влезете в vod.divx.com,  
изпълнете процеса на регистрация и научете повече за формата 
DivX VOD. 
;'x.v.Colour” и X.V.Colour са търговски марки на Sony Corporation. 
Логото Wi-Fi CERTIFIED е знак за сертифициране на Wi-Fi Alliance. 

• Знакът Wi-Fi Protected Setup е знак на Wi-Fi Alliance. 
DLNA®, логото DLNA и DLNA CERTIFIED™ са търговски марки, 
сервизни или сертификационни знаци на Digital Living Network 
Alliance. 
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Въведение 

Уважаеми клиенти на SHARP 
Благодарим за това, че купихте 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 пристъпите към почистване на телевизора. Почиствайте с навлажнена кърпа. Не 

използвайте течни почистващи препарати или аерозолни спрейове.  
• Използвайте мека, влажна кърпа за да избършете внимателно панела, когато е замърсен. Не използвайте химически препарати при 

почистване, за да предпазите панела. Химическите препарати могат да причинят повреди или напуквания по корпуса на телевизора. 
• Вода и влага - Не използвайте уреда в близост до източници на вода, например до вани, мивки или перални машини, басейни или 

влажни помещения. 
• Не поставяйте върху телевизора вази или други съдове, пълни с вода. Съществува опасност от пожар или токов удар в случай, че в 

уреда проникне вода.  
• Сигурно положение - Не поставяйте телевизора върху нестабилни опори, стойки, стативи или маси и др. Това може да 

доведе до падане на уреда, да го повреди или да причини сериозни наранявания. Използвайте само препоръчаните или 
доставени от производителя поставки, стойки, стативи, държачи или маси. При стенен монтаж, задължително трябва да 
спазвате инструкциите на производителя. Използвайте само препоръчаните от производителя монтажни елементи  

• При транспортиране на уреда върху количка, тя трябва да бъде придвижвана много внимателно. Внезапното спиране, 
прекомерната сила и неравностите по пода могат да доведат до обръщане на количката. 

• Вентилация — По корпуса на телевизора са разположени вентилационни отвори. Не покривайте и не блокирайте тези 
отвори, тъй като недостатъчната вентилация може да доведе до прегряване и/ или намаляване на експлоатационния живот 
на уреда. Не поставяйте телевизора върху легла, дивани, килими или други подобни повърхности, които могат да причинят 
блокиране на вентилационните отвори. Телевизорът не бива да бъде поставян в тесни, затворени пространства, като 
например библиотеки или секции в случай, че не бъде осигурена достатъчно добра вентилация или не бъдат спазени 
съответните указания на производителя.   

• Течнокристалният панел на телевизора е направен от стъкло, което може да се счупи при изпускане или удар. В случай на 
счупването му, бъдете внимателни, за да не се нараните от счупените парчета.  

• Източници на топлина — Не поставяйте продукта в близост до източници на топлина, като радиатори, готварски печки и други 
уреди (включително и до усилватели).  

• Поради опасност от възникване на пожар, никога не поставяйте върху или до телевизора свещи или други източници на 
открит пламък.  

• За да избегнете риска от възникване на пожар или токов удар, не оставяйте захранващия кабел под телевизора или друг 
тежък предмет.  

• Слушалки - не усилвайте звука докрай. Експертите съветват да не се слуша продължително време силен звук.  
• Не оставайте телевизора продължително в режим на стоп-кадър, тъй като това може да доведе до появата на остатъчно 

изображение.  
• Телевизорът консумира ток, винаги когато захранващият му кабел е свързан към мрежата.  
• Сервизно обслужване — Не се опитвайте сами да извършвате ремонт на уреда. При сваляне на капаците възниква опасност 

от токов удар и други потенциални рискове. Винаги се обръщайте към квалифицирани сервизни техници, когато е необходим 
ремонт на телевизора.  

LCD панелът е високотехнологичен продукт, който дава висококачествено изображение. Заради много големия брой пиксели, макар и рядко е възможно 
някои от тях, които са неактивни, да се появят на екрана във вид на неподвижни сини, зелени или червени точици. Това е особеност на продукта и не е 
индикация за наличие на повреда.  

Предпазни мерки при транспорт на телевизора 
Когато транспортирате телевизора, не го хващайте за високоговорителите. Уредът винаги трябва да се премества от двама души, които го държат с две ръце и 
от двете страни. 
Грижи за корпуса 
• Използвайте мека кърпа (памучна, фланелена и др.) и внимателно изтрийте повърхността на корпуса. 
• Използването на почистващи кърпи с химически препарат (мокри/ сухи и др.) може да предизвика деформиране на отделните части на корпуса или 
да причини напукването му. 
• Изтриването с твърда кърпа или използването на сила може да надраска повърхността на корпуса. 
• В случай, че корпусът е силно замърсен, изтрийте с мека кърпа (памучна, фланелена и др.), напоена с неутрален миещ препарат, разтворен с вода и 

изтъркайте, след което избършете със суха, мека кърпа. 
• Корпусът е направен основно от пластмаса. Не използвайте бензол, разредител и други разтворители, тъй като те могат да доведат до деформация на 

корпуса и да предизвикат обелване на водата. 
• Не нанасяйте инсектициди или други летливи течности. Не позволявайте корпусът да остане продължително в контакт с гумени или винилови предмети. 

Пластифициращите вещества в пластмасата могат да могат да причинят деформация на корпуса и да предизвикат обелване на водата. 
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Въведение 

Грижи за предния панел 
• Изключете захранването и извадете захранващия кабел от контакта преди да преминете към действие. 
• Изтрийте внимателно повърхността на предния панел с мека кърпа (памучна, фланелена и др.). За да предпазите предния панел, не използвайте 

замърсени кърпи, течни почистващи препарати или почистващи кърпи с химически препарат (мокри/ сухи и др.). Те могат да причинят повреди по 
повърхността на предния панел. 

• Изтриването с твърда кърпа или използването на сила може да надраска повърхността на предния панел. 
• Използвайте мека, влажна кърпа, за да изтриете внимателно предния панел, когато е наистина замърсен. (Тя може да надраска повърхността на предния 

панел, ако се натиска силно.) 
• Ако предният панел е прашен, използвайте антистатична четка, за да го почистите.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
За да избегнете възникването на пожар, не приближавайте свещи или други източници на 
открит пламък до този уред. 

Декларация за CE съответствие: 
С настоящето, SHARP Electronics (Europe) GmbH декларира, че безжичния LAN USB адаптер (WN8522B) е в 
съответствие с основните изисквания и другите важни разпоредби на Директива 1999/5/ЕС. Декларацията за 
съответствие може да бъде видяна на адрес: http://www.sharp.de/docAA/N8522B.pdf. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА 
Безжичният LAN USB адаптер е предназначен само за използване на закрито. 
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Наименование на частта 

Дистанционно управление 
1 TV(    ) (Режим на готовност / Вкл.) 

(страница 18) 
2 ATV 

Натиснете, за достъп до аналогов ТВ режим. 
DTV 
Натиснете, за достъп до цифров TВ режим. 
SAT 
Натиснете, за достъп до сателитен режим. 
RADIO 
DTV/SAT: Превключва между режим радио и 
режим данни. 
• Когато се предават само данни (няма 

радио излъчване) от DVB, режимът радио 
ще бъде прескочен. 

3 Бутони AQUOS LINK  
Когато е свързано външно устройство, 
например AQUOS BD плейър, чрез HDMI 
кабели и то е съвместимо с AQUOS LINK, 
можете да използвате тези бутони AQUOS 
LINK. Виж страници 27 и 29 за подробности. 
• Четирите бутона (              ) 
 действат по време на действието на 

функциите Тime shift (за моделни серии 
924/824), Home Network и Net TV. 

4 CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ) 
Натиснете, за извикате прозореца за 
управление на някои от функциите. 

5 TIME SHIFT  
     Натиснете, за да превключите в 

режим на временно записване на 
програмата, която гледате, ако 
например ви се налага да 
отговорите на телефонно обаждане. 
(страници 39-40). 
• Тази функция се предлага само за 

моделни серии 924/824. 
6 Цифрови бутони 0-9 

Избиране на канала. 
Въвеждане на номера. 
Задаване на страница в режим телетекст. 
• Когато в настройката за държава по време 

на автоматичната инсталация бъде 
избрана някоя от петте скандинавски 
държави (Швеция, Норвегия, Финландия, 
Дания или Исландия) (страница 34), за DTV 
услугите се използват четирицифрено 
число. Когато е избрана друга държава, 
DTV програмите се идентифицират с три 
цифри. 

7  (функция Flashback ) 
Натиснете, за да се върнете на избрания 
преди това канал или външен източник. 

8  (Звуков режим) 
Избира звуков мултиплексен режим 
(страница 19). 

 (Широкоекранен режим) 
Избира широкоекранен режим (страници 41, 49 
и 50). 
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9  (Спиране на звука) 
Включване и изключване на звука на 
телевизора. 

10       (Сила на звука) 
Увеличаване/ намаляване на звука на 
телевизора.. 

11 MENU (МЕНЮ) 
:Включване/ изключване на прозореца 
"Menu”. 

12  
Този бутон няма функция при този модел. 

13        - (Курсор) 
Избиране на желаното от прозореца. 
OK 
Изпълняване на команда. ATV/DTV/SAT: 
Извиква прозореца “CH list“,  когато не е 
отворен друг прозорец “Menu”. 

14 END (КРАЙ) 
ATV/DTV/SAT: Затваряне на прозорец 
“Menu“. 
NET: Връщане на началната страница. 

15 NET 
Натиснете за достъп до Net TV 

16  (Показване на информация) 
Натиснете, за да извикате информацията 
за приемания канала (номер, сигнал и др.) 
в горния десен ъгъл на екрана (страница 
43). 
P. INFO 
Натиснете, за да извикате информацията 
за програмата, излъчвана чрез цифрово 
видео излъчване (само за DTV/ SAT). 

17  (ВХОД) 
Избиране на външен източник (страница 
19). 

18 AV MODE (РЕЖИМ AV) 
Избиране на видео настройки (страница 
30). 
ECO (Standard/Advanced/Off) 
Избиране на функция “Energy save” 
(„Икономия на енергия”) (страница 33). 

19  (Телетекст) 
ATV: Показва аналогов телетекст 
(страница 23). 
DTV/SAT: Избира MHEG-5 или 
телетекст за DTV/SAT (страница 23). 

20  
ATV/DTV/SAT: Избиране на 
телевизионния канал.  
NET: Превъртане на страниците нагоре/ 
надолу. 

21 EPG 
DTV/SAT: Отваря прозорец EPG (страници 
20-22). 

22  (Връщане) 
ATV/DTV/SAT: Връщане на предишния 
“Menu” прозорец . NET: Връщане на 
предишната страница (Възможно е да не 
действа при някои от функциите). 

23 Бутони за практични функции 
 (Субтитри) 

Включва/ изключва езиците за субтитрите 
(страници 23 и 38). 

 (Показване на скрит телетекст) 
(страница 23) 

 (Подстраница) 
(страница 23) 

 („Замразяване”/ Задържане) 
Натиснете, за да „замразите” картината на 
екрана. 
Режим Teletext: Спира автоматичното 
актуализиране на страниците или 
деактивира режима на задържане. 

24 R/G/Y/B (цветни) бутони 
Цветните бутони се използват за избиране 
на оцветените в съответния цвят обекти 
на екрана (например EPG, MHEG-5, 
телетекст). 



Въведение 

Телевизор (поглед отпред) 

1 (Бутони за регулиране на 
силата на звука) 
2 (Бутони за избор на канала) 
3  (Бутон за избор на 
входния източник) 
4  (Бутон Menu) 
5  (Бутон на захранването) 
6 OPC сензор  
7 Сензор за дистанционно управление  
8 Осветяващ светодиод 

Телевизор (поглед отзад) 

 

 

w 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

1 Вход на антената  
2 Вход за сателитна 
антена 
3 Вход EXT 1 (RGB)  
4 RS-232C входа  
5 ЦИФРОВ 

АУДИО ИЗХОД 
6 USB вход 
7 ETHERNET (10/100) 
вход 
8 ИЗХОД 

(слушалки/AUDIO 
(L/R))  

9 Вход EXT 2 (AV 
IN/VIDEO/AUDIO 
(L/R)) 

10 Вход EXT 3 
(ANALOGUE RGB 
(PC/ COMPONENT))  

11 HDMI 2/EXT 3 AUDIO 
(L/R)  
12 Вход HDMI 1 
(HDMI/ARC)  
13 Вход HDMI 2 (HDMI)  
14 Вход HDMI 3 (HDMI)  
15 Вход HDMI 4 (HDMI)  
16 C.I. (COMMON 
INTERFACE) слот 
17 Превключвател на 
захранването  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
• Прекалено силният звук в 

слушалките може да 
доведе до загуба на 
слуха.  

• Не усилвайте звука. 
Лекарите -специалисти 
съветват да не се 
слуша продължително 
силен звук.  

 
 

 
 
 

*1) Входовете HDMI 2 и EXT 3 могат да използват 
един и същ аудио вход (HDMI 2/EXT 3 AUDIO (L/R)). 
Независимо от това, в менюто “Audio select" трябва 
да  

бъде направен подходящ избор (виж 
страница 32 за подробности).  

*2) Когато превключвателят на захранването е 
изключен , количеството на консумираното 
електричество ще бъде намалено до 0.01 W или 
по-малко. Независимо от това, освен ако 
захранващият кабел не е изваден, консумацията на 
електрическа енергия ще продължава.  
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Въведение 

Какво е „Menu”? 
За да настроите телевизора, трябва да извикате съответното екранно меню. Екранното меню за настройка се нарича “Menu” („Меню”). 
То дава възможност за извършване на различни настройки и регулиране. 

Извикване на прозореца Menu 

Основни действия 
 

 

“Menu” е разделено на категории настройки на картината. 
Избиране в Menu 

 Натиснете - , за да изберете желаното меню, след което 
натиснете OK. Натиснете , за да се върнете на предишната 
категория на менюто. 
Натиснете , за да изберете желаното подменю, след което 
натиснете OK. 
 Натиснете , за да изберете желания обект за настройка, след 
което натиснете OK. 

 
 

 

Избиране на опции 
 Натиснете  или , за да 
конфигурирате съответната опция на 
картината.  

ПРИМЕР 
Backlight 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Следете указващия панел под лентата на 

менюто, за да видите, кога да натиснете бутона 
OK. 

 

LCFONT В този продукт е интегрирана технологията LC Font , разработена от SHARP Corporation за отчетлива визуализация на лесни за четене върху LCD екран 
символи. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
• Опциите в “Menu” са различни при избраните различни режими на въвеждане, но процедурата за използването им е еднаква . 
• Опциите, маркирани с  не могат да бъдат избирани по различни причини. 
• Понякога те не могат да бъдат избирани заради типа на сигнала, допълнителните настройки или свързаните устройства.                            
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Извикване на прозореца 
Menu 

Затваряне на прозореца 
Menu 

Натиснете MENU и на екрана се показва 
прозореца “Menu”. 

Прозорецът “Menu” се затваря, когато 
натиснете END. 

Избиране на обект 



Въведение 

Използване без дистанционно управление 
Тази функция е полезна, когато дистанционното управление не ви е под ръка. 
1 Натиснете MENU и на екрана се показва прозорецът “Menu”. 
2 Натиснете  вместо  или VOL -/+ вместо , за да изберете опцията. 
3 Натиснете INPUT , за да завършите настройката. 

 

Информация за указващия панел 
Указващият панел под лентата на менюто показва операциите за екранното меню. 
• Лентата над него показва операциите за дистанционното управление. Начинът, по който се 
показва лентата, се променя в зависимост от отворения прозорец за настройка. 

  
(

Използване на софтуерната клавиатура на дисплея 
Софтуерната клавиатура се показва на екрана, когато трябва да въвеждате текст. 

Y 

 

 

 
 

1 Char. set 
Сменя активният набор символи между 
букви, числа, знаци и др. 

2 Caps 
Превключва в режим на големи и малки 
букви. 

3 Done 
Потвърждава въвеждането. 

4 Cancel 
Прекъсва въвеждането и затваря 
софтуерната клавиатура.  

5 (Цветни) бутони R/G/Y/B  
Избира обектите със съответния цвят на 
екрана. 

6 Курсор за въвеждане 
Натиснете , за да преместите 
курсора, когато е активен (маркиран). 

7 Поле за въвеждане 
Въвежданият текст се показва в това 
поле, докато го пишете.  

8 Символи 
Въвеждането на съответните символи 
става с помощта на тези бутони. 

9  
Вкарва край на ред. 

10    Clear 
Изтрива символния низ. 
• Когато курсорът се намира в реда: 

изтриват се символите от дясно на 
курсора.  

• Когато курсорът е в дясната част на 
реда: ще бъде изтрит целият ред. 

11    Delete 
Ако курсорът в дясната част на реда, 
всяко натискане на бутона ще изтрие 
един символ. 
• Можете да изтриете текста и с 

натискане на  на 
дистанционното управление. 
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Въведение 

Придружаващи принадлежности (аксесоари) 

Дистанционно управление (x 1) Алкални батерии с размер "AAA" (x 2) Кабелна скоба (x 1) 
  

 

страници 4 и 10 страница 10 страница 12 

 

RGB компонентен кабел (x 1) SCART кабел (x1) AV кабел (x1) 
  

 

страница 25 страница 25 страници 25 и 26 

 

Stand unit (x 1) Безжичен LAN USB адаптер 
(WN8522B)(x1) 

Ръководство за ползване (настоящата 
книжка) 

 

 

 
страница 9 страница 55 
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Подготовка 

Поставяне на стойката 
• Преди да пристъпите към работа, поставете нещо меко на мястото, върху което е предвидено да легне телевизора. Така ще го предпазите от евентуална 
повреда.  

ВНИМАНИЕ 
•  
• Закрепете стойката, след като я ориентирате правилно.  
•  
• Спазвайте задължително инструкциите. Ако поставите стойката неправилно, има опасност от падане на телевизора. 

1    Уверете се че към стойката има девет винта (четири 4    Вкарайте и затегнете четирите къси винта в 
дълги и пет къси). четирите отвора от задната страна на телевизора. 
 

Закрепете опорното тяло на стойката към основата, като използвате 
четирите дълги винта и отвертка, както е показано на фигурата. 

5 Закрепване на капака на поставката.  
    1 Плъзнете капака на основата в двете зъбчета на  

основата.  
2  Вкарайте и затегнете късия винт в отвора в центъра на капака.  

 

 

Вкарайте стойката в отворите на долната част на телевизора 
(дръжте стойката така, че да не излиза от ръба на основата). 

Мека възглавница 

ЗАБЕЛЕЖКА 
• За да свалите стойката, изпълнете стъпките в обратен ред 
• В окомплектовката на този уред не е включена отвертка 
• Основата на стойката е направена от стъкло. По тази причина, 

внимавайте не я изпуснете и не я натискайте. 
• Не поставяйте тежки предмети върху основата на стойката . 

ВНИМАНИЕ 
Стойката е направена от закалено стъкло. Прочете внимателно указанията за безопасност и я използвайте по съответен начин. 
• Не изпускайте и не настискайте ненужно стойката, когато я сглобявате, поставяте или сваляте. 
• Внимавайте да не ударите неволно стъклената част на стойката с остри или твърди предмети, тъй като това може да доведе до счупването ѝ. 
• Продължителното използване на закалено стъкло, по което има драскотини, може да доведе до възникване на повреди. Не използвайте стойката, ако по 

закаленото стъкло се виждат драскотини или пукнатини. 
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Опорно тяло 
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Подготовка 

Използване на дистанционното управление 

Поставяне на батериите 
Преди да включите телевизора за първи път, поставете двете алкални батерии („AAA“), включени в окомплектовката му, в дистанционното 
управление. Ако батериите са изтощени и дистанционното управление не работи, е необходимо да ги смените с нови от същия размер. 
1 Отворете капака на гнездото за батерии. 
2 Поставете двете включени в окомплектовката алкални батерии („AAA“). 

• Поставете батериите така, че полюсите да сочат към съответните 
маркировки (+) и (-) в гнездото. 
Затворете капака. 

ВНИМАНИЕ 
Неправилното ползване на батериите може да доведе до изтичане на електролит или до експлозия. Задължително спазвайте дадените по-долу 
указания. 
• Не ползвайте едновременно батерии от различни типове. Различните типове батерии имат различни свойства. 
• Не ползвайте едновременно стари и нови батерии. Това може да скъси експлоатационния живот на новите батерии или да доведе до изтичане на 
старите. 
• Извадете батериите, веднага щом се изтощят. В противен случай те могат да протекат, което да предизвика кожни раздразнения. Изтеклият 
електролит трябва да бъде почистен внимателно с кърпа. 
• Възможно е батериите, придружаващи уреда, да имат по-кратък експлоатационен живот поради условията на съхраняване. 
• Ако дистанционното управление няма да бъде използвано продължително време, извадете батериите. 
• Когато сменяте батериите, използвайте алкални вместо цинково-въглеродни батерии. 

Забележка за начина на изхвърляне на батериите 
Батериите, включени в окомплектовката на уреда, не съдържат вредни вещества като кадмий, олово или живак. Съгласно указанията за начина на 
депониране на батерии, не се разрешава изхвърлянето им заедно с обичайните битови отпадъци. Можете да върнете батериите безплатно в 
предвидените за целта контейнери за събиране в търговските обекти. 

Ъгъл на дистанционното управление 
Използвайте дистанционното управление, като го насочите към сензора на телевизора. Наличието на предмети или препятствия между дистанционното 
управление и сензора, може да доведе до неправилното му функциониране.  

Сензор за дистанционното 
управление 

Съвети във връзка с използването на дистанционното 
управление 

• Дистанционното управление трябва да бъде пазено от удари. Освен това, трябва да се избягва контакта на 
дистанционното управление с течности, не го съхранявайте на места с висока влажност. 

• Не излагайте дистанционното управление на действието на преки слънчеви лъчи. Възможно е високите 
температури да доведат до неговото деформиране. 

• •Възможно е дистанционното управление да не функционира коректно, ако сензорът на телевизора е изложен на 
действието слънцето или силна светлина от други източници. Променете ъгъла на осветлението или 
положението на телевизора или се приближете до сензора. 
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Извършване 
на 
първоначална 
настройка 

 

Гледане на 
телевизия 

 1Свържете антенния кабел към 
антенния вход (страница 12). 

 
2 Ако е необходимо, поставете CA 

карта в CI слота, за да гледате 
кодираните програми (страница 12). 

 
3 Включете захранващия кабел в 

контакта (страница 12). 

 

 1Проверете дали превключвателя на 
захранването на задната част на 
телевизора е включен . 

 

 

 

 

 

•   При доставка, превключвателя 
на захранването е установен в 
положение (|). 

2  Включете захранването с помощта на 
POWER  на телевизора (страница 
18). 

 
 
 

Стартирайте първоначалната 
автоматична инсталация (страници 
13-16). 

• Избор на език  

• Настройка Home/Store 

• Избор на държава  

• Търсене на каналите 
(“Digital search”/“Analogue 
search”/“Skip”) 

1 Поздравления!  
Вече можете да гледате телевизия. 

2 Ако е необходимо, настройте 
антената, за да осигурите максимално 
добро приемане на сигнала (страница 
17). 

Свързване на външни 
устройства 

1.  Свържете външното 
устройство, например DVD 
плейър/ рекордер, както е 
според съответните 
указания (страници 24 - 26). 

 
2.  Свържете външните аудио 

устройства, например 
високоговорители/ 
усилвател така, както е 
според съответните 
указания (страница 26).  

  

 
 
 

 

Възможно е формата на уреда да 
се различава в зависимост от 
страната, за която е 
предназначен. 

Стартиране 
на търсенето 
на канали    

Кратко 
ръководство  
Преглед на 
първоначалната 
инсталация 
Подготовка 
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Кратко ръководство 

Преди да включите захранването 
 

 
 

1 75 Ω коаксиален кабел със стандартна букса DIN45325 (IEC 169-2)  
2 Кабел за сателитна антена 
3 Захранващ кабел (възможно е формата му да се различава в зависимост от 
държавата за която е предназначен) 
4 Проверете, дали превключвателя на захранването на гърба на телевизора в 

включен . 
5 Кабелна скоба (фиксирайте кабелите със скобата) 

Поставете телевизора близо до контакт, така 
че захранващия кабел да стига до него. 

Поставяне на CA картата в CI модула 

 

1 Внимателно поставете Cl модула в Cl 
слота с контактната част напред.  

2 Логото на Cl модула трябва да бъде 
обърнато към гърба на телевизора. 

Module (Модул) 
Показва обща информация за Cl модула. 

Menu (Меню) 
Показва параметрите за настройка на CA картата. 

Enquiry (Проверка) 
Тук можете да въвеждате цифрови стойности, например пароли. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
• Верифицирането на лицензния ключ ще отнеме 30 секунди, когато CA картата бъде поставена за първи път в CI+ съвместимия Cl модул. Този процес може да 

бъде неуспешен, когато няма сигнал от антената или когато не сте изпълнили автоматична инсталация (“Auto installation”). 
• CI+ съвместимият Cl модул понякога актуализира своя фърмуер. Възможно е да не можете да приемате телевизионен сигнал, преди да бъде направена такава 

актуализацията .По време на този процес, можете да използвате само бутона на захранването.  
• CI+ съвместимият Cl модул няма да ви позволи да изведете картината от програми, защитени от копиране на изходите. В този случай, при натискане на P. 

INFO на екрана в полето за информация за програмата се показва иконата за защитено съдържание*. 
• Икона за защитено съдържание:  
• Ако на екранът на телевизора се покаже съобщение за потвърждение на актуализацията на CA картата, докато приема CI+ съвместима програма, следвайте 

указанията на екрана. 
• Уверете се, че Cl модула е поставен правилно. 
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За да може да бъдат приемани кодирани цифрови сигнали, в Cl слота на телевизора трябва да бъде поставен специален интерфейсен модул (Cl модул) и 
CA карта. 

Проверка на информацията на CI модула  
Идете на “Menu” > “Setup” > “Option” > “CI menu”. 
• Това меню се появява само при цифровите станции. 
• Съдържанието на това меню зависи от доставчика на Cl модула. 



Кратко ръководство 

Първоначална автоматична инсталация 
Когато телевизорът бъде включен за първи път след закупуването му,  
на екрана се показва асистентът за първоначална автоматична 
инсталация. Следвайте менютата и направете последователно 
необходимите настройки. 

Преди да включите телевизора, проверете 
следното 
0   Включен ли е кабелът на антената? 
0   Включен ли е захранващият кабел? 
0   Включен ли е превключвателят на захранването (|)? 

1.  Натиснете POWER  на телевизора. 
•   Показва се асистентът за първоначална автоматична 
инсталация. 

2.  Избиране на език на екранните менюта. 
Натиснете , за да изберете желаният език, след което 
натиснете OK. 

3.  Избор на място, в което се намира 
телевизорът. 

 

STORE 

Натиснете , за да изберете, къде желаете да използвате 
този телевизор, след което натиснете OK. 
• На екрана се отваря прозорец за потвърждение само, когато 

изберете “STORE” („В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ”). Натиснете 
, за да изберете “Yes" („Да”) или “No” („Не”). 

• HOME: “STANDARD” (У ДОМА "СТАНДАРТЕН РЕЖИМ") е 
настройката по подразбиране на опцията “AV mode”. 

• STORE: “DYNAMIC (Fixed)” (В МАГАЗИНА „ДИНАМИЧЕН РЕЖИМ 
(Фиксиран)) е настройката по подразбиране на опцията “AV mode". 
Ако “AV mode" бъде променена, телевизорът автоматично се 
връща в режим “DYNAMIC (Fixed)”, когато от телевизора или от 
дистанционното управление не постъпи сигнал в рамките на 30 
минути. 

• STORE: След завършване на първоначалната автоматична 
инсталация на екрана се показва демонстрационно 
изображение. Ако изберете неволно “STORE” , идете на “Setup" 
> “View setting" > “Reset" > и изберете отново “HOME". 

4.  Избор на държава. 
Натиснете , за да изберете вашата държава или 
област; след което натиснете OK. 
• Прозорецът за настройка се показва само при 

първоначалната инсталация. 
ЗАБЕЛЕЖКА 
• В случай, че изберете като страна “Sweden" („Швеция”), можете да 

изберете кабелен оператор “CornHern”. Вижте знака  
по-надолу в указанията, за необходимите за “ComHem” 
настройки. 

 

 

Натиснете , за да изберете “Digital search” („Търсене на 
цифрови програми”, “Analogue search” („Търсене на аналогови 
програми” или “Skip” („Прескачане”), след което натиснете OK. 
• За да гледате аналоговите, цифровите и сателитните програми, е 

необходимо да изпълните автоматичната инсталация за всеки от 
форматите (страница 34). 

• Ако искате да търсите още програми, изпълнете “Additional 
search" („Допълнително търсене”) от менюто “Programme setup" 
(„Настройка на програми”) (страници 34-36). 

• Когато изберете “Skip”,ще бъде активирана само функцията 
“Satellite search” („Търсене на сателитни програми”). В случай, че е 
необходимо, можете да изпълните “Digital search" и “Analogue 
search" от “Auto installation" в менюто “Setup". 

• След изпълнение на “Digital search" или “Analogue search", 
екранът се превключва на “Satellite search”. В този случай, трябва 
да натиснете “Yes", ако желаете да търсите за сателитни 
програми. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
• Ако изключите телевизора по време на изпълнението на търсенето на 

програмите, асистентът за първоначална автоматична инсталация вече 
няма да се появи. Функцията за автоматична инсталация ви позволява 
изпълните инсталацията отново от “Setup” > “View setting" (страница 34). 

• Действието на асистента за първоначална автоматична инсталация ще 
бъде прекратено, ако оставите телевизора да работи, без да правите 
нищо в продължение на повече от 30 минути. 

• След завършване на първоначалната автоматична инсталация , PIN 
кодът ще бъде установен автоматично на стойност “1234”. За да го 
промените, вижте Задаване на парола/ режим на заключване (страница 
37). За да изтриете PIN кода (въвеждането на PIN код няма вече да бъде 
нужно), вижте ИЗТРИВАНЕ НА PIN КОДА (страница 59). 

• В случай, че като държава бъде избрана “Italy" („Италия”), стойността на 
настройката за възрастовото ограничение по подразбиране ще бъде 18 
години. 

Настройка на цифровите програми 

Натиснете , за да изберете “Terrestrial” 
(„Ефирни”) или “Cable” („Кабелни”), след което 
натиснете OK. 

• В случай, че сте избрали Sweden" като 
държава и “Cable" за формат на търсенето, можете да изберете  
кабелния оператор “ComHem”.  

0 Търсене на ефирни програми 
Телевизорът търси, подрежда и запаметява всички 
приемани телевизионни станции в зависимост от 
настройките и използваната антената. 
• За да прекъснете изпълняваната първоначална автоматична 
инсталация, натиснете .

 

След завършване на търсенето на DVB-T 
каналите, екранът превключва на “Satellite 
search” (страница 15). 
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5.  Търсене на канали. 

 

Кабел 



Кратко ръководство 

0 Търсене на кабелни програми 
За да промените настройката на съответните опции: 
1.  Натиснете , за да изберете менюто, след 

което натиснете OK. 
 

 
2 Натиснете  или 0-9, за да изберете или въведете 
съответната настройка/ стойност, след което натиснете OK. 
Натиснете , за да изберете “Search start” („Начало на 
търсенето”), след което натиснете OK.  
Натиснете , за да изберете “Yes” и да започне търсенето на 
кабелните програми, след което натиснете OK. Телевизорът 
търси, подрежда и запаметява всички приемани телевизионни 
станции в зависимост от техните настройки и антената, към която 
е свързан. За да прекъснете изпълняваната първоначална 
автоматична инсталация , натиснете .   

След завършване на търсенето на DVB-C 
каналите, екранът превключва на “Satellite 
search” (страница 15). 

 

• Менютата “Scrambled stations” („Кодирани станции”) и “Search 
method“ („Метод на търсене”) не се показват на екрана, тъй като всички 
опции в менюто са фиксирани. 

• Настройките “Start frequency" („Стартова честота”) и “Network ID” („ID на 
мрежата”) трябва да бъдат установени на стойностите, посочени от 
кабелния оператор.  

 

Меню  Описание  Избираеми опции 
Scrambled stations 
(Кодирани 
станции) 

Определя, дали ще  
добавите платени 
телевизионни услуги. 

Yes, No (Да, Не)  

Search method 
(Метод на 
търсене) 

Определя, как да 
търсите каналите. 

Channel (Канал): Извежда 
цялата информация от 
канала (бързо, но има 
нужда от съответни 
телевизионни станции). 
Frequency: (Честота) 
Проверява всички честоти 
в диапазона (бавно).  
Quick (Бързо)*2: Търсят се 
всички услуги за дадена 
честота. Това меню 
действа, само когато 
вашият кабелен 
оператор подава 
честотата и ID  на 
мрежата (например, канал 
Homing). 

Start                                                          
frequency  
(Стартова честота)                     от 47.0-858.0 MHz             Network ID 
(ID на мрежата) Задава мрежата. 

Изберете, за да 
регистрирате само 
определен мрежов ID, 
без да регистрирате  
други специални услуги. 

None (Без), 0-65535 

Symbol rate 
1*1 

(Честота на 
модулация 
1*1) 

Честотите на модулация 
се определят от кабелния 
оператор. Въведете 
получената за CATV 
стойност. 

1000-9000 

Symbol rate 
2*1 

(Честота на 
модулация 
2*1) 

Честотите на модулация 
се определят от кабелния 
оператор. Въведете 
получената за CATV 
стойност. 

1000-9000 

QAM modulation 1  
(QAM модулация 1)  16, 32, 64, 128, 256 
QAM modulation 2 
(QAM модулация 2)  None (Без), 16, 32, 

64, 128, 256 
*1  Задайте “Symbol rate 2". ако кабелният оператор използва няколко 

честоти на модулация.  
*2 Когато е избрана “Quick", опцията “Scrambled stations” се установява 

автоматично на “No”.  
*2 Когато е избрана “Quick", “None" не може да бъде да бъде избрано за 
менюто “Network ID". 

• В случай, че сте избрали „Sweden" като държава и “Cable" за формат на 
търсенето, можете да изберете кабелния оператор “ComHem”. 
Следвайте указанията на екрана. 

Настройка на аналоговите програми 

Телевизорът търси, подрежда и запаметява всички 
приемани телевизионни станции в зависимост от техните 
настройки и антената, към която е свързан.  
•   За да прекъснете изпълняваната първоначална автоматична 
инсталация , натиснете . 
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След завършване на търсенето на аналоговите 
каналите, екранът превключва на “Satellite search” 
(страница 15). 



Кратко ръководство 

Търсене на сателитни програми 
Натиснете , за да изберете “Yes”, след което натиснете 
OK. 

 No 

• Ако не искате да изпълните търсенето за сателитните програми 
“Satellite search", изберете “No”, след което натиснете OK. 

• Показва се прозорецът с текущата DVB-S/S2 настройка. 

0 Начало на търсенето: 
Търсене на DVB-S/S2 канали 

1 Натиснете , за да изберете командата “Start search”, 
след което натиснете OK. 

2 Телевизорът търси и запаметява всички приемани 
телевизионни станции в зависимост от техните 
настройки и антената, към която е свързан. 

 

• Изберете “Yes", за да подредите резултатите от търсенето по 
азбучен ред. 

• За да прекъснете изпълняваната първоначална автоматична 
инсталация, натиснете . 

 

0 Промяна на настройката: 
1 Натиснете , за да изберете командата “Change 

setting”, след което натиснете OK. 
• На екрана се показва прозорецът за настройките “Scrambled 

stations” („Кодирани станции”) и “Symbol rate" („Честота на 
модулация”). 

 

 

•   Първо трябва да потвърдите смяната на настройката “Change 
setting", преди да можете да преминете към “Next" („Следваща”). 

1 При започване на търсенето на сателитни 
програми след настройката на кодирани 
станции: 
Натиснете , за да изберете “Next”, след което 
натиснете OK. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Когато изпълнявате първоначалната автоматична инсталация, 

командата “Next" не може да бъде избирана. Изпълнението на смяната 
на настройката “Change setting" активира командата “Next”. 

 

2 Натиснете , за да изберете “Scrambled stations”, 
след което натиснете OK. 
• Scrambled stations: Определя, дали ще добавите платени 

телевизионни услуги. 
3 Натиснете -, за да изберете “Yes”, след което 

натиснете OK. 
4 Натиснете , за да изберете честотата на 

модулация, която искате да промените, след което 
натиснете OK. 
• Symbol rate: Трябва да зададете честотите на модулация на 

сателитните програми. които телевизорът да приема (на 
екрана могат да бъдат показани максимум осем честоти на 
модулация). 

5 Натиснете -, за да изберете “Search start”, след 
което натиснете OK. 

6 Телевизорът търси и запаметява всички приемани 
телевизионни станции в зависимост от техните 
настройки и антената, към която е свързан. 

 

• Изберете “Yes", за да подредите резултатите от търсенето по 
азбучен ред. 

• За да прекъснете изпълняваната първоначална автоматична 
инсталация, натиснете . 
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Кратко ръководство 

2 Когато сменяте настройката на 
свързване на антената: 
Натиснете , за да изберете командата “Change 
setting” в прозореца за DVB-S/S2 настройка в лявата 
колона, след което натиснете OK. 
•   Отваря се прозорецът с настройки на антената. 

 

4   Натиснете , за да изберете “Next”, след което 
натиснете OK.  

 
Натиснете , за да изберете “Yes (0/22kHz)” или “No”, за да 
зададете LNB честотата, след което натиснете OK... 

 
 
 
 

 
 

 

 

 ЗАБЕЛЕЖКА 
• Можете да изберете пет възможности за методът на свързване на 

антената. Консултирайте се с вашите дилъри, преди да използвате 
метод различен от “Single satellite” („Отделен сателит”). 

0 Настройка “Single satellite” („Отделен 
 сателит”) 
1 Натиснете , за да изберете “Single satellite”, след 

което натиснете OK. 
2 Натиснете , за да изберете “SAT1 [None]” („САТ1 

[Няма]), за да извикате на екрана сателитните програми, 
които могат да бъдат приемани от телевизора, след 
което натиснете OK. 

6 
Натиснете , за да изберете съответната опция,  
натиснете , за да настроите съответната стойност 
между 9,000 MHz и 12,000 MHz. 

ПРИМЕР 
 

 

7 Натиснете , за да можете да изберете “OK”, 
след което натиснете OK.. 

 

3 Натиснете / , за да изберете вашия 
предпочитан сателит, след което натиснете OK. 
•   Не можете да изберете “Next", освен ако не сте настроили 

сателитната програма в стъпка 3. 
 

След завършване на тази настройка, на екрана 
се показва прозореца за настройка DVB-S/S2, 
показан в лявата колона на страница 15. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
• Следвайте указанията на екрана за настройките “2 satellites on 22kHz 

switchbox” („2 сателита на 22kHz превключващ контролер”), “2 satellites 
on toneburst switchbox” („2 сателита на тонален превключващ 
контролер”), “Max. 4 satellites on DiSEqC multiswitch" („Макс. 4 сателита 
на DiSEqC мултисуич") и “Communal satellite system" („Комунална 
сателитна система”). 

• За настройване на няколко сателитни канала, идете на “Max. 4 satellites 
on DiSEqC multiswitch”. 
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Кратко ръководство 

Проверка на силата на канала и сила 
на канала (DVB-T/C/S/S2) 

В случай, че инсталирате за първи път DVB-T/C/S/S2 антена 
или я премествате, е необходимо да настроите антената така, 
че да приема добре, като използвате съответния прозорец. 
1 Идете на “Menu” > “Setup” > “View setting” > “Настройка 

на каналите” > “Antenna setup-DIGITAL”. 
2 Натиснете , за да изберете “Digital setup” 

(„Цифрова настройка”) или “Satellite setup” („Сателитна 
настройка”), след което натиснете OK. 

0 Проверка на силата на канала 
3 Натиснете , за да изберете опцията “Signal 

strength” ("Сила на сигнала”), след което натиснете 
OK. 

Сила на сигнала за DVB-T/C 
 

 

 

 

 

Сила на сигнала за  DVB-S/S2 

Сила на канала на DVB-T 
 

 

 

 

 

Сила на канала на DVB-C 
 

 

 

 

Сила на канала на DVB-S/S2 
Signal strength 
 

  

 

 

 

0 Проверка на силата на канала 
4    Натиснете , за да изберете “Channel strength”, 

след което натиснете OK. 
•   Можете да въведете съответния честотен диапазон, като 

използвате цифровите бутони 0-9. 

Захранване на антената 

 

    M  
 M  

5    Ориентирайте антената така, че да постигнете 
възможно най-високи стойности за силата на сигнала 
и качеството му. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Стойностите на “Signal strength” и “Quality" показват, кога да се 

проверява ориентацията на антената. 

 

Антената трябва да бъде захранена, за да може да приема цифровите/ ефирни станции или сателитни канали след 
включването на антенния кабел във входа за антената на гърба на телевизора. 
1 Натиснете MENU и на екрана се отваря прозорецът “Menu". 
2 Натиснете , за да изберете “Setup” („Настройка”), след което натиснете OK. 
3 Натиснете • , за да изберете “View setting” („Настройки за гледане”), след което натиснете OK. 
4 Натиснете , за да изберете “Настройка на каналите” („Настройки на канала”), след което натиснете OK. 
5 Натиснете , за да изберете “Antenna setup-DIGITAL” („Настройка на антена – ЦИФРОВА”), след което 
 натиснете OK. 
6 Натиснете , за да изберете “Supply voltage” („Захранващо напрежение”), след което натиснете OK. 
7 Натиснете • , за да изберете “On” („Вкл.”), след което натиснете OK. 
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Гледане на телевизия 

1 

2 

3 

4 

 

Обичайна употреба 

Включване/ изключване 

Включване/ изключване на захранването 

Включете (|) превключвателя на захранването на 
гърба на телевизора (страница 5). 
За да включите телевизора, натиснете POWER  на 
телевизора или TV  на дистанционното 
управление. 
За да изключите телевизора, натиснете POWER  
на телевизора или TV на Дистанционно 
управление. 
Изключете ( ) превключвателя на захранването на 
гърба на телевизора (страница 5). 
•   Когато изключвате захранването с помощта на превключвателя 

на захранването на гърба на телевизора, EPG данните се губят. 
Режим на готовност (Standby mode)

Превключване между цифрови, 
сателитни и аналогови програми 

Гледане на аналогови 
програми 

 
 

Гледани на сателитни 
програми 

 

ЗАБЕЛЕЖКА 
•   В случай, че са настроени няколко сателитни канала, при всяко 

натискане на бутона SAT, каналите се превключват по следния начин. 

 

0 Преминаване в режим на готовност 
Ако Превключвателят на захранването на гърба на телевизора е включен 
(|), можете да преминете в режим на готовност като натиснете POWER 

 на телевизора или TV  на дистанционното управление. 
0 Излизане от режим на готовност 
В режим на готовност, натиснете POWER  на телевизора или TV  
на дистанционното управление. 

 

Смяна на каналите 
С  

 

 

   

ЗАБЕЛЕЖКА 
• В случай, че телевизорът няма да бъде използван дълго време, 

извадете захранващия кабел от контакта или изключете ( ) 
превключвателя на захранването на гърба на телевизора (страница 5). 

• Независимо от това, че превключвателят на захранването е изключен 
( ), телевизорът продължава да консумира, макар и малко 
количество електрическа енергия (страница 5). 
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Гледане на телевизия 

Избиране на външен видео 
източник 

След свързване, натиснете , за да 
се покаже прозореца “INPUT” 
(„ВХОДЕН СИГНАЛ”), след което 
натиснете  или , за да 
превключите на съответния външен 
източник с OK. 
ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Можете да избирате външния видео 

източник от “CH list" > “INPUT”. 

  0 Избиране на режима на звука 

Режим DTV/SAT  
При приемане на мулти-саунд програми, при всяко натискане на , 
режимът се променя по следния начин:  

 
 

 
 
 

 
 
Натиснете , за да изберете L или R звук, когато се показва STEREO 
или DUAL MONO. 

 
  

ЗАБЕЛЕЖКА 
• Прозорецът за избор на режима на звука се затваря след шест секунди. 
• Опциите, които могат да бъдат избирани са различни в зависимост от 
приеманите програми. 
• В случай, че за настройката “Audio описание setting" („Допълнително 

звуково описание за хора с увредено зрение”) е избрана опцията “On” 
(„Вкл.”), звуковото описание за хора с увредено зрение е активирано в 
зависимост от основния звук. 

O Режим ATV  
При всяко натискане на , режимите се превключват, както е показано 
в следващата таблица. 

 

Избор на NICAM телевизионни програми 
Сигнал  Избираеми опции  
Стерео (Stereo) NICAM STEREO, MONO 
Двуезичен 
(Bilingual) NICAM CH A, NICAM CH B, NICAM CH AB, MONO 

Монозвуков 
(Monaural) NICAM MONO, MONO 

Избор на A2 телевизионни програми  
Сигнал  Избираеми опции  
Стерео (Stereo) STEREO, MONO 
Двуезичен 
(Bilingual) CH A, CH B, CH AB 
Монозвуков 
(Monaural) MONO 

ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Ако няма сигнал, режимът на звука ще бъде установен на “MONO", 
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Гледане на телевизия 
 
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 събития. 

Полезни настройки за използване на EPG 

Базова настройка    Настройка на начина на показване на EPG 
 Настройка 
EPG 
 
Ако желаете да използвате EPG за цифровите програми, изберете 
„Yes”. Телевизорът автоматично приема EPG данни, докато се 
намира в режим на готовност. След избирането на “Yes” е възможно 
изключването на захранването с дистанционното управление да 
продължи по-дълго, поради свалянето на данните. 

Идете на “Menu” > “Setup” > “View setting” > “Individual setting” > 
“Standby search” > “EPG”. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Когато превключвателят на захранването е изключен, телевизорът не 

приема EPG данни. 

Опция 
Настройка на показването 
 
Опцията “Display range setup” („Настройка на показването”) дава 
възможност, да изберете три режима на показване на информацията (в 
зависимост от времето, което обхваща) на екрана. 

Идете на “Menu” > “Setup” > “Option” > “EPG setup” > “Display range 
setup”. 

 

Item 
Mode 1 (Wide 
angle) (Режим 1 – 
Широкоъгълен) 

Показва информация за програмата за 
шест часа. 

Mode 2 (Zoom) (Режим 2 
– Увеличен) Показва информация за програмата за три 

часа. 
Mode 3 (Vertical 
angle) (Режим 3 – 
Вертикален ъгъл) 

Превключва на вертикален формат на показване 
на EPG информацията. 

  

Можете да маркирате желаните жанрове, след което да намерите лесно и 
бързо предаванията, които гледате често. 
1 Идете на “Menu” > “Setup” > “Option” > “EPG setup” > “Genre icon 

setup”. 

2 Натиснете , за да изберете желания жанр, след което 
натиснете OK. 

0 Списък на жанровите икони 
Икона Жанр Икона Жанр 

 

 Филми/ театър @ Music/Bal I et/Dance 
 

Новини/ Актуални 
събития 

Изкуство/ 
култура (без 
музика) 

  

Шоу/ телевизионни 
игри 

Социални/ 
политически 
въпроси/ икономика 

 

Спорт Образование/ наука/ 
специализирани теми 

 

Детски/ младежки 
предавания Свободно време/ 

хоби 
 

3 Натиснете , за да изберете нивото на търсене на 
предаванията, които искате гледате (“Standard” 
(„Стандартно”, “Light” („Леко”), “Remark” („Забележка”)). 
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Гледане на телевизия 

Избиране на предаване от EPG 

Начин на действие 
Фигурите на тази страница обяснявате услугите, 
използващи три знака. 
0 Отваряне/ затваряне на 

прозореца за EPG  
Натиснете EPG. 

  

 

 
 

 
  ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Можете да извикате прозореца с EPG и от “Menu” > “EPG" > “EPG” 

(2) Избор на желаната програма 
Натиснете , за да изберете желаната програма. 

•   Ако видите символите  и ▼пред списъка , натиснете , за да извикате следващата 
или да върнете предишната му страница. 

Натиснете , за да изберете времевия период, в 
който желаете да извършите търсенето. 
•   Продължавайте да натискате ►за да извикате предаванията за 

следващия времеви период. 
Практични функции 

(3)  Преглеждане на информацията за програмата 
1 Натиснете , за да изберете програмата, за която искате да 
получите информация. 
2 Натиснете R, след което натиснете OK, за да настроите на тази програма. 

(4) Търсене на програми по категории 
1 Натиснете G. 
2 Натиснете , за да изберете желания жанр, след което натиснете OK. 
3 Натиснете , за да изберете програмата, която искате да гледате, след 

което натиснете OK. 
•   Виж страница 20 за настройката на жанровете. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Можете да извикате този прозорец за настройка и от “Menu” > “EPG" > “Search by genre” 

(5) Търсене на програма по дата/ час 
1 Натиснете Y. 
2 Натиснете , за да изберете желания времеви период, след което 
натиснете OK. 

| Show/Game show 

 

 

 

3 Натиснете , за да изберете желаната програма, след което натиснете OK. 
ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Можете да извикате този прозорец за настройка и от “Menu” > “EPG" > “Search by date” 

 
 
 
 
 
 
 

БГ-21 

0 Избор на програма 
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Гледане на телевизия 

(6)  Извикване на списъка със зададени 
времена за телевизионните 
програми 
Натиснете B. 
•   Виж страница 22 за настройката на таймера. 

Настройка на таймера с помощта на EPG 
Телевизорът може да превключи на желаната програма в 
зададено от вас време. 
1 Натиснете EPG. 
2 Натиснете , за да изберете желаната 

програма, след което натиснете OK. 

 
 No 

3 Натиснете , за да изберете “Watch” („Гледане”), 
след което натиснете OK. 
• Ако изберете “No”, телевизорът се връща на прозореца с EPG. 

4 Натиснете , за да изберете “Yes”, след което 
натиснете OK. 
• Избраната телевизионна програма се маркира с икона. 

5 Натиснете OK, за да изберете “Back” („Назад”). 

Изключване на таймера 

1 Натиснете EPG. 
2 Натиснете , за да изберете програмата, за 

която е настроен таймера, след което натиснете ОК. 
3 Натиснете , за да изберете “Cancel”, след което 

натиснете ОК. 
4 Натиснете , за да изберете “Yes”, след което 

натиснете ОК.  
0 Изключване на таймера с бутон B на 

дистанционното управление 
1 Натиснете EPG. 
2 Натиснете B, за да извикате списъка със зададените 
времена на таймера. 
3 Натиснете , за да изберете програмата, за която 

искате да деактивирате таймера, след което натиснете 
ОК.  

4 Натиснете , за да изберете “Cancel”, след което 
натиснете ОК. 

5 Натиснете , за да изберете “Yes”, след което 
натиснете ОК. 
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Гледане на телевизия 

Телетекст  

Какво е телетекст? 
Телетекстът излъчва страници с информационен и развлекателен 
характер, които могат да бъдат приемани на телевизори, 
разполагащи със съответни функции. Вашият телевизор получава 
телетекст сигнала по телевизионната мрежа и го декодира в 
графичен формат. Новини, прогноза за времето, борсова и 
спортна информация и програмата за следващите дни са всред 
многото услуги, предлагани от телетекста. 
Включване/изключване на телетекст 
1 Изберете телевизионния канал или външният 

източник, предлагащ телетекст. 
2 Натиснете  за да отворите телетекста. 
 

• Много от телевизионните станции използват операционната 
система TOP, 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 осигуряване 
на бърз достъп.  

• В случай, че изберете програма, по която не се излъчва телетекст 
сигнал, на екрана се появява съобщението “No Teletext available" 
(„Няма телетекст”). 

• Същото съобщение се показва и в останалите режими, когато 
липсва телетекст сигнал. 

Бутони за управление на телетекста  
 

Бутони Описание 
 Увеличаване или намаляване на номера на 

страницата. 
Цветни (R/G/Y/B) 

бутони Избиране на групата или блока от страници, 
показан в цветни скоби в долната част на екрана с 
натискане на бутона със съответния цвят (R/G/Y/B) 
на дистанционното управление. 

Цифрови бутони 0-9 Директно избиране на страница с номер от 100 до 
899 с цифровите бутони 0-9. 

 (Показване на 
скрит телетекст) Показва или скрива скритата информация, 

например отговори на въпроси. 
 („Замразяване”/ 

Задържане) 
Спира актуализирането на телетекст страниците 
или деактивира режима на задържане. 

(Субтитри за 
телетекст) 

Показва или скрива субтитрите. 
*  Субтитри няма да бъдат показвани, ако 
съответната услуга не съдържа съответната 
информация. 

 (Подстраници) Показва или скрива подстраниците. 
* Отваряне на предишната подстраница (R). 
* Отваряне на следващата подстраница (G). 
* Тези два бутона се показват на екрана под формата 
на символите "+” и "-”. 

 

 

 
• При всяко натискане на , изображението на екрана се 

променя, както е показано на горната фигура. 
• Натиснете отново , за да се покаже телетекстът отдясно, а 

телевизионната картина отляво на екрана. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Телетекстът няма да работи, ако е избран сигнал от RGB тип (страница 44). 

Използване на MHEG-5 (само за 
Обединеното кралство) 

Някои от програмите са кодирани с MHEG, позволявайки да гледате 
интерактивно. В случай, че го има, MHEG-5 приложението ще се 
стартира с натискането на . 
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Свързване на външни устройства 

Преди свързването ... 
• Преди да пристъпите към свързване, задължително изключете телевизора и другите устройства. 
• Включете кабелите в съответните букси и гнезда. 
• Прочетете внимателно информацията в ръководството за ползване относно начина на свързване на отделните външни устройства. Това може да 

помогне да подобрите качеството на звука и картината, за да се възползвате най-пълно от потенциала на телевизора и на свързаното към него 
устройство. 

• Повече информация за свързване на компютър към телевизора може да намерите на стр. 50 
 

ЗАБЕЛЕЖКА 
•  Споменатите в долните указания кабели, с изключение на специално описаните “(включени в окомплектовката принадлежности)" на страници 24-26 могат да 
бъдат намерени в търговската мрежа. 
Свързване на видео устройства 

 HDMI връзка 

Пример за свързвани устройства 
0 DVD плейър/ рекордер  
0 Blu-ray плейър/ рекордер  
0 Игрална конзола 

HDMI връзката позволява предаване на цифрово видео и аудио сигнал 
през свързващ кабел от плейър/ рекордер. Цифровите данни за 
картината и звука се предават, без да се налага компресия, респективно 
без никаква за загуба на качеството. Не се налага и аналогово/ цифрово 
преобразуване в свързаното към телевизора устройство, което иначе 
също води до загуба на качеството. 

 
1 HDMI сертифициран кабел 
2 кабел с ∅ 3.5 mm стерео минижак  
3 DVI/HDMI кабел 

DVI/HDMI конвертиране 
С помощта на DVI/HDMI кабел, цифровият видео сигнал на DVD 
устройството също може да бъде предаван през съвместима 
HDMI връзка. Звукът обаче трябва да бъде подаван 
допълнително. 
• Когато свързвате DVI/HDMI кабел към HDMI вход, е възможно 

нарушаване на отчетливостта на картината. 
• И HDMI и DVI използват еднакъв метод на защитя от копиране 

HDCP. 

0 Използване на вход HDMI 2  
Трябва да зададете източника на входния аудио сигнал в 
зависимост от типа на свързания HDMI кабел (за подробности, 
виж страница 32). 
HDMI сертифициран кабел 
1 Натиснете , за да изберете “HDMI 2” от менюто 

“INPUT”, след което натиснете OK. 

2 Идете на “Menu” > “Setup” > “Option” > “Terminal setting” > 
“Audio select” > изберете „HDMI (Digital)”. 

DVI/HDMI кабел 
1 Натиснете , за да изберете “HDMI 2” от менюто 

“INPUT”, след което натиснете OK. 

2 Идете на “Menu” > “Setup” > “Option” > “Terminal setting” > 
“Audio select” > изберете „HDMI+Analog”. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
• Ако свързаното HDMI устройство е съвместимо с AQUOS LINK, 

можете да ползвате различни допълнителни функции (страници 
27-29). 

• В зависимост от типа на използвания HDMI кабел е възможна поява 
на шум в картината. Ето защо, използвайте задължително HDMI 
сертифициран кабел. 

• При възпроизвеждане на картина от HDMI, телевизорът автоматично 
разпознава и настройва най-подходящия формат на изображението.  

• ARC (Audio Return Channel) съвместимите аудио ресивъри трябва да 
бъдат свързвани към вход HDMI 1 с ARC съвместим кабел. 

Поддържан видео сигнал  
576i, 576p, 480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p  
Виж страница 51 за съвместимия сигнал от компютър. 
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Свързване на външни устройства 

SCART връзка  
Компонентна връзка  

 

Пример за свързани устройства 
 
0 видео касетофон (VCR)  
0 DVD плейър/ рекордер  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VCR Декодер 
4 SCART кабел (принадлежност, включена в окомплектовката)/ 

адаптерен кабел 
5 SCART кабел 
ЗАБЕЛЕЖКА 
• Когато декодерът трябва да получава сигнал от телевизора, трябва да 

изберете вход EXT 1, към който е свързан декодера, в “Manual adjust" 
(„Ръчна настройка”) в менюто “Analogue setting” („Аналогови настройки”) 
(страница 36). 

• Не можете да свържете видеокасетофона с декодер, използвайки пълен 
SCART кабел, когато сте избрали “Y/C" за “EXT 1" в менюто “Input select"  
(„Избор на входния сигнал”). 

Пример свързвани устройства 
0 видео касетофон (VCR) 
0 DVD плейър/ рекордер 

Можете да се насладите на изключително точно възпроизвеждане на 
цветовете и висококачествена картина, получавана през вход EXT 3 от  
DVD плейър/ рекордер или друго устройство. 

 
 

 

 
 

 

Стерео адаптерен RGB компонентен 
кабел* кабел (включен в 
 окомплектовката)/ 
 адаптерен кабел 

*  Включеният в окомплектовката конвертиращ кабел (AV кабел) се 
използва само за вход EXT 2, не и за Audio IN/OUT. Вместо него 
използвайте стерео адаптерен кабел (може да бъде намерен в 
търговската мрежа) . 

0 След свързването  
Трябва да бъде избран подходящ източник на звука и настройките 
на входния сигнал при компонентна връзка, за да може да се 
насладите на висококачествена картина, получавана през вход 
EXT 3.  
Избор на компонентния сигнал  
1 Натиснете , за да изберете “EXT 3” от менюто 

“INPUT”, след което натиснете OK. 

2 Идете на “Menu” > “Setup” > “Option” > “Terminal 
setting” > “Input select” > изберете „COMPONENT”. 

Задаване на аудио изхода 
Идете на “Menu” > “Setup” > “Option” > “Terminal 
setting” > “Audio select” > изберете „Video+Audio”. 
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Свързване на външни устройства 

ВИДЕО връзка 
 

Свързване на аудио устройства 
 

Пример за свързвани устройства  
0 видео касетофон (VCR)  
0 DVD плейър/ рекордер  
0 Игрална конзола 
0 Камера 

Можете да използвате вход EXT 2, когато свързвате камера, игрална 
конзола, DVD плейър/ рекордер или друго устройство. 

 

8 AV кабел (принадлежност, включена в окомплектовката)/ 
адаптерен кабел 

Свързване на тонколони/ усилвател 
Усилвателят с външни тонколони трябва да бъде свързван по описания 
по-долу начин.  
0 Свързване на усилвател с цифров/ 

аналогов аудио вход 
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9 Оптичен аудио кабел (за цифров аудио сигнал) 
Стерео адаптерен кабел*1 (за аналогов аудио сигнал) 

* Този вход се използва също и за слушалки. Намалете силата на звука, 
преди да използвате слушалките. Силният звук може да увреди слуха. 

*1 Включеният в окомплектовката адаптерен кабел (AV кабел) се използва 
само за вход EXT 2 , не и за Audio IN/OUT. Вместо него използвайте 
стерео адаптерен кабел (може да бъде намерен в търговската мрежа) . 

0 След свързването  
Настройка на изходния цифрови аудио сигнал  
След свързването на усилвател с цифров аудио вход и вътрешни 
тонколони, както е показано на фигурата, трябва да зададете 
формата на изходния аудио сигнал, съвместим с програмата, която 
гледате или със свързаното устройство. 

Идете на “Menu” > “Setup” > “Option” > “Terminal setting” 
> “Digital audio output” > изберете „PCM” или “Dolby 
Digital”. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
• Когато е избрана опцията “Dolby Digital”, изходният формат е 

Dolby Digital, когато телевизорът приема Dolby Digital или Dolby 
Digital Plus. Когато е избрана опцията “PCM”, изходният формат е 
PCM, независимо какъв е приемания формат.  

• Когато е избрана опцията “Dolby Digital”, HE-AAC аудио 
форматите могат да бъдат извеждани като Dolby Digital. 

 



AQUOS LINK 

Управление на HDMI устройства с AQUOS LINK 
0 Какво е AQUOS LINK? 
Използвайки протокола HDMI CEC, можете да управлявате интерактивно съвместими устройства с 
AQUOS LINK (например AV усилвател, DVD плейър/ рекордер, Blu-ray плейър/ рекордер) с помощта на 
едно дистанционно управление. 
ЗАБЕЛЕЖКА 
• Планирано е пускането на пазара след появата на този телевизор на AQUOS LINK съвместима Озвучителна 

система AQUOS AUDIO и AQUOS рекордер.  
• AQUOS LINK не действа, когато се използва функцията Time shift. 

0 Какво можете да правите с AQUOS LINK   

✔ Записване с едно докосване (само за DTV/SAT) 
Не е необходимо да търсите дистанционното управление на вашия рекордер. Натиснете бутоните REC  
или REC STOP ■ за да стартирате/ спрете записването на рекордера на гледаното от вас. 
✔ Картина с едно натискане 
Когато телевизорът е в режим на готовност, той ще се включи автоматично и ще показва картина от 
HDMI източника. 
• Управление от едно дистанционно 
AQUOS LINK разпознава автоматично свързаните HDMI устройства и ви позволява да управлявате 
телевизора и устройства все едно, че използвате дистанционно управление. 
• Управление на списъците на външни устройства 
Освен списъка със зададените времена на таймера на вашия телевизор (страница 22), вие може да извикате 
менюто на свързаните външни плейъри или списъците със съдържание на AQUOS BD плейърите/ AQUOS 
рекордерите в случай, че тези устройства поддържат AQUOS LINK. 
• Управление на няколко HDMI устройства 
Можете да изберете, кое HDMI устройство да управлявате с помощта на менюто “Link operation”. 
ЗАБЕЛЕЖКА 
• Когато ползвате функция AQUS LINK, задължително използвайте сертифициран HDMI кабел. 
• Насочвайте дистанционното управление към телевизора, не към свързаното HDMI устройство. 
• В зависимост от вида на използвания HDMI кабел, е възможна поява на шум в картината. Затова 

задължително използвайте сертифициран HDMI кабел. 
• Чрез тази система могат да бъдат свързани до три HDMI записващи устройства, един AV усилвател и три 

плейъра. 
• Тези действия засягат HDMI устройството, избрано в момента за външен източник. Ако устройството не 

работи, трябва да го включите и да изберете подходящ външен източник с помощта на . 
• Когато включвате/ изваждате HDMI кабела или променяте свързването, включете всички свързани 

HDMI устройства, преди да включите самия телевизор. Уверете се, че картината и звукът се 
възпроизвеждат коректно, като в менюто “INPUT SOURCE" (“ВХОДЕН ИЗТОЧНИК”) изберете  
“HDMI 1”, “HDMI 2”, “HDMI 3” или “HDMI 4”. 

 

 

AQUOS LINK връзка 
Първо, свържете Озвучителна система AQUOS AUDIO или AQUOS BD плейър/ AQUOS рекордер, поддържащи HDMI CEC протокол. 
ЗАБЕЛЕЖКА 
• По-подробна информация можете да намерите в инструкцията за ползване на устройството, което трябва да бъде за свързано. 
• След изключване на свързващите кабели или при промяна в начина свързването, включете телевизора, само след като сте включили всички останали 
устройства. Променете външния входен източник с натискане на , изберете съответен външен източник и проверете картината и звука. 
• Кабелите, споменати в следващите обяснения, могат да бъдат намерени в търговската мрежа. 
• Четирите бутона ( ), свързани със зелена линия, се използват за управление на функцията Time shift. 
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AQUOS LINK 

Свързване на AQUOS BD плейър/AQUOS рекордер през 
Озвучителна система AQUOS AUDIO 

Свързване само на AQUOS BD 
плейър/AQUOS рекордер  

 

 

 

 

 

 

AQUOS BD плейър/ AQUOS рекордер 
1 Сертифициран HDMI кабел 

Озвучителна система AQUOS AUDIO 

o Оптичен аудио кабел 

AQUOS BD плейър/ AQUOS рекордер 
*  Функцията ARC (Audio Return Channel) действа 

само, когато се използва вход HDMI 1. 

Настройка на AQUOS LINK 

Начин на действие 

Идете на “Menu” > “Link operation” > “AQUOS LINK 
setup” > изберете опцията, която искате да 
използвате. 

AQUOS LINK control (Управление AQUOS LINK) 
Избере “On” („Вкл.”), за да активирате HDMI CEC функциите.  

Auto power on (Автоматично включване) 

Selecting channel key (Бутон за избиране на 
канала) 

Тази функция ви позволява да изберете канала на свързаното HDMI 
устройство с помощта на дистанционното управление на телевизора. 
1 Натиснете , за да изберете входния източник на 

свързаното HDMI устройство, което искате да управлявате с 
помощта на дистанционното на телевизора, след което 
натиснете OK. 

2 Натиснете , за да изберете “On”, след което натиснете 
OK. 

 

Ако е избрана тази опция, е активирана функцията за функцията за 
автоматично показване на картината. Телевизорът се включва 
автоматично, докато е в режим на готовност и започва да показва 
картина от HDMI източник. 
ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Фабричната настройка за тази опция е “Off” („Изкл.”). 

Using genre info (Използване на жанрова 
информация) 

Тази функция позволява автоматично превключване в подходящ 
звуков режим в зависимост от жанровата информация, включена в 
цифровото излъчване. 

 

Selecting recorder (Избиране на рекордер)  Audio return channel (ARC) (Реверсивен 
звуков канал (ARC)) 

 

От тук, можете да изберете рекордера за записване от няколко, 
свързани към телевизора устройства. 
ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Ако свържете Озвучителна система AQUOS AUDIO между телевизора и 

AQUOS рекордера, индикатора за външния източник се променя 
(например от “HDMI 1" но “HDMI 1 (Sub)”). 

Ако за тази функция е избрано “Auto”, телевизорът може да изпраща 
аудио данни за видео съдържанието, показвано на телевизора, на 
свързаното устройство само с един ARC съвместим кабел. Използването 
на тази функция елиминира необходимостта от използване на отделен 
цифров или аналогов аудио кабел. 
Свързване за използване на “Audio return channel” 
•  Трябва да бъдат използвани ARC съвместими кабели/ устройства, 

свързани към вход HDMI 1, за да се активира тази функция. Методът на 
свързване е същият, като представения по горе за свързване само на 
AQUOS BD плейър/ AQUOS рекордер. 
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AQUOS LINK 

Управление на AQUOS LINK устройство 
AQUOS LINK ви позволява да управлявате свързаното през HDMI 
устройство само с едно дистанционно управление. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Ако свързаното устройство не разполага с тази функция или  

устройството в състояние, в което не може да бъде показано менюто  
(по време на запис, влизане в режим на готовност и др.), тази функция 
не може да бъде ползвана. 
Смяна на носителя (Media change) 

 

 
 

1 Натиснете ►, за да започне възпроизвеждане на 
 съдържанието. 

•   Виж раздела Основно меню/ списък на съдържанието, ако 
желаете да стартирате възпроизвеждането с помощта на 
списъка на съдържанието в AQUOS BD плейъра/ AQUOS 
рекордера. 

2 Натиснете ►► за бързо преминаване напред . 

Натиснете - за бързо връщане. 

Натиснете ■ за спиране. 
Натиснете  за пауза. 
Натиснете SOURCE  за включване/ изключване на 
свързаното през HDMI устройство. 

Меню AQUOS LINK  
Можете да изберете менюто AQUOS LINK от менюто “Link operation”, за 
да направите настройките на звука или външното устройство. 

Включване/ изключване на рекордера 

Ако вашият рекордер използва няколко носителя, изберете можете да 
изберете съответния носител по следния начин: 
1 Натиснете , за да изберете “Media change”, след което 

натиснете OK. 

2 Изберете желаният носите, например DVD рекордер или HDD 
(твърд диск). Типът на носителя ще се сменя, когато натиснете 
OK. 

EPG на рекордера  
Можете да извикате EPG на CEC съвместимия рекордер и да зададете 
времена на таймера за записване с помощта на дистанционното 
устройство на телевизора.  
1 Натиснете , за да изберете “Recorder EPG”, след което 

натиснете OK. 
• Източникът на външния входен сигнал се включва и на дисплея 

се показва EPG на рекордера.  
2 Изберете програмата, която ще бъде записвана. 

• Вижте ръководство за ползване на рекордер за подробности. 
Смяна на изходното аудио устройство 

 

Можете да извикате EPG на CEC съвместимите рекордери и да 
зададете времена на таймера за включване на записването с помощта 
на дистанционното управление на телевизора. 
1 Натиснете , за да изберете “Recorder on/off”, след което 

натиснете OK. 
• Източникът на външен сигнал се включва и на екрана се показва 

EPG на рекордера. 
2 Изберете програмата, която ще бъде записвана. 

• Вижте ръководството за ползване на рекордер за подробности. 
Основно меню/ списък на съдържанието 

Този раздел обяснява, как да пуснете възпроизвеждането на 
заглавие от съдържанието на AQUOS BD плейъра/ AQUOS 
рекордера. 
1 Натиснете , за да изберете “Top menu/title list”, след което 

натиснете OK. 
• Свързаният рекордер се включва и телевизорът 

автоматично избира съответния източник на външен 
сигнал. 

• На екранът се показва списъкът с данни за съдържанието на 
свързания AQUOS BD плейър/ AQUOS рекордер.  

 

2 Натиснете MENU, за да затворите прозореца с менюто и да 
можете да използвате бутоните . 

3 Изберете заглавие с , след което натиснете 
PLAY ►. 

AQUOS audio SP 
Можете да изберете да слушате звука на телевизора само от 
Озвучителната система AQUOS AUDIO. 

Натиснете , за да изберете “By AQUOS audio SP”, след 
което натиснете OK. 
• Звукът от високоговорителите на телевизора и изхода за 

слушалките се спира и се чува само звука от Озвучителната 
система AQUOS AUDIO. 

• Допълнителният звук за хора с увредено зрение се спира. 

AQUOS SP 
Можете да изберете да чувате звука на телевизора само от AQUOS TV 
озвучителната система. 

Натиснете , за да изберете “By AQUOS SP”, след което 
натиснете OK. 

Смяна на звуковия режим (Sound mode change)  

Можете да смените ръчно звуковия режим на озвучителната система 
AQUOS AUDIO. 
1 Натиснете , за да изберете “Sound mode change”. 

2 Режимът на звука се променя при всяко натискане на OK. 
•   Вижте ръководство за ползване на озвучителната система 

AQUOS AUDIO за подробности. 
Избор на модел (Model select) 

 

Меню за настройка (Setup menu)  
Можете да извикате менюто на свързаното през HDMI CEC съвместимо 
външно устройство (плейър, рекордер, декодер и др.), като използвате 
функцията “Setup menu”. 

Натиснете , за да изберете “Setup menu”, след което натиснете 
OK. 

Ако свързването на HDMI устройства е последователно, може да 
определите, кое устройство да управлявате.  
Натиснете , за да изберете “Model select”, след което натиснете OK. 

HDMI устройството се сменя при всяко натискане на OK.              
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Основни настройки 

Настройки на картината 

Идете на “Menu” > “Setup” > “Picture”. 

 
 

 

 

 

Picture (Kартина) 
AV mode (Режим AV) 

Режимът ”AV mode” ви предлага да изберете няколко опции за 
гледане, за да адаптирате по най-добрия начин на действието на 
телевизора към околните условия, които могат да варират в з 
различни фактори, като осветеността на помещението, вида на 
гледаната програма или типа на картината от външния източник. 

Натиснете , за да изберете желания режим, след 
което натиснете OK. 
•   Можете да превключите между менютата “Picture” („Картина”) и 

“Audio” („Аудио”) с натискане на AV MODE 
 

Опция 
AUTO 
(АВТОМАТИЧНО) Телевизорът автоматично избира 

необходимите настройки в менюто “AV mode” 
в зависимост от осветлението и вида на 
гледаната програма. 

STANDARD 
(СТАНДАРТНО) За висококачествена картина в нормално 

осветено помещение. 
MOVIE (ФИЛМ) За гледане на филм в затъмнено помещение. 
GAME (ИГРА) За видео игри.  
PC* (КОМПЮТЪР) За компютър. 
USER  
(ПОТРЕБИТЕЛ) Позволява промяна на настройките по 

желание. Можете да изберете режима за всеки 
източник на входен сигнал. 

x.v.Colour** Създава реалистично цветове на екрана 
на телевизора. 

DYNAMIC 
(ДИНАМИЧЕН) За отчетливо изображение с висок контраст за 

гледане на спортни предавания. 
DYNAMIC (Fixed) 
(ДИНАМИЧЕН 
(Фиксиран)) 

За отчетливо изображение с висок контраст 
за гледане на спортни предавания 
(настройките “Picture” и “Audio” не могат да 
бъдат променяни). 

ЗАБЕЛЕЖКА 
• Може да изберете „AV mode” и с натискане на AV MODE.  
• Маркираната с * опция може да бъде използвани само, когато са 
 избрани “HDMI 1”, “HDMI 2”, “HDMI 3”, “HDMI 4” или “EXT 3” от менюто 
 “INPUT”. 
• Маркираната с ** опция може да бъде използвана само при приемане на  

“x.v.Colour” сигнал през HDMI входа. 
• Ако изберете „AUTO”, е възможно някои от опциите в менюто “AV mode” да 

не бъдат избирани автоматично. 

Picture (Kартина) 

OPC (OPC сензор)  
Автоматично регулира яркостта на екрана. 

  

Опция 
Off (Изкл.) Яркостта е фиксирана на нивото, зададено в 

“Backlight” („Подсветка”). 
On (Вкл.)  Автоматично регулиране. 
On:Display (Вкл.: екран) Показва OPC ефекта на екрана., докато се 

регулира яркостта му. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Когато е избрана опцията “On”, телевизорът усеща светлината в 

помещението и автоматично регулира силата на подсветката. OPC 
сензорът не бива да бъде закриван от обекти, които могат да повлияят на 
способността му да усеща осветеността на обкръжението. 

Picture (Kартина) 

Настройка на картината  
Настройва картината в зависимост от вашите предпочитания. 

 Настройки  
 

Избираеми 
опции 

 (курсор)   (курсор)  

Backlight 
(Фоново осветление) Екрана потъмнява Екранът става по-светъл 
Contrast 
(Контраст) За по-малък контраст За по-голям контраст 
Brightness 
(Яркост) За по-малка яркост За по-голяма яркост 
Colour 
(Цвят) За по-слаби 

цветове 
За по-интензивни 
цветове 

Tint 
(Оттенък) Засилване на лилавото Засилване на зеленото 
Sharpness 
(Отчетливост) За по-малка отчетливост За по-голяма отчетливост 
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Picture 
(Картина) 

 

Quad pixel plus 
 

Advanced (Разширени функции) 
Този телевизор предлага различни разширени функции за оптимизиране 
на качеството на картината. 

Идете на “Menu” > “Setup” > “Picture” > “Advanced”. 

C.M.S.-hue (C.M.S.-нюанс)  

Осигурява възпроизвеждане на изображения с висока разделителна 
способност. Тази функция се предлага само при моделна серия 924.  

Gamma adjustment (Регулиране на гамата) 
Избира разликата в нюанса при светлина и тъмнина на 
изображението в зависимост от вида на гледаната програма в 
диапазона макс. + 2 до мин. - 2 

 

Тази функция регулира нюанса на избрания цвят с помощта на система 
с шест цвята. Film mode (Режим филм) 

 

C.M.S.-saturation (C.M.S.-насищане)  
Тази функция увеличава или намалява насищането на избрания цвят 
с помощта на система с шест цвята. 

Автоматично открива източниците на филми (кодирани на 24 или 25 
кадъра в секунда, в зависимост от вертикалната честота), анализира ги, 
след което реконструира всеки отделен кадър в картина с high-definition 
качество (“Advanced (High)” (“Разширено (високо)”) , “Advanced (Low)” 
(“Разширено (ниско)”), “Standard” („Стандартно”), “Off” („Изкл.”)). 

 

C.M.S.-value (C.M.S.-стойност) Active contrast (Активен контраст) 
 

Тази функция регулира яркостта на избрания цвят с помощта на 
система с шест цвята.  Автоматично настройва контраста на картината в зависимост от сцената. 

 

Colour temp. (Цветната температура)  DNR 
 

Настройва цветната температура, за да осигури възможно 
най-добро възпроизвеждане на бялото. 

 

Опция 
High (Висока) Бяло със синкав нюанс. 
Mid-High 
(Средно-висока) Междинен нюанс между “High” и “Middle”. 

Middle (Средна) Естествен нюанс.  
Mid-Low (Средно ниска) Междинен нюанс между “Middle” и “Low”. 
Low (Ниска)  Бяло с червеникав оттенък.  
R/G/B Gain (LO), 
R/G/B Gain (HI) Настройва баланса на бялото чрез промяна на 

стойността за всеки обект. 

Scanning Backlight 200/Fine motion advanced 
Технологиите “Scanning Backlight 200" (само при моделна серия 924) и 
“Fine motion advanced” (само при моделни серии 824 и 814) представляват 
върхови решения за осигуряване на постигане на цифрово качество на 
картината чрез отстраняване на размазването на движещите се образи 
(“Scan” („Сканиране”) (само за “Scanning Backlight 200”), “High" („Високо”), 
“Low” („Ниско”), “Off” („Изключено”)). 
ЗАБЕЛЕЖКА 
• Този ефект е по-забележим при бързо движещи се изображения . 
• Тези функции няма да имат ефект в следните случаи:  

 

1) Видът на получавания сигнал: при сигнал от компютър. 
2) На екрана е показано екранно меню. 
3) Включен е телетекст.  

• Ако изображенията изглеждат размазани, изберете “Off”. 

“DNR” осигурява по-ясна картина (“Auto” („Автоматично”, “High” 
(„Високо”), “Middle” („Среден”), “Low” („Ниска”), “Off” („Изкл.”)). 
ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Възможно е тази функция да не бъде активна  в зависимост от 

вида на входния сигнал .  
Monochrome (Монохромен режим)  

За гледане на чернобяла картина. 

Range of OPC (Диапазон на действието на OPC) 
Нивото на действието на OPC сензора за автоматичната настройка на 
яркостта може да бъде установено според вашите предпочитания. 
Диапазонът на действие на OPC сензора може да бъде максимум + 16 и  
минимум - 16. 
ЗАБЕЛЕЖКА 
• Тази функция е активна, само когато за “OPC” са избрани опциите “On" 

или “On:Display”. 
• Максималната стойност на настройката не може да бъде по-малка от 

минималната възможна. 
• Минималната стойност на настройката не може да бъде по-голяма от 

максималната. 
• За максималните и минималните настройки не може да се избира 

една и съща стойност. 
• В зависимост от силата на околната светлина, е възможно OPC сензорът 

да не действа, ако зададения диапазон е малък. 
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Аудио настройки 

Идете на “Menu” > “Setup” > “Audio”. 
 

 

 

 

 

Audio (Аудио) 

Auto volume (Автоматично регулиране на силата на 
звука)  

Отделните източници на звук понякога не са настроени с еднакво 
ниво на силата на звука, например дадено предаване и рекламите, 
излъчвани в него. Тази функция намалява този проблем, като 
изравнява нивата. 

Audio (Аудио) 
(Audio Description setting) Настройка 
на допълнителната описателна аудио 
информация за хора с увредено 
зрение  

Тази функция позволява да активирате възпроизвеждането на 
допълнителната описателна аудио информация за хора с увредено 
зрение, ако телевизорът приема сигнал, съдържащ такава. 
ЗАБЕЛЕЖКА 
• Когато за “Audio description" е избрана опцията “On”, допълнителния 

звук се наслагва върху основния, ако изберете програма, съвместима 
с такава допълнителна информация. 

• Ако не можете да чуете ясно допълнителни звук за хора с увредено зрение, 
идете на “Menu” > “Setup” > “Audio” > “Audio description setting” > “Mix evel” и 
изберете горното ниво, за увеличите силата на звука.. 

• Тази функция се предлага само за DTV програми. Менюто “Audio 
description setting" не се показва при ATV програми или сигнал от 
външни устройства.  

• Допълнителният звук се налага върху основния само, когато звука на 
телевизора се възпроизвежда от високоговорители, слушалки или се 
подава на аудио изхода. Допълнителният звук не се подава по S/PDIF 
и SCART. 

• Тази функция не се предлага за озвучителната система AQUOS 
AUDIO. 

• Тази функция не действа при възпроизвеждане с Time shift. 
 

Опции 
High (Високо) Намалява силно разликата в силата на 

звука от различните източници. 
Middle (Средно) 

 
Low (Ниско) Намалява леко разликата в силата на звука от 

различните източници. 
Off (Изкл.) Не регулира разликата в силата на звука от 

различните източници 
 Audio (Аудио) 
Аудио настройки  
Можете да регулирате качеството на звука в зависимост от вашите 
предпочитания. 

 

Опция  (курсор)  (курсор) 
Treble (Високи честоти) По-слаби По-силни 
Bass (Бас) По-слаби По-силни 
Balance (Баланс) Намалява звука на 

левия канал 
k  

Намалява звука на десния 
канал  

Audio (Аудио) 
Surround (Пространствен звук) 

Тази функция позволява да се насладите на по-реален, жив звук. 
Audio (Аудио) 

Bass Enhacer (Усилване на ниските честоти) 
Тази функция да се насладите на звук с усилени ниски честоти. 

Audio (Аудио) 
Clear Voice (Ясен глас)  

Тази функция усилва гласовете и намалява фона (шума).  
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Option (Опция) 
Audio select (Избор на аудио сигнала)  

Когато използвате вход EXT 3 или HDMI 2, трябва да изберете, кой вход 
използва аналоговия аудио сигнала на AUDIO (R/L) жака. 

Идете на “Menu” > “Setup” > “Option” > “Terminal setting” 
> “Audio select”. 

Когато избирате “HDMI 2” от меню “INPUT”  
 

Опция 
HDMI (Digital) Когато свързвате устройства (включително и 

компютър) с HDMI кабел към вход HDMI 2. 

HDMI+Analog Когато свързвате устройства (включително и 
компютър) с DVI/HDMI кабел към вход HDMI 2 и 
телевизорът получава аудио сигнал от AUDIO 
(R/L) жака. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Трябва да бъде избрана опцията “HDMI+Analog", когато свързвате 

устройства (включително и компютър) със сертифициран HDMI кабел към 
вход HDMI 2 . Ако е избрана опцията “HDMI (Digital)", няма да има звук. 

Когато избирате “EXT 3” от меню “INPUT” 
 

Опция  
Video Когато свързвате устройства с AV кабел към 

вход EXT 3 ще бъде показвана картина без 
звук. 

Video+audio Когато свързвате компютър към вход EXT 3 и 
телевизорът получава аудио сигнал от AUDIO 
(R/L) жака. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Трябва да изберете“COMPONENT" от меню “Input select", когато изберете 

"EXT 3" от меню "INPUT" (страници 19 и 44). 

Настройка на входния аудио сигнал 



Основни настройки 

Настройки за икономия на енергия 

Идете на “Menu” > “Setup” > “ECO”. 

 
 
 

О Икони за статуса на функцията “Energy 
save”  
 

Икона Описание 

 
“Energy save” е в режим “Standard”. 

 
“Energy save” е в режим “Advanced”. 

Когато за “Energy save” са избрани опциите “Standard” или 
“Advanced”, в менюто “Picture” и в прозорците с информация за 
канала се появява икона за статуса на функцията “Energy save”. 
ECO (Енергоспестяващи функции) 

No signal off (Изключване при липса на сигнал)  
Когато е избрана опцията “Enable” („Активна”), телевизорът ще 
влезе автоматично в режим на готовност, ако не получава сигнал 
повече от 15 минути. 
ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Дори ако излъчването на телевизионна програма спре, тази функция може 

да не действа поради наличие на смущения от другите телевизионни 
станции или други сигнали.  

  
 

ECO (Енергоспестяващи функции) 
ECO Picture control (Енергоспестяващо управление на 
картината) 
Тази функция открива автоматично източника на картината и 
намалява консумацията на енергия, като запазва непроменена 
яркостта на изображението. 
ЗАБЕЛЕЖКА 
• Тази функция не действа, когато в “AV mode” са избрани опциите 

“DYNAMIC (Fixed)” или “AUTO” 
• Тази функция, не действа, когато в “Energy save” са избрани 

опциите “Standard” или “Advanced”. 

ECO (Енергоспестяващи функции) 
Energy save (Икономия на енергия) 
Тази функция позволява да намалите яркостта на подсветката, за 
да намалите консумацията на енергия и да увеличите живота 
подсветката. 
 

Опция 
Standard (Стандартна) Намалява яркостта на подсветката. 
Advanced (Увеличена) Намалява яркостта на подсветката повече в 

сравнение с опцията “Standard”. 
Off (Изкл.) Яркостта на подсветката остава тази, която е 

избрана в “AV mode”. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Тази функция не действа, когато в “AV mode” е избрана 

опцията “DYNAMIC (Fixed)”. 

Телевизорът ще влезе автоматично в режим на готовност, ако не 
е получил външна команда в продължение на три часа и за 
функцията е избрана опцията “Enable”. 
ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Пет минути преди телевизорът да влезе в режим на готовност, на екрана 

започва да се показва оставащото време, като се променя на всяка минута. 
ECO (Енергоспестяващи функции) 
Sleep timer (Таймер за изключване) 
Тази функция позволява да зададете времето, след което 
телевизорът автоматично да влезе в режим на готовност. Това 
можете да направите, като изберете опцията “Change” 
(„Промяна”). 
ЗАБЕЛЕЖКА 
• Изберете „Off”  („Изкл.”), за да спрете таймера за изключване 
• Когато бъде въведено времето, обратното му отброяване започва 
 автоматично. 
• Пет минути преди телевизорът да влезе в режим на готовност, на екрана 

започва да се показва оставащото време, като се променя на всяка минута. 

ECO (Енергоспестяващи функции) 

Audio only (Само звук)  
Когато слушате музика от музикална програма, можете да 
изключите картината и да се наслаждавате само на звука. 

 

Опция 
On (Вкл.)                          | Звук без картина. 
Off (Изкл.) Картина и звук. 
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View setting (Настройки за гледане) 
Auto Installation (Автоматична инсталация)  
Телевизорът автоматично открива и запаметява всички налични 
програми. Тази функция позволява да се настройват 
индивидуално цифровите, сателитните и аналоговите програми и 
да се променят настройките след завършването на 
първоначалната автоматична инсталация.  
1 Идете на “Menu” > “Setup” > “View setting” > “Auto 

installation”. 
2 Натиснете , за да изберете “Yes”, след което 

натиснете OK. 
3 Натиснете , за да изберете желания език, 

след което натиснете OK. 
ЗАБЕЛЕЖКА 
• Необходимо е въвеждането на PIN код, когато се изпълнява “Auto 

installation”. Фабрично зададеният PIN код е “1234”. За да го промените, 
вижте Задаване на парола/ режим на заключване (страница 37). За да 
изтриете PIN кода (повече няма да се налага въвеждането на PIN код), 
вижте ИЗТРИВАНЕ НА PIN КОДА (страница 59). 

• Не можете да задавате настройките Home/Store и да избирате 
държавата при “Auto installation” в менюто “Setup”. Ако желаете да 
промените тези настройки, изпълнете автоматично първоначалната 
автоматична инсталация след изпълнение на “Reset” („Връщане на 
първоначалните настройки” от менюто “Setup”.  

• На екрана ще се покаже прозореца с настройката на държавата. 

4 Натиснете , за да изберете стандарта на 
програмите, които искате да търсите, след което 
натиснете OK. 

О Digital search (Търсене на цифрови 
програми) 

След избирането на вида програми, които искате да 
търсите “Terrestrial” („Ефирни”) или “Cable” („Кабелни”), 
вижте Настройка на цифровите програми на страници 
13 - 14. 
О Analogue search (Търсене на аналогови 
програми) 
Телевизорът търси, подрежда и запаметява всички 
приемани телевизионни програми. Вижте Настройка на 
аналоговите програми на страница 14. 

0 Satellite search (Търсене на сателитни 
програми) 

След избиране на “Satellite search”, на екрана се отваря 
екрана с текущата DVB-S/S2 настройка. Вижте “Търсене 
на сателитни програми” на страници 15-16. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
•   След избирането на “Next” в прозореца с текущата DVB-S/S2 настройка, 

трябва да изберете предпочитания сателит за започне търсенето. 
View setting (Настройки за гледане) 

Programme setup (Настройка на програмите) 
Може да промените настройките на DTV програмите 
автоматично или ръчно. 
1 Идете на “Menu” > “Setup” > “View setting” > “Channel 

setup” > “Programme setup”. 
2 Натиснете , за да изберете стандарта на излъчване, 

който искате да промените, след което натиснете OK. 
ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Необходимо е въвеждането на PIN код, когато се изпълнява “Programme 

setup”. Фабрично зададеният PIN код е “1234”. За да го промените, вижте 
Задаване на парола/ режим на заключване (страница 37). За да 
изтриете PIN кода (повече няма да се налага въвеждането на PIN код), 
вижте ИЗТРИВАНЕ НА PIN КОДА (страница 59) 

Digital setting (Настройка на цифровите 
програми) 
Terrestrial (Ефирни) 

Когато изберете „Terrestrial” при първоначалната 
автоматична инсталация или в менюто “Auto installation”, 
можете да промените следващите настройки. 
 
О Additional search (Допълнително търсене) 
Използвайте това меню, за да добавите автоматично нови 
програми, след завършването на “Digital search” в менюто “Auto 
installation”. 
О Manual search (Ръчно търсене) 
Добавяне на нови програми в рамките на определен честотен 
обхват. 
• Въведете честотата с помощта на цифровите бутони 0-9. 
• Можете да изпълнявате “Manual search” с въвеждане на номерата на 

програмите, само когато в настройката за държава е избрана някоя от 
петте Скандинавски държави. 
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Настройка на каналите 



Основни настройки 

0 Manual adjust (Ръчно регулиране) 
Конфигурира различни настройки за отделните програми с помощта 
на цветните (R/G/Y/B) бутони. 
 

0 Manual search (Ръчно търсене) 
Добавяне на нови програми в рамките на определен честотен обхват. 
След въвеждането на съответните настройки на показания по-долу 
прозорец, телевизорът започва търсенето. 

•   Вижте таблицата за опциите на менюто в дясната колона на 
страница 14.        

 

 

1 2 Натиснете , за да изберете желаната програма. 
Натиснете цветният бутон на дистанционното управление, 
съответстващ на настройката, която искате да конфигурирате. 
• Знакът ✔ показва, че съответното действие е активирано. При 

всяко натискане на цветен бутон, можете да включите/ 
изключите съответното действие. 

Бутони за операциите на “Manual adjust” 
 

 
Натиснете бутона R. 

Когато програмата е заключена, трябва да въведете своя PIN 
код в случай, че искате да настроите на нея. 

0 Manual adjust (Ръчно регулиране) 
Тази функция е същата, както и при “Terrestrial”. Вижте “Manual adjust” 
в “Terrestrial”.   
• Можете да променяте само настройките “Manual adjust”. 
• Можете да избирате само действието “Lock" в “Manual adjust”. 

Настройка на сателитните програми 
Преди да изберете вида на търсенето в “Satellite setting” („Настройка 
на сателитни програми”), трябва да изберете съответен сателит. 

 

CH skip 
(Прескачане) Натиснете бутон G.  

 

Програмите със знака ✔ се прескачат, когато се натиска  на 
телевизора или на дистанционното управление. 
 Натиснете бутона Y  

Избраната програма се изтрива. Ако желаете да я гледате отново, 
изпълнете “Auto installation”, “Additional search” или “Manual search”. 

 Натиснете бутон B . 
Може да бъде променено мястото на 

програмата. 
(1)  Натиснете , за да изберете програмата, която 

искате да преместите, след което натиснете OK. 
 
 

 

 (2) Натиснете , за да преместите 
програмата на желаната позиция, след 
което натиснете OK. 

 

   

 (3) Повтаряйте стъпки 1 и 2, докато не бъдат 
подредени всички желани програми.  

 
Кабел 

SAT2 [Hot Bird 13E] 

 
 

Additional search (Допълнително търсене) 
Използвайте това меню, за да добавите автоматично нови програми 
след завършването на автоматичната инсталация. Следвайте стъпки от 
1 до 6 в дясната колона на страница 15. 
0 Manual search (Ръчно търсене) 
Добавяне на нови програми в рамките на определен честотен 
обхват. След въвеждането на съответните настройки на показания 
по-долу прозорец, изберете „Yes" от менюто “Search start” („Начало 
на търсенето”). 
 

 

Когато изберете „Cable” при първоначалната автоматична инсталация 
или в менюто “Auto installation”, можете да промените следващите 
настройки. 

Additional search (Допълнително търсене) 
Използвайте това меню, за да добавите автоматично нови програми 
след завършването на “Digital search” в менюто “Auto installation”. 
Следвайте стъпки от (1) до (5) в Търсене на кабелни програми на 
страница 14. 

0 Manual adjust (Ръчно регулиране) 
Тази функция е същата, както и при “Digital setting”. Вижте “Manual 
adjust” в “Digital setting”. 
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Lock (Заключване) 

Delete (Изтриване) 

Sort (Подреждане) 



Основни настройки 

Analogue setting (Настройка на 
аналоговите програми)  

Можете да промените настройките на телевизионните канали 
автоматично или ръчно. 
0 Additional search (Допълнително търсене) 
Използвайте това меню, за да добавите автоматично нови програми 
след завършването на търсенето на аналоговите програми в менюто 
“Auto installation” 
•   Стартирайте търсенето на каналите, след като изберете цветната и 

звуковата система. 
0 Manual adjust (Ръчно регулиране) 
Използвайте това меню, за да настроите ръчно аналоговите 
телевизионни канали.  

След избирането на “Yes” на екрана, натиснете , за 
да изберете канала, който искате да настроите, след което 
натиснете OK. 

Fine (Фина настройка)  
Можете да настроите честотата до желаната позиция. 
ЗАБЕЛЕЖКА 
• Настроите, като използвате фоновата картина за референция.  
• Вместо да натискате , за да настроите честотата, вие можете да 

го направите с директно въвеждане на честотата на канала с 
цифровите бутони 0-9. 

ПРИМЕР 
• 179.25 MHz: натиснете 1 > 7 > 9 > 2 > 5 .  
• 49.25 MHz: натиснете 4 > 9 > 2 > 5 >  OK 

Colour sys. (Цветна система) 
Изберете оптимална цветна система за приемането (“Auto” “PAL”, 
“SECAM”). 
Sound sys. (Звукова система) 
Изберете оптимална звукова система (система на излъчване) за 
приемането (“B/G”, “D/K”, “I”, “L/L"'). 
Label (Етикет) 
Когато телевизионният канал изпраща информация за своето име и 
името на своята мрежа, “Auto installation” открива тази информация и ѝ 
задава име. Независимо от това, можете да смените имената на 
отделните канали според вашите предпочитания. 

Въведете символите на новото име на канала с помощта на 
софтуерната клавиатура (страница 7).  

ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Името може да се състои от пет или по-малко символа. 

Skip (Прескачане) 
Каналите при които за настройката “Skip” е избрана опцията “On”, се 
прескачат, когато се използва , дори и когато се гледа картина на 
телевизора. 

Decoder (Декодер)  
Когато свързвате декодер към телевизора, трябва да изберете “EXT 1”. 
ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Фабрично избраната опция е “Off”. 

Lock (Заключване)  
Можете да блокирате гледането на каналите. 
ЗАБЕЛЕЖКА 
• Вижте „PIN" за информация за PIN кода 
• Когато за даден канал за настройката “Lock” е избрана опцията “On", на 

екрана се показва съобщението “Child lock has been activated" („Защитата 
за деца е активирана”), а картината и звука на канала се блокират.  

• В случай, че на екрана е показано съобщението “Child lock has been 
activated”и натиснете , ще се отвори прозореца за въвеждане на PIN 
кода. Въвеждането на правилния PIN код ще отключи временно 
програмата, до изключване на телевизора. 

0 Sort (Подреждане) 
Каналите могат да бъдат записвани в произволна позиция. 
1 Натиснете , за да изберете “Yes”, след което натиснете OK. 

2 Натиснете , за да изберете канала, който искате да 
преместите, след което натиснете OK. 

3 Натиснете , за да го преместите на желаното място, 
след което натиснете OK. 

4 Повтаряйте стъпки 2 и 3, докато не бъдат подредени всички 
програми. 

0 Erase programme (Изтриване на програма) 
Програмите могат да бъдат изтрити по отделно. 
1 Натиснете , за да изберете “Yes”, след което натиснете OK. 

2 Натиснете , за да изберете канала, който искате да 
изтриете, след което натиснете OK. 
•   На екрана се отваря прозорец със съобщение. 

3 Натиснете , за да изберете “Yes”, след което натиснете OK, 
за да изтриете избрания канал. Всички канали след него се 
преместват с едно място нагоре.  

4 Повторете стъпки 2 и 3, докато не бъдат изтрити всички желани 
канали. 
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Основни настройки 

View setting (Настройки за гледане) 

PIN (PIN код) 

Позволява да използвате PIN код за защита на определени настройки 
от неволна промяна. 

Идете на “Menu” > “Setup” > “View setting” > “Individual setting” > 
“PIN”. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
• Необходимо е въвеждането на PIN код, когато се изпълнява “PIN”. 

Фабрично зададеният PIN код е “1234”. За да изтриете PIN кода (повече 
няма да се налага въвеждането на PIN код), вижте ИЗТРИВАНЕ НА PIN 
КОДА (страница 59).  
Когато изберете “Yes” 

Регистрирайте четирицифрено число-парола, за да ползвате функцията 
“PIN”. 
1 Натиснете , за да изберете “Yes”, след което натиснете OK. 

2 Въведете четирицифрено число като PIN-код, като използвате 
цифровите бутони 0-9. 

3 Въведете същото четирицифрено число от стъпка 1, за да 
потвърдите. 
•   На екрана се появява съобщението “The system PIN has 

been changed successfully” („PIN  кодът на системата е 
сменен успешно”). 

4 Натиснете OK. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
• За да гледате заключен канал, трябва да въведете PIN кода (виж 

страници 35 и 36 за заключване на канали в режими DTY SAT и ATV). 
Когато изберете заключен канал, на екрана се показва съобщение за 
PIN кода. Натиснете  , за да се отвори прозореца за въвеждане на 
PIN кода. 
Когато изберете “No” 

Можете да върнете фабричната стойност на PIN кода.  
Натиснете , за да изберете “Yes”, след което натиснете OK. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
• Като превантивна мярка, запишете вашия PIN код на гърба на 

това ръководство за ползване, откъснете листа и го приберете 
на безопасно място, недостъпно за деца. 

 

View setting (Настройки за гледане) 

Parental rating (Родителски контрол) 

Тази функция позволява заключването на DTV програмите, за да не могат 
децата да гледат сцени на насилие и секс, които могат да имат негативно 
въздействие върху тях. 
1 Идете на “Menu” > “Setup” > “View setting” > “Individual setting” > 

“Parental rating”. 
Повторете стъпки 1 до 4 в Когато изберете “Yes”. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
• Опциите “Universal viewing" („Универсално гледане” и “Parental approval 

pref." („Предпочитания за родителско одобрение”) се използват 
изключително във Франция. 

• За подробности, вижте страница 68 . 

Option (Опция) 

Key lock (Заключване на бутоните) 
Тази функция позволява да заключите бутоните на телевизора или 
дистанционното управление, за да не могат децата да променят 
канала или да силата на звука. 

Идете на “Menu” > “Setup” > “Option” > “Key lock”. 
 

Опция 
Off (Изкл.) Отключва бутоните. 
RC control lock 
(Заключване на 
дистанционното 
управление) 

Заключва всички бутони на дистанционното 
управление. 

Button control lock 
(Заключване на 
бутоните на 
телевизора) 

Заключва всички бутони на телевизора с 
изключение на превключвателя на 
захранването. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
• Не можете да изберете едновременно опциите “RC control lock" и “Button 

control lock”. 
0 Деактивиране на заключването  
Натиснете MENU на телевизора и изберете опцията “Off”, за да 
деактивирате “RC control lock”. Натиснете MENU на дистанционното 
управление и изберете опцията “Off”, за да деактивирате “Button 
control lock” 
• Виж страница 7 за начина на използване на MENU  на предната част 

на телевизора.  
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Задаване на парола/ режим на 
заключване 



Основни настройки 

View setting (Настройки за гледане) 
Digital audio language (Език на цифровите канали)  
Избира до три предпочитани езика, когато програмата се излъчва с 
няколко езикови звукови канала . 

Идете на “Menu” > “Setup” > “View setting” > “Individual 
setting” > “Digital audio language”. 

0 Превключване на езиците 
При всяко натискане на " " на дистанционното управление, 
езикът се променя. 
View setting (Настройки за гледане) 

Subtitle (Субтитри) 
Задава два предпочитани езика за субтитрите (включително 
субтитри за хора с увреден слух), които да бъдат използвани, 
когато в програмата има субтитри. 

Идете на “Menu” > “Setup” > “View setting” > “Individual 
setting” > “Subtitle”. 

Опции за избор 
0 1st language (1. език)   
0 2nd language (2. език)  
0 For hearing impaired (За хора с проблеми със 
слуха) 

 

View setting (Настройки за гледане) 
Language (Език)  

Можете да изберете езика за екранните менюта между 23 езика. 
Вижте реда Език на екранните менюта в таблицата с 
техническите спецификации (страница 65). 

Идете на “Menu” > “Setup” > “View setting” > “Language”. 

Полезни настройки 
View setting (Настройки за гледане) 
Quick start (Бързо включване) 
Можете да съкратите времето за сработване на телевизора след 
включването му с дистанционното управление. 

Идете на “Menu” > “Setup” > “View setting” > “Quick start”. 
 

Опция  
On (Вкл.) Телевизорът сработва бързо от състояние на 

готовност. Това изисква консумация на 30 W по 
време на режима на готовност.  

Off (Изкл.) Консумацията на енергия по време на 
режима на готовност е малка. 

0 Превключване на езика на субтитрите 
При всяко натискане на  на дистанционното управление, езикът 
на субтитрите се сменя. 

  

 

Установяване на “For hearing impaired” на “Yes” 
Субтитрите за хората с увреден слух имат приоритет спрямо 
останалите езикови настройки на субтитрите (например, “1st 
language” “2nd language” и т.н.). 
ПРИМЕР 

1. език 
(за хора с увреден слух) 

1. език  

ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Субтитрите няма да бъдат показвани, ако програмата не 

съдържа съответна информация. 
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Езикови настройки 



Практични функции за гледане 

Time shift 
Тази функция позволява да „спирате” временно (пауза) цифровата или 
сателитната програма, която гледате и да продължите да я гледате от 
същото място. Тази функция се предлага само при моделни серии 
924/824. 

 
 
 

1 Натиснете READY. 
• Телевизорът започва да записва програмата в реално време. 
• Времето на запис при използването на функцията Time shift  

е приблизително 150 минути за SD или 60 минути за HD (в 
зависимост от програмата). 

2 Натиснете . 
• Телевизорът показва гледаната програма от мястото, на което е 

започнал да записва, като записването продължава. 
• Когато телевизорът отново започне да покаже програмата след 

натискане на  за спирането ѝ, това става от момента на 
спирането. 

Бутони за управление на функцията Time shift 
 

Бутони Описание 
READY Стартира записване на програмата, която гледате. 

•   Не можете да възпроизвеждате записваната 
програма в продължение на приблизително три 
секунди след натискане на READY. 

► Възпроизвеждане на записаната програма. 
■ Спира възпроизвежданата програма (записването ѝ 

от Time shift продължава) и се връща на живото 
предаване. 

II Спира временно програмата (пауза) ( записването ѝ 
от Time shift продължава). 
•   Действието на паузата спира след 15 минути. 

 
Връщане (при всяко натискане на този бутон, 
скоростта на връщане се променя на три степени). 

 
Бързо преминаване напред (при всяко натискане 
на този бутон, скоростта на бързо преминаване 
напред се променя на три степени). 

 Започва възпроизвеждане на програмата след 
скок назад с 10 секунди. 

 Започва възпроизвеждане на програмата 
след скок напред с 30 секунди. 

Когато паметта на Time shift се напълни (“Full”) и синята точка на 
индикатора е близо до левия край на лентата (виж  и  в раздела 
Индикатор за използваната памет на страница 40), вече няма да можете 
да използвате някои от функциите (  (Пауза),  (Връщане назад), 

 (Скок назад с 10 секунди)). 
Записването от Time shift спира след три часа. 
Time shift не действа при ATV програми, сигнал от външни източници, 
излъчване на данни и радиопрограми. 
За да изключите Time shift, натиснете READY, сменете DTV/SAT канала, 
променете “INPUT” или изключете захранването на телевизора 
Time shift спира, ако в продължение на три часа не е била подавана 
команда. 
Някои от функциите не са активни по време на действието на Time shift. 
Time shift всъщност не е функция за записване, поради което записаните 
данни се изтриват при спирането на действието на функцията. 
Time shift не работи автоматично, тя се включва само след натискане на 
READY. 
Необходимо е въвеждане на PIN код, когато използвате бутоните, 
например , , ако е зададен такъв и за функцията 
“Parenta rating" е избрана опция, различна от “None". 
Записването спира автоматично, когато няма сигнал (записаните данни 
се губят). 
Time shift не действа при програми със защита от копиране. 
При някои от видовете сигнали е възможно намаляване на 
разделителната способност на картината при възпроизвеждане от 
функцията Time shift 
Примери за използване на функцията Time shift 

Когато се наложи да се отдалечите от телевизора за 
кратко (натиснете READY) 
Без Time shift 

момент на отдалечаване от телевизора 

Ще пропуснете сцената, докато сте далеч от телевизора. 
С Time shift 

момент на отдалечаване от телевизора 
 

Можете да гледате пропуснатата сцена, когато се върнете. 

Ако искате да повторите дадена сцена (трябва да 
натиснете предварително READY, за да включите 
функцията Time shift) 
Без Time shift 

Не можете да гледате отново същата сцена. 
С Time shift 

 

ЗАБЕЛЕЖКА 
• Вместо с натискане на бутоните на дистанционното управление, 

описаните по-горе действия могат да бъдат изпълнени и от екрана. 
Можете да извикате съответния команден прозорец с натискане на 
CONTROL на дистанционното управление или да изберете „Control 
(Time shift)" от “Option" > “Option for view”. 

• Контролният прозорец за функцията Time shift се показва на екрана само, 
когато функцията Time shift е в действие. 

• По време не действието на функцията Time shift“, менюто “Audio 
description setting” не е активно. 

 
Можете да гледате отново същата сцена. 
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Практични функции за гледане 

Показване на информацията за Time shift 

Индикатор с информация за канала 
Информацията за канала се извиква с натискане на  на 
дистанционното управление. 

 
          

1 Иконата за готовност на Тime shift се показва след 
натискането на READY и телевизорът започва 
записването на програмата. 

2 Показва се иконата за статуса в зависимост от 
показваното на екрана. 

Option (Опция) 
Auto input selection (Автоматичен избор на входния 
сигнал) 

Може да изберете дали да превключите или да не превключите 
автоматично на входния източник, когато се получава AQUOS LINK или 
Euro SCART съвместим сигнал по време на действието на функцията Time 
shift. 

Идете на “Menu” > “Setup” > “Option” > “Time shift setting” > “Auto 
input selection”. 

 

Опция  
Enable (Активирана) Изключва Time shift, когато се получава 

AQUOS LINK или Euro SCART съвместим 
сигнал. Превключва се автоматично входния 
източник. 

Disable (Деактивирана) Time shift продължава да действа. 
Телевизорът не превключва автоматично 
входния източник, дори когато се 
получава AQUOS LINK или Euro SCART 
съвместим сигнал. 

 Индикатор за използваната памет 
На екрана се показва индикатор за използваната памет, когато в 
“Display the Time shift memory" („Показване на паметта на Time shift) е 
избрана опцията “On” („Вкл.”) (Идете на “Setup" > “Option” > “Time shift 
setting”). 

 
1 Сивата лента, показва използваната памет. 
2 Синята точка показва, колко време е изминало 

от началото на записа. 
3 “FULL” („ПЪЛНА”) се показва, когато сивата лента 

се доближи до десния край. Телевизорът започва 
да записва върху вече записани данни. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Можете да извикате горната информация и с натискане на 

CONTROL на дистанционното управление или с избиране на „Control (Time 
shift)" от “Option" > “Option for view”. 
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Практични функции за гледане 

Избор на размера на картината 

Автоматично избиране на WSS 
размера на картината 

Option (Опция) 
WSS  
“WSS” позволява на телевизора да превключва автоматично 
между различните размери на картината. 

Идете на “Menu” > “Setup” > “Option” > “WSS”. 
ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Използвайте “Wide mode" („Широкоекранен режим”), ако дадено 
изображение не бъде показано с подходящ размер. Когато излъчваният 
сигнал не съдържа “WSS” информация, функцията няма да действа, дори да 
е активирана 

Ръчно избиране на WSS размера на 
картината 

Option (Опция) 
4:3 mode (Режим 4:3)  
“WSS” сигналът превключва автоматично в режим 4:3, където 
можете да изберете между опциите “Normal” („Нормална картина”) 
и “Panorama” („Панорама”). 

Идете на “Menu” > “Setup” > “Option” > “4:3 mode”. 
 

Опция 
Normal („Нормална 
картина”) Нормален размер, поддържащ 

съотношението 4:3 или 16:9 . 
Panorama („Панорама”) Широкоекранно изображение без странични 

ивици. 
WSS сигнал за изображение 4:3  

Режим 4:3 “Panorama” 

 

Опции (за SD [Standard-Definition] сигнали) 
Normal (Нормална 
картина) Запазва оригиналното съотношение на 

широкоекранното изображение. 
Zoom 14:9 (Увеличена 
14:9) За 14:9 изображение. От двете страни на 

картината се показва тънка ивица, а при някои 
програми, можете да видите такава ивица 
отгоре и отдолу. 

Panorama (Панорама) В този режим, картината е разпъната върху 
екрана. Тя може да прилича на картината в 
режим “Full” в зависимост от излъчваната 
програма.  

Full (На цял екран) За 16:9 изображение. 
Cinema 16:9 (Кино 16:9) За широкоекранно 16:9 изображение. При 

някои програми е възможна появата на ивици 
отгоре и отдолу. 

Cinema 14:9 (Кино 14:9) За широкоекранно 14:9 изображение. При 
някои програми е възможна появата на ивици 
отгоре и отдолу. 

Леко намалено  

Опции за HD [High-Definition] сигнали 
 Full (На цял екран)         Показва леко увеличено изображение 
(overscan), изрязано от всички страни. 
Underscan (Намалено) Показва леко намалено изображение 

(underscan), само когато се получава сигнал 
720p. Показва с качеството на High-Definition 
изображение. При някои програми е възможна 
появата на шум по ръбовете на екрана. 

Dot by Dot 
(Точка-по-точка) Показва изображение със същия брой 

пиксели, като тези на екрана, само когато се 
приемат 1080i/1080p сигнали. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
• В зависимост от вида на получавания сигнал, някои от опциите не се 

показват. 
1 Идете на “Menu” > “Setup” > “Option” > “Option 

for view” > “Wide mode”. 
• Можете да изберете опция и с натискане на  на 

дистанционното управление. 
• Менюто съдържа опциите на “Wide mode”, които могат да бъдат 

избирани за приемания в момента видео сигнал.  

2 Натиснете , за да изберете желаната опция. 
• Действието на отделните опции се показва веднага на екрана, 

докато превключвате между тях. Не е необходимо да натискате 
OK. 

По принцип, ако за “WSS” изберете “On” в менюто 
“Option”, телевизорът автоматично превключва на 
оптималния режим “Wide mode” за съответната програма 
или видео, възпроизвеждано от видеокасетофон или 
DVD плейър/ рекордер . 

ЗАБЕЛЕЖКА 
• Дори и ако сте избрали ръчно желания “Wide mode” режим, е 

възможно телевизорът да превключи автоматично на оптималния 
режим,в зависимост от вида на приемания сигнал, когато за “WSS” е 
избрана опцията “On”. 

 

Option (Опция) 
Wide mode (Широкоекранен режим)  
Можете да избирате размера на картината. Размерите, които 
могат да бъдат избирани зависят от типа на приемания сигнал. 
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Режим 4:3 “Normal” 

 
Ръчно избиране на размера 
на картината  



Практични функции за гледане 

Ръчно избиране на размера на 
записваната картина  

Option (Опция) 
REC picture size (размер на записваната картина) 
Можете да използвате това меню, за да изберете подходящия 
размер на картината за гледане на телевизионно изображение 
във формат 16:9 на телевизори с формат 4:3.   

Идете на “Menu” > “Setup” > “Option” > “Terminal 
setting” > “REC picture size”. 

 

 

 
Настройка “4:3 TV”   Настройка “16:9 TV”  

ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Тази функция трябва да бъде избрана преди започване на 
записването. 

 
Автоматично избиране на размера на 
HDMI картината  

За регулиране на хоризонталното и вертикално положение на 
картината. 

Идете на “Menu” > “Setup” > “Option” > “Screen effect” > 
“Position”. 

 

Опции 
H-Pos. (Хоризонтална 
позиция) Центрира изображението, чрез 

преместването му наляво или надясно. 
V-Pos. (Вертикална 
позиция) Центрира изображението, чрез 

преместването му нагоре и надолу. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
• Настройките се запаметяват по отделно за всеки източник на входен 
 сигнал. 
• В зависимост от на вида на входния сигнал, режима на “Wide mode” 

или използването на “Video mode" за  USB режима, възможно е 
функцията за регулиране на положението на картината да не 
действа. 

• Тази функция не е активна за DTV/SAT програми с MHEG сигнал.  

Option (Опция) 

HDMI auto view (Автоматична настройка на размера 
HDMI картината)  

Тази функция позволява автоматично превключване на подходящ 
размер на картината, когато се гледа HDMI сигнал през входове 
HDMI 1,2,3 и 4 . 
1 Натиснете , за да изберете входния източник (“HDMI 

1”, “HDMI 2”, “HDMI 3” или “HDMI 4”), към който е свързано 
вашето HDMI устройство, след което натиснете OK. 

2 Идете на “Menu” > “Setup” > “Option” > “Terminal 
setting” > “HDMI auto view”. 
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Регулиране на положението на картината 



Практични функции за гледане 

Настройка на показването на 
допълнителна информация 

 

Показване на времето и името 

Информация за канала 
Можете да извикате информацията за канала с натискане на  на 
дистанционното управление. 

 

DTV режим 

SAT режим 

Идете на “Menu” > “Setup” > “View setting” > “Individual 
setting” > “Time display”. 

Time display (Показване на времето) 
С тази функция можете да извикате часовник в долния десен ъгъл на 
екрана. 

 

Опции 
On (Вкл.) Показва часовник. 
On (half-hourly) (Вкл. на 
половин час) Показва времето на 30-минутни инкременти. 
Off (Изкл.) Скрива часовника. 

Time format (Формат на времето) 
 

*1  Показва се четирицифрен номер (например, 0001) след избирането 
на някоя от Скандинавските държави в настройката за избор на   
държава.  

*2 Сателитните канали се показват с четирицифрени номера (например 
0001).  

*3 Можете да изберете четири сателита в “SAT1”, “SAT2“, “SAT3“ и l'SAT4” 
0 Показване на времето в информацията за 
 канала 
Показването на времето може да се включи в информацията за DTV и 
SAT програмите и телетекста. 
ЗАБЕЛЕЖКА 
• Прескочете стъпка 1, ако приемате DTV/SAT програми. 
1 Изберете канала (информацията за времето се 

прихваща автоматично). 
2 Натиснете . На екрана на телевизора се 

показва информация за канала. 
3 Натиснете отново  няколко секунди, след като 

информацията за канала се покаже на екрана. 
Информацията за времето ще се появи за няколко 
секунди в долния десен ъгъл на екрана. 

4 Дори когато смените канала, можете да извикате 
информацията за времето с горните стъпки 2 и 3 . 

ЗАБЕЛЕЖКА 
• Ако бъде получена успешно, информацията за времето ще се покаже в 

горния десен ъгъл на екрана след натискане на MENU.  

Option (Опция) 
Game play time (Време на игра)  
Тази функция извиква на екрана информацията за изминалото време, 
през което телевизорът е бил в режим “AV mode" със зададена опция 
“GAME” („ИГРА”). 

Идете на “Menu” > “Setup” > “Option” > “Game play 
time”. 

Опции 
On (Вкл.) При свързана игрална конзола към 

телевизора, на екрана на 30-минутни 
инкременти се показва информация за 
изминалото време от началото на играта. 

Off (Изкл.)  Скрива показваното време. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Това меню не може да бъде избирано, ако източникът на входен сигнал е 
“TV" или “USB”. 

Показване на името на програмата 

С тази функция можете да извикате на екрана информация за 
програмата, например името и ефирното време на избрания канал. 

Идете на “Menu” > “Setup” > “Option” > “Screen effect” > “Programme 
title display”. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Тази функция се предлага само, когато е избран режим DTV/SAT. 
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View setting (Настройки за гледане) 

Time display (Показване на времето) 

 

 

ATV режим 

 

Можете да изберете формата на показване на времето (“24HR” или 
“AM/ PM”). 



Други Практични функции 

Настройка при използване на 
външни устройства 

Настройки на входните източници 

OptionOption (Опция) 
Input select (Избор на входния сигнал) 

За настройка на вида на сигнала от външните устройства. 
1 Натиснете , за да изберете входния източник за 

настройка входния сигнал (“EXT 1” или “EXT 3”) от 
менюто “INPUT”, след което натиснете OK. 

2 Идете на “Menu” > “Setup” > “Option” > “Terminal 
setting” > “Input select”. 

 

Опции 
EXT 1 Y/C, CVBS, RGB 
EXT 3 COMPONENT, RGB 

ЗАБЕЛЕЖКА 
• Ако не се покаже (цветна) картина, опитайте да преминете на друг 

вид сигнал. 
• Проверете ръководството за ползване на външното устройство за вида на 

сигнала. 

Option (Опция) 

Input label (Име на входния източник)  

Можете да присвоите произволно име на всеки източник 
на входен дигнал. 
1 Натиснете , за да изберете желания източник на 

входен сигнал от менюто “INPUT”, след което натиснете 
OK. 

2 Идете на “Menu” > “Setup” > “Option” > “Terminal 
setting” > “Input label”. 

3 Въведете новото име за източника на входен сигнал с  
помощта на софтуерната клавиатура (страница 7). 

ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Името може да съдържа до шест знака. 

Прескачане на определени входни 
източници 

Option (Опция) 

Input skip (Прескачане на източници на входен сигнал)  
Тази настройка позволява прескачане на входния сигнал от SCART, HDMI, 
RGB ATV, DTV или SAT при избора на източник на входен сигнал. 

Идете на “Menu” > “Setup” > “Option” > “Input skip”. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА 

 

 
•   Когато изберете „ATV”, “DTV” или “SAT“, функцията за прескачане ще 

действа само, когато използвате бутона INPUT  на предния панел 
на телевизора.  

 
INPUT 

  

ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Не можете да промените името, ако източник на входния сигнал е “TV”, 

“USB", Home network или Net TV. 
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Други Практични функции 

Допълнителни функции 
Option (Опция) 

Colour system (Цветна система)  
Може да изберете цветна система, съвместима с 
картината на екрана.  

Идете на “Menu” > “Setup” > “Option” > “Colour system”. 
ЗАБЕЛЕЖКА 
• Фабричната настройка е “Auto”. 
• Ако е избрана опцията “Auto", цветната система на всеки канал се избира 

автоматично. Ако картината не е ясна, изберете друга цветна система 
(например, “PAL”, “SECAM”). 

Option (Опция) 
Headphone/Audio out select (Слушалки/ Избиране на 
изходно аудио устройство) 
Можете да изберете, кое да бъде вашето изходно аудио 
устройство 

Идете на “Menu” > “Setup” > “Option” > “Terminal setting” > 
“Headphone/Audio out select”. 

 

Опции 
Headphone (Слушалки) Звукът се подава на слушалките. 
Audio out (Аудио изход) Извеждане на звука през A/V ресивър или 

пространствен (surround) аудио контролер. 

Channel selecting effect (Ефект при 
избиране на канала) 
Тази функция показва ефект върху екрана, когато се избират или 
сменят каналите. 

Идете на “Menu” > “Setup” > “Option” > “Screen effect” > 
“Channel selecting effect”. 

Option (Опция) 

Illumination (Режим на светодиода)  
Тази функция управлява режима на светене на 
светодиода на предната страна на телевизора. 

Идете на “Menu” > “Setup” > “Option” > 
“Illumination”. 

 

Опции 
Off (Изкл.) Светодиодът не свети. 
Standby (Готовност) Светодиодът свети, докато телевизорът е в 

режим на готовност. 
Watch (Гледане) Светодиодът свети, докато гледате телевизия. 

Always (Постоянно) Светодиодът свети постоянно. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Фабричната настройка за тази опция е “Watch”. Изберете “Off", ако не 

искате светодиода да свети. 
 

ВНИМАНИЕ 
• Този изход се използва и за слушалки. Намалете силата на звука, преди 

да включите слушалките. Силният звук може да доведе до увреждане на 
слуха. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
• Ако изберете „Audio out,” когато в изхода HDM 2/EXT 3 AUDIO (L/R) е 

включен кабел, високоговорителите на телевизора се изключват. 
• Когато избирате „Audio out”, можете да настроите силата на звука на 

телевизора с бутоните VOL -/ + на телевизора или бутоните 
 на дистанционно управление. 
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Други Практични функции 

Свързване на USB устройство 
Свържете USB устройството към телевизора, както е показано 
на долната фигура. 

2   Натиснете , за да изберете между “Photo mode”, 
“Music mode” или “Video mode”, след което натиснете OK. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
• Не е необходимо да избирате устройство/ сървър в стъпка 1, ако към 

телевизора е свързано само едно USB устройство или един сървър от 
домашната мрежа. 

• Максималният брой устройства, които могат да бъдат показани в режим 
USB е 16. 

• Максималният брой сървъри, които могат да бъдат показани в режим 
Home network е 10. 

• Не можете да влезете в тези режими, ако към телевизора не е 
свързан сървър в режим Home network. 

Photo mode (Режим за снимки) 
 

• Телевизорът автоматично превключва в режим USB, когато в USB 
входа се включи USB устройство (това не става, когато се използва 
функцията Time shift). 

• В зависимост от вида на USB устройството, е възможно телевизорът да 
не може да разпознае данните в него. 

• Използвайте само буквено-цифрени знаци в имената на файловете. 
• Възможно имената на файловете, съдържащи повече от 80 знака 

(това може да варира в зависимост от набора знаци), да не бъдат 
показани на екрана. 

• Не изваждайте USB устройството или Memory картата от телевизора, 
ако прехвърлянето на файловете не е завършило, при използване на 
функцията за презентация „Slide show”, при превключване на 
картината или преди да бъде затворен прозореца „USB“ от менюто 
„INPUT“. 

• Не включвайте и изключвайте често USB устройството от 
телевизора. 

ВНИМАНИЕ 
• Не използвайте удължаващ USB кабел, когато свързвате USB 

устройство към USB входа на телевизора. 
• Използването на удължаващ USB кабел може да наруши коректното 

действие на телевизора. 

USB устойство/ домашна мрежа 

 

Разглеждане на миниатюрите на снимките 

*    В режим USB. Може да се различава леко в режим Home network. 
Бутони за управление на миниатюрите на снимките 

 

Изберете „USB" или “Home network” от менюто “INPUT”, за да влезете в 
тях или телевизорът автоматично ще превключи в режим USB/ Home 
network, когато към него бъде свързано USB устройство/ сървър от 
домашната компютърна мрежа. 
USB media/Home network 
И в двата режима можете да разглеждате снимки, да слушате музика и 
да гледате видео от външни USB устройства или сървър от домашната 
компютърна мрежа. 
ЗАБЕЛЕЖКА 
• За да свържете сървър от домашната компютърна мрежа, вижте 
 Мрежови настройки (страница 54). 
• В “Photo mode” („Режим за снимки”) е фиксиран “Wide mode". В 

“Video mode” („Режим на видео”), можете да изберете „Auto" 
(„Автоматично”) или “Original” („Оригинал”). 

  Избиране на режими и устройства/ сървъри 

 
1 Натиснете B, за да изберете устройството/ сървъра, в 
които искате да намерите вашите файлове, след което 
натиснете OK. 
•   Натиснете Y, за да започне търсенето на сървъри, когато се  в режим 

Home network. 

 

Бутони Описание 
ОК При избиране на икона-папка: влизане в 

съдържанието на избраната директория. 
Когато се избере миниатюра на снимка 
(thumbnail-изображение): 
Снимката се показва в увеличен размер. 

 (курсор) Избиране на желания обект. 
 Връщане на предишната операция. 

Бутон R  В режим USB: селектиране/ отмяна на 
селектирането на обекти (до селектираните 
обекти се появява знакът ✔).  
В режим Home network: Връщане в папката 
от по-високо ниво. 

Бутон G Избиране на BGM за презентация (Slide show).* 
Бутон Y Стартиране на презентация. 
Бутон B  Извиква опциите за настройка на 

презентацията.  
•  Интервалът на изчакване между показването 
на снимките може да бъде зададен в “Select 
slide show interval”. 

• Тази функция се предлага само в режим USB. 
ЗАБЕЛЕЖКА 
• В случай на наличие на повредени файлове със снимки, на екрана 

вместо снимката ще се появи знакът X . 
• В лявата част на екрана можете да видите името на файла, датата на 

създаване, размера на файла и броят на пикселите на избраната снимка 
(датата на заснемане се показва само, когато снимките са в EXIF 
формат).
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Други Практични функции 

Разглеждане на уголемени снимки 

Бутони за разглеждане на уголемени снимки  
 

Бутони Описание 
 (курсор) Преминаване към предишната/ 

следващата снимка в същата папка.  
 Връщане към прозореца с миниатюри за 

избиране на снимките. 
Бутон R Завъртане на снимката на 90 градуса 

наляво. 
Бутон G Завъртане на снимката на 90 градуса 

надясно. 
Бутон Y Показване/ скриване на помощната 

информация. 
ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Завъртането на снимките е само временно и не се запаметява. 

Slide show (Автоматична презентация на снимките) 

Избор на фоновата музика за автоматичната 
презентация на снимки (BGM) 

Избирането на фоновата музика за автоматичната презентация на снимки 
става от “Select slide show BGM” с натискане на B, когато се избират 
миниатюрите на снимките. Тази функция се предлага в режим USB.  

ЗАБЕЛЕЖКА 
• Избраната BGM се отказва в следните случаи. 

• Избиране на „Reset all BGM" („Отказване на избраната BGM) с 
натискане на B.  

• При връщане към меню на по-високо ниво. 
• Промяна в “INPUT”. 

 

• При наличие на дефектен звуков файл, вместо него на дисплея се показва 
знакът X. 

• В зависимост от вида на файловете възможно е показаното на екрана 
време на възпроизвеждането им да се различава леко от действителното. 

O Автоматична презентация на снимките  
Бутони за управление на автоматичната презентация 
на снимките 

 

Бутони Описание 
 Връщане на предишната операция. 

Бутон Y Показване/ скриване на помощната 
информация. 

Бутон B Показва опциите за настройка на автоматичната 
презентация на снимките. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
• Избраната BGM музика се възпроизвежда в режим на повторение. 
• Автоматичната презентация на снимките продължава до натискане на . 
• Интервалът на смяна на снимките при автоматичната им презентация 

може да бъде променян от “Select slide show interval" с натискане на B. 
• В зависимост от снимката е възможно времето за нейното показване да 

бъде по-дълго от зададеното в настройките. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Бутони за избора на фоновата музика (BGM) 
 

Бутони Описание 
ОК При избиране на файл с музика: 

Възпроизвеждане на музиката. 
 (курсор) Избиране на желания обект.  

 Връщане към предишната операция. 
Бутон R Селектира/ отменя селектирането на обекти 

(пред селектираните обекти се показва знакът 
✔ ). 

Бутон G Спира музиката. 
Бутон Y Възпроизвежда/ спира временно 

възпроизвеждането (пауза) на музиката. 
Бутон B Показва опциите за настройка на 

автоматичната презентация на снимките.* 
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*   Примерът на фигурата се отнася за режим USB. Начинът, по-който 

изглежда прозорецът, може да се различава в режим Home 
network. 

Бутони за управление на режима за музика 
 

Бутони Описание 
ОК При избиране на файл с музика: 

Възпроизвеждане на музиката. 
 (курсор) Избиране на желания обект.  

 Връщане към предишната операция. 
Бутон R Режим USB: Селектира/ отменя 

селектирането на обекти (пред 
селектираните обекти се показва знакът ✔ ). 
Режим Home network: Преминаване към 
папката от по-високо ниво. 

Бутон G Спира музика. 
Бутон Y Режим USB : Възпроизвежда/ спира 

временно възпроизвеждането (пауза) 
на музиката.  
Режим Home network: Възпроизвежда 
музиката. 

Бутон B Показва опциите за настройка на функцията 
за автоматично възпроизвеждане.* 

ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Вместо от бутоните на дистанционното управление, горните операции 

могат да бъдат изпълнени и от командния прозорец на екрана на 
телевизора. Можете да извикате този команден прозорец с натискане на 
CONTROL на дистанционното управление или чрез избиране на „Control 
(USB)" или “Control (Home network)” от “Option" > “Option for view”. 

Бутони за управление на режима за видео  
 

Бутони Описание 
ОК При избиране на видео файл: 

Възпроизвеждане на видео файла. 
При гледане на видео: Временно спиране 
(пауза). 

 (курсор) Връщане в началото на файла с еднократно 
натискане на  и към предходния файл с 
двукратно натискане на . 

 (курсор) Преминаване към следващия файл. 
 (курсор) Режим USB: Връщане назад/ преминаване 

напред във видеото. 
Режим Home network: Скачане назад/ напред 
във видеото. 

 Връщане на прозореца за избор на файловете. 
Бутон R Продължаване на възпроизвеждането на 

видеото от мястото, на което е било 
спряно.* 

Бутон G Спиране на видеото. 
Бутон Y Показване/ скриване на помощната 

информация. 
* Тази функция се предлага само в режим USB. 
ЗАБЕЛЕЖКА 
• Връщането назад/ бързото преминаване напред продължава от един файл 

към друг в режим на непрекъснато възпроизвеждане. 

• Тази функция се предлага само в режим USB. 
ЗАБЕЛЕЖКА 
• При наличие на дефектен звуков файл, вместо него на дисплея се показва 

знакът X. 
• В зависимост от вида на файловете в възможно е показаното на екрана 

време на възпроизвеждането им да се различава леко от действителното.  

Video mode (Режим за видео) 
Бутони използвани при операциите за избирани на файлове 

 

Бутони                                   Описание 
ОК При избиране на икона-папка: влизане в 

съдържанието на избраната директория. 
При избиране на видео файл: 
Възпроизвеждане на видео файла. 

(курсор) Избиране на желания обект. 
 Връщане към предишната операция. 

Бутон R Режим USB: Селектира/ отменя 
селектирането на обекти (пред 
селектираните обекти се показва знакът ✔ ). 
Режим Home network: Преминаване към 
папката от по-високо ниво. 

Бутон B               Показва опциите за настройка на функцията за автоматично възпроизвеждане.* 
*    Тази функция се предлага само в режим USB.  
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Други Практични функции 

View setting (Настройки за гледане)  
DivX® setup (Настройка на DivX®) 

 

Съвместимост сървъра 
от домашната мрежа 

 

С тази функция потвърждавате вашия код за регистрация. Трябва да 
регистрирате кода на www.divx.com. 

Идете на “Menu” > “Setup” > “View setting” > “DivX® setup”. 
0 DivX® VOD registration (Регистрация за DivX® 
VOD (видео по заявка))  
Можете да намерите регистрационния код в това меню. Трябва да 
регистрирате телевизора на www.divx.com, преди да възпроизвеждате  
DivX съдържание. 
0 DivX® VOD deregistration (Анулиране на 
регистрацията за DivX® VOD (видео по 
заявка)) 
Можете да намерите кода за анулиране на регистрацията в това меню. 
Трябва да анулирате регистрацията на телевизора на www.divx.com, за да 
я освободите. 
Съвместимост на USB устройствата 

 

USB устройство USB памет, USB четящо устройство за карти 
(от клас Mass Storage) 

Файлова система FAT/FAT32 
Файлов формат на 
снимките  JPEG (.jpg) (DCF2.0 съвместим) 
Файлов формат за 
музиката MP3 (.mp3) 

битрейт: 32 k, 40 k, 48 k, 56 k, 64 k, 80 
k, 96 k, 112 k, 128 k, 160 k, 192 k, 224 
k, 256 k, 320 kbps 
честота на дискретизация: 32 k, 44.1 k, 48 kHz 

 

Видео файлови формати  
Разширение 
на файла 

Контейнер Видео Аудио 
*.avi AVI DivX 3.11/4.x/5.1/6.0 

XviD 
H.264 
MPEG4 
Motion Jpeg 

MP3 
Dolby Digital 

LPCM 
ADPCM 

*.rnkv MKV DivX 3.11/4.x/5.1/6.0 
XviD 
H.264 
MPEG4 

MP3 
Dolby Digital 

LPCM 
ADPCM 

*.asf ASF DivX 3.11/4.x/5.1/6.0 
XviD 
H.264 
MPEG4 
VC-1 

MP3 
Dolby Digital 

LPCM 
ADPCM 

*.wrnv ASF VC-1 WMA 
*.rnp4 
*.rnov 

MP4 H.264 
MPEG4 
XviD 

MP3 
AAC 

*.rnpg 
*.rnpeg 

PS* MPEG2 
MPEG1 

Dolby Digital 
MPEG Audio 

LPCM 

 

Файлов формат за 
снимките JPEG (DCF 2.0 съвместим) 
Файлов формат за 
музиката LPCM 
Файлов формат за 
видеото MPEG2-TS 

MPEG2-PS 

ЗАБЕЛЕЖКА 
• Файловият формат Progressive jpeg не се поддържа. 
• В зависимост от файла, е възможно някои от видео формати да не могат 

да бъдат възпроизвеждани. 

Избор на размера на картината за 
режим за видео 

Можете да изберете размера на картината в режим “Video mode”. 
1 Изберете „Video mode”. 

• Вижте Избиране на режими и устройства/ сървъри на 
страница 46. 

2 Натиснете . 
• Отваря се менюто "Wide mode” . 

3 Натиснете  или , за да изберете желания обект.  
• Когато превключвате между отделните опции, действието им се 

показва незабавно на екрана. Няма нужда да натискате OK. 
ПРИМЕР 

 

 
 

Опции 
Auto (Автоматично) Запазва оригиналното съотношение при 

показване на картината на целия екран.  
Original (Оригинален) Запазва оригиналното съотношение и размер. 

 ЗАБЕЛЕЖКА 
• Файловият формат Progressive jpeg не се поддържа. 
• Възможно е файловете с музика или видео от USB 1.1 устройства да не бъдат 

възпроизвеждани коректно. 
• Не е гарантирано действието на устройствата, свързани през USB хъб. 
• В зависимост от файла, е възможно някои от видео формати да не могат да бъдат 

възпроизвеждани. 
• Възможно е някои от видео файловете да не бъдат показвани в коректен размер. . 
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Свързване на компютър 

Свързване на компютър 

HDMI връзка 
Компютър HDMI 1, 2, 3 или 4  

 

1 сертифициран HDMI кабел  
Компютър HDMI 2*   

 

 

След свързването  
Трябва да бъде избрана опцията “RGB” от менюто “Input select”, когато 
избирате “EXT 3” от менюто “INPUT" (страници 19 и 44). 
ЗАБЕЛЕЖКА 
• Входовете и изходите на компютър са DDC 2B съвместими. 
• Виж страница 51 за списъка на съвместимите с телевизора компютърни 
 сигнали.  

Показване на екрана на картина от 
компютъра 

Избор на размера на картината 
Можете да изберете размера на картината.  
1 Натиснете . 

•   На екрана се отваря менюто "Wide mode”. 
2 Натиснете  или , за да изберете желаният обект. 

ПРИМЕР 
 

2 кабел с ∅ 3.5 mm 
стерео мини жак 

3 DVI/HDMI кабел  
 

*   Когато използвате вход HDMI 2 , трябва да изберете съответното в 
менюто “Audio select” в зависимост от вида на свързания HDMI кабел 
(виж страница 32 за подробности).  

 

Аналогова връзка Normal 
(Нормална) 

Full 
(На цял екран) 

 

Компютър 

4 RGB кабел 

Компютър  

 

 

 

 

EXT 3* 

 

5 кабел с ∅ 3.5 mm 
стерео мини жак 

EXT 3* 

 

Опции 
Normal (Нормална) Запазва оригиналното съотношение при 

показване на картината на цял екран. 
Cinema (Кино) Широкоекранна картина. При някои програми в 

възможна появата на ивици отдолу и отгоре. 

Full (На цял екран) Изображението изпълва изцяло екрана. 
Dot by Dot 
(Точка-по-точка) Показва картина със същия брой 

пиксели, като този на екрана. 
ЗАБЕЛЕЖКА 
• Можете да изберете обект и с натискане на  на дистанционното  

управление. 
• Свържете компютъра, преди да пристъпите към настройките. 
• Размера на картината, който може да бъде избиран, зависи от вида на   
входния сигнал. 
• Виж страница 41 за AV сигналите. 

HDMI: 480i/480p/576i/576p/720p/10S0i/1080p  
ANALOGUE RGB: 576p/720p (50 Hz)/1080i 

• Аналоговият RGB (PC) вход (EXT 3) не е съвместим със сигнали             
480i/576i/1080p. 

6 DVI/RGB адаптерен кабел      7 кабел с ∅ 3.5 mm 
      със стерео мини жак 

*   Когато се използва вход EXT 3 , трябва да изберете „Video+Audio'1 в менюто 
“Audio select" (виж страница 32 за подробности). 
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Net TV 

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ 
• Този уред на SHARP осигурява достъп до съдържание и услуги, предлагани от трети страни. Съдържанието и услугите, достъпни чрез този уред 

принадлежат на трети страни. По тази причина, използването на такова съдържание и услуги на трети страни трябва да бъде в съответствие с 
оторизацията или условията за ползване, дадени от това съдържание или доставчик на услуги. SHARP не носи отговорност пред вас или трети страни за  
неизпълнението от ваша страна на изискванията за придържане към такава оторизация или условия за ползване. Всяко съдържание и всички услуги, 
предлагани от трети страни, са предназначени единствено за лична и некомерсиална употреба, освен ако специално не е разрешено и друго от самото 
съдържание или от доставчика на услугите. Не се допуска промяната, копирането, разпространението, предаването, показването, репродуцирането, 
зареждането, публикуването, лицензирането, създаването на версии, прехвърлянето или продажбата под каквато и да е форма или чрез каквато и да 
е медия на съдържание или услуги, достъпни през този уред. 

• SHARP не носи отговорност за проблеми по обслужването на клиентите, свързани със съдържанието и услугите, предлагани от трети страни. Всякакви  
въпроси, коментари или запитвания за услугите, отнасящи се за съдържанието и услугите, предлагани от трети страни, трябва да бъдат насочвани 
директно към съответното съдържание или доставчик на услуги. 

• Възможно е да не може да бъде получен достъп до съдържание или услуги от уреда, поради различни причини, които не са свързани със самия уред, 
включващи, но без да се ограничават до проблеми със захранването, Интернет връзката или неправилното конфигуриране на уреда. SHARP, неговите 
директори, служители, агенти, подизпълнители и сътрудници не носят отговорност пред вас или трети страни по отношение на такива проблеми или 
престои, свързани с необходимост от техническа поддръжка, независимо от причината или това дали е могло или не е могло да бъдат избегнати. 

• ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ УСЛУГИ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА БАЗА "КАКВИТО СА" И "В ПРЕДОСТАВЕНИЯ ВИД" И 
SHARP И НЕГОВИТЕ КЛОНОВЕ НЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ ВКЛЮЧИТЕЛНО НО БЕЗ ДА СЕ 
ОГРАНИЧАВАТ ДО ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКАТА ПРИГОДНОСТ, НЕНАРУШАВАНЕТО НА ПАТЕНТИТЕ, ГОДНОСТТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАЧИНИ НА 
ПОЛЗВАНЕ ИЛИ ЗА ГОДНОСТТА, ТОЧНОСТТА, ПЪЛНОТАТА, ТОЧНОСТТА, ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ, ПОЛЕЗНОСТТА, ЛИПСАТА НА ПРОПУСКИ ИЛИ 
ГРЕШКИ ИЛИ НЕПРЕКЪСНАТОТО ДЕЙСТВИЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ УСЛУГИ ИЛИ ЗА ТОВА, ЧЕ СЪДЪРЖАНИЕТО 
ИЛИ УСЛУГИТЕ ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ИЛИ ОЧАКВАНИЯ. 

• SHARP НЕ ИЗПЪЛНЯВА РОЛЯТА НА АГЕНТ И НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЙСТВИЯТА ИЛИ ПРОПУСКИТЕ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ И 
УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, НИТО, ЗА КАКЪВТО И ДА Е АСПЕКТ НА ТОВА СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, НА ТРЕТИ СТРАНИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ 
ДОСТАВЧИЦИТЕ. 

■   ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА SHARP И/ИЛИ НЕГОВИТЕ КЛОНОВЕ, НЕ Н ОСТ ПРЕД ВАС ИЛИ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА КАКВИТО И ДА Е ОСЯТ ОТГОВОРН
ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ, СТРАНИЧНИ, ПОВРЕЖДАЩИ, КОСВЕНИ ИЛИ НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ОТГОВОРНОСТТА СЕ ОСНОВАВА НА  ДРУГИ ЩЕТИ, 
ДОГОВОР, НАРУШЕНИЕ, ПРОПУСК, НАРУШАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА, ЗАДЪЛЖ ЕНСАЦИЯ ЗА ЗАГУБА ИЛИ ДРУГО И ДАЛИ ИЛИ НЕ SHARP ЕНИЕ ЗА КОМП
И/ИЛИ НЕГОВИТЕ КЛОНОВЕ СА БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ. 

Този уред използва браузера Opera™ . o 
OPERA 
software 

• Този уред използва шрифтове на Monotype Imaging Inc. 
• Monotype® е търговска марка на Monotype Imaging Inc., регистрирана в Патентната служба на САЩ и може да е регистрирана в определени 

юрисдикции. 
• Tioga™ е търговска марка на Monotype Imaging Inc. и може да е регистрирана в определени юрисдикции. 
• Letter Gothic™ е търговска марка of Monotype Imaging Inc. и може да е регистрирана в определени юрисдикции. 
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Приложение 
 
Неизправности и тяхното отстраняване 

 

Проблем Възможно решение 
*    Липса на захранване. * Включете (|) превключвателят на захранването на гърба на телевизора (страница 5). 

* Включен ли е захранващият кабел? 
* Проверете, дали е натиснат бутона POWER  на телевизора 

*   Телевизорът не работи. *    Външни смущения, като светкавици или електростатични заряди и др., могат да доведат до функционални смущения в 
уреда. В такива случаи, първо изключете уреда от превключвателя или захранващия кабел и го включете отново след 1 или 
2 минути. 

*    Дистанционното управление не работи. * Правилно ли са поставени батериите, вижте полярността (+ , -)? 
* Изтощени ли са батериите? (Сменете с нови батерии.) 
* Работи ли уредът при силна или флуоресцентна светлина? 
* Пада ли флуоресцентна светлина върху сензора на дистанционното управление? 

*    Отрязана картина. * Правилно ли е положението на картината? 
* Настроена ли е правилно картината (за „Wide mode”), например размерът ѝ? (страници 41, 49 и 50)? 

*    Странни цветове, бледи или тъмни цветове 
или несъгласуване на цветовете. * Регулирайте цветовете на картината. 

* Помещението е много светло? Картината може да изглежда тъмна , ако в помещението е много светло.. 
* Проверете настройката “Colour system” („Цветна система”) (страници 36 и 45). 

*    Внезапно изключване. * Повишена вътрешна температура на телевизора. Отстранете всичко, което пречи на вент лацията или почистете. и
* Включен ли е таймерът за изключване? Изберете „Off” в меню “Sleep timer” (страница 33). 
* Активирани ли са функциите “No signal off” („Изключване при липса на сигнал”) или “No operation off” („Изключване при липса 

на външна команда”)? (страница 33) 
*    Липса на картина. * Правилно ли са свързани външните устройства? (страници 24-26) 

* Избран ли е правилният входен сигнал след свързването? (страница 44) 
* Избран ли е верният източник на външен сигнал страница 19) ? (
* Съвместим ли е входният сигнал? (страница 51) 
* Правилно ли е настроена картината? (страници 3 31) 0-
* Правилно ли е свързана антената? (страница 12) 
* Дали за функцията “Audio only” („Само звук”) не е избрана опцията “On” („Вкл.”)? (страница 33) 

*    Липса на звук. * Проверете, дали силата на звука не е настроена много ниско? 
* Ако не чувате ясно допълнителния звук за хора с увредено зрение, идете на “Menu” > “Setup” > “Audio” > 

“Audio description setting” > “Mix level” и изберете “Upper level” („Високо ниво”), за да увеличите силата на звука (страница 32). 
* Проверете, дали не са включени слушалки. 
* Проверете, дали не сте натиснали  на дистанционното управление. 
* Проверете, дали е избрана правилна опция в менюто “Audio select”, когато сте свързали устройства към входове HDMI 2 

или EXT 3? (страници 24, 25 и 32) 
*   Шумове от телевизора (припукване)        *   Тези шумове не са породени от повреда. Възникват, когато вследствие на температурни промени, корпусът на телевизора се 
разширява и свива леко . Действието на телевизора не се повлиява.. 
ИЗТРИВАНЕ НА PIN КОДА 
1 Идете на “Menu” > “Setup”. 
2 Натиснете , за да изберете “Auto installation” („Автоматична инсталация”), “Programme setup” („Настройка на програма”), 

“PIN”, “Parental rating” („Родителски контрол”) или “Reset” („Възстановяване на фабричните настройки”), след което натиснете 
OK. На екрана се появява прозорецът за въвеждане на PIN кода. 

3 Натиснете и задръжте натиснати едновременно  и  на телевизора, докато на екрана не се появи съобщение. 
ЗАБЕЛЕЖКА 
• PIN кодът може да се използва и за функцията Net TV. 

Reset (Възстановяване на фабричната стойност) 
При сложни настройки, при които не може да бъде възстановено нормалното състояние, можете да върнете телевизора на неговите 
фабрични настройки. 
1 Идете на “Menu” > “Setup” > “View setting” > “Reset”. 

2 Натиснете , за да изберете “Yes”, след което натиснете OK. 
• На екрана се показва съобщението “Now, TV will restart automatically, OK?” („Следва автоматично рестартиране на телевизора, ОК?” 

3 Натиснете , за да изберете “Yes”, след което натиснете OK. 
• На екрана се появява мигащото съобщение “Now initialising...” („Инициализиране…”). 
• След завършване на процеса по възстановяване на фабричните настройки, телевизорът се изключва, след което се включва отново. Картината се е вече с 

оригиналните си, фабрични настройки. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
• Изпълнението на командата “Reset” изисква въвеждането на PIN код. Фабрично зададения PIN код е “1234”. За да го промените, вижте Задаване на парола/ 

режим на заключване (страница 37). За да изтриете PIN кода (повече няма да се налага въвеждането на PIN код), вижте ИЗТРИВАНЕ НА PIN КОДА 
(страница 59). 
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Приложение 

Актуализация на софтуера през 
DVB-T 

Получаване на 
актуализационна информация 

 

Версията на софтуера на вашия телевизор трябва винаги да бъде 
актуална. Периодично, SHARP пуска нови версии на базовия софтуер на 
телевизора и DVB. 
View setting (Настройки за гледане) 

Download setup (Настройки на свалянето на софтуер) 

Идете на “Menu” > “Setup” > “View setting” > “Individual setting” > 
“Standby search” > “Download setup”. 

Searching for updates* (Търсене на ъпдейти) 
*   За всички държави, освен Обединеното кралство, Швеция и Италия за 
тази функция е избрана опцията “No” Телевизорът автоматично открива, 
дали има нова версия на софтуера, докато е в режим на готовност. 

 

Опции 
Yes (Да) Автоматично се търсят нови ъпдейти на софтуера, 

докато телевизорът е в режим на готовност. 
No (Не) Информацията за ъпдейтите не се търси.  
Now (Сега) Търси в момента нови ъпдейти на 

софтуера. 

Downloading the software (Сваляне на софтуера) 
Можете да изберете метода на актуализация.  
1 Ако бъде установено наличие на ъпдейт за софтуера, на екрана се 

показва съобщението “New download information has 
been detected.” („Открита е информация за нов софтуер”). 
•   Ако телевизорът получи информация за наличие на нов ъпдейт, 

докато е в режим на готовност, горното съобщение ще се покаже 
при включването му.  

2 Следвайте указанията на екрана. 

Information (Информация) 

Message list (Списък на съобщенията)  
При откриване на нов софтуер, можете да потвърдите 
получаването на информацията и да го свалите от “Message list”. 

Идете на “Menu” > “Setup” > “Information” > “Message list”. 
ЗАБЕЛЕЖКА 
• Когато телевизорът свали успешно новият софтуер, съобщението в 

“Message list" на менюто “Information” се актуализира. 
• Актуализацията на софтуера няма да бъде изпълнена, ако в посоченото 

време за сваляне не бъде намерен нов софтуер. 

Information (Информация) 

Receiver report (Лог информация) 
Показва логовете за възникнали проблеми и промени на таймера. 

Идете на “Menu” > “Setup” > “Information” > “Receiver report”. 
Information (Информация) 

Identification (Идентификация) 

Можете да проверите ID номера на телевизора, когато се налага да го 
съобщите на службите за обслужване на клиенти. 

Идете на “Menu” > “Setup” > “Information” > “Identification”. 

 

Опции 
Yes (Да) Започва незабавно сваляне на софтуера. 

Актуализацията отнема около един час. Не можете да 
изпълнявате други операциите по време на свалянето 
на софтуера. 
* Свалянето на софтуера се прекъсва с натискането на 
OK на дистанционното управление, когато на екрана 
се покаже “Discontinue” („Прекъсване”). 

 
No (Не) Свалянето започва автоматично няколко минути след 

влизането в режим на готовност. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
• Не изключвайте превключвателя на захранването или захранващия кабел, 

докато сваляте данни. 
• Актуализацията на софтуера изисква известно време. 
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Приложение 

Актуализация на софтуера през 
USB/ мрежата 

Information (Информация) 

Software update (Актуализиране на софтуера) 

Тази функция позволява да актуализирате софтуера до най-нова версия 
през USB устройство или мрежата. 
•   За да проверите версията на софтуера на телевизора, използвайте 

URL-връзката на задната корица. 
1 Идете на “Menu” > “Setup” > “Information” > 

“Software update” > “USB update”. 
• Можете да актуализирате софтуера и през мрежата. Идете на 

“Menu" > “Setup" > “Information" > “Software update" > “Network 
update” и следвайте указанията на екрана. 

• За актуализация на софтуера през мрежата е необходима 
широколентова връзка и настройка на мрежата (страница 54). 

2 Натиснете OK след което, включете USB 
устройството, в което е записана актуализацията 
на софтуера. 

3 На екранът на телевизора се показва прозорец за 
потвърждение, докато се проверяват данните във 
включеното USB устройство. 

ВНИМАНИЕ 
• Ако данните не са съвместими със системата, на екрана се показва 

съобщение за грешка. Повторете стъпки 2 и 3 след натискането на OK. 
• При показването на съобщение за грешка, проверете, дали: 

 

• USB устройството е вкарано добре в порта;  
• в USB паметта има два или повече файла за актуализация на 
 софтуера; 
• в USB паметта не липсват данни за актуализация на 

софтуера; 
• файлът с актуализацията на софтуера не е счупен. 
• файлът с актуализацията на софтуера е съвместим със 

софтуера на вашия телевизор; 
• данните за актуализация се отнасят за дадената система. 

 

4 Телевизорът показва информацията за 
версията на софтуера след като завърши 
проверката на данните. 

5 Натиснете , за да изберете “Yes”, за да 
актуализирате системата, след което 
натиснете OK. 

6 Телевизорът се рестартира автоматично, с 
което завършва и актуализацият на софтуера. а 
• Тази операция отнема известно време. 

 

 
ВНИМАНИЕ 
•   USB устройството трябва да бъде включено в правилния вход. 
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Приложение 

Информация за софтуерния лиценз на този уред 

Състава на софтуера 
Софтуерът в този уред се състои от различни софтуерни компоненти, чиито авторски права са собственост на SHARP или на трети страни притежават. 

Софтуер разработен от SHARP и Open source софтуер 
Авторските права върху софтуерните компоненти и свързаните с тях документи, използвани в този уред, разработени или написани от SHARP са собственост на 
SHARP и са под защитата на закона за авторското право, международните споразумения и други сродни закони. Освен това, в този уред се използва свободно 
разпространяван софтуер и софтуерни компоненти, авторските права върху които са притежание на трети страни. Тук се включват софтуерните компоненти, 
използвани с лиценз GNU General Public License (наричан по-нататък GPL), лиценз GNU Lesser General Public License (наричан по-нататък LGPL) или друго 
лицензионно споразумение. 

Получаване на програмния код 
Някои от лицензите за Open source софтуер изискват разпространителя да предостави програмния код (source) с изпълними софтуерни компоненти. GPL и 
LGPL включват такива изисквания. По-подробна информация относно предоставянето на програмния код на Open source софтуера, както и информация за 
GPL, LGPL и за другите лицензионни споразумения можете да намерите на адрес:  
http://www.sharp-eu.com/gpl/ 
Не сме в състояние да отговаряме на въпроси, свързани с програмния код на Open source софтуера. Програмният код на софтуерните компоненти, върху 
които SHARP притежава авторски права, не подлежи на разпространение. 

Потвърждение 
В този уред се използва следните Open source софтуерни компоненти: 
• linux kernel • busy box • glibc • zlib • libpng • libjpeg • mtd-utils • u-Boot • device-mapper • OpenSSL • DirectFB • cURL • c-ares 
• ezxml • dtoa • PolarSSL Bignurn • libfreetype 

Авторски права за софтуера 
 

BSD лиценза Този уред включва софтуер, разработен University of California, Berkeley и неговите сътрудници. 
Libjpeg Този софтуер е със защитено авторско право © 1991-1998, Thomas G. Lane. Части от този софтуер са базират на работата на 

Independent JPEG Group. 
cURL БЕЛЕЖКА ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА И ПОЛУЧАВАНЕТО Н РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ А 

Copyright © 1996 - 2009, Daniel Stenberg, < daniel@haxx.se>. 
Всички права запазени. 
Дава се разрешение за ползване, копиране, модифициране и разпространение на софтуера за каквито и да е цели с или без такса, при 
положение,че във всичките му копия е включена горната бележка за авторските права и получаване на разрешение за ползване. 
СОФТУЕРЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА БАЗА "КАКЪВТО Е" И "В ПРЕДОСТАВЯНИЯ ВИД" И БЕЗ КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧВАЩИ, 
НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКАТА ПРИГОДНОСТ, НЕНАРУШАВАНЕТО НА ПРАВАТА НА ТРЕТИ ЛИЦА, 
ГОДНОСТТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАЧИНИ НА ПОЛЗВАНЕ. АВТОРИТЕ ИЛИ НОСИТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА НЕ НОСЯТ 
ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕТЕНЦИИ, ЩЕТИ ИЛИ ДРУГО ПО ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОР, НАРУШЕНИЕ ИЛИ ДРУГО, 
ВЪЗНИКНАЛИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА, НЕГОВОТО ПОЛЗВАНЕ ИЛИ ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ В НЕГО.  
Освен посоченото в тази бележка, името на носителя на авторските права не може да бъде използвано за реклама или по друг 
начин за подпомагане на продажбите, използването или друго без предварителното, писмено съгласие на носителя на авторските 
права. 

c-ares Copyright 1998 by the Massachusetts Institute of Technology. 
Дава се разрешение за ползване, копиране, модифициране и разпространение на софтуера за каквито и да е цели с или без такса, при 
положение,че във всичките му копия и помощна документация е включена горната бележка за авторските права и получаване на 
разрешение за ползване, както и това, че името M.I.T. няма да бъде използвано за реклама на разпространението на софтуер без 
специално, предварително писмено разрешение. 
M.I.T. не гарантира по никакъв начин пригодността на този софтуер за определени цели. Той се предоставя "какъвто е", без директна 
или косвена гаранция. 

Ezxml Copyright 2004, 2005 Aaron Voisine 
С настоящето се дава разрешение за безплатно ползване, без ограничения включително но без да се изчерпва само с правото за 
ползване, копиране, модифициране, обединяване, публикуване, разпространяване, лицензиране и/или продажба на копия на 
Софтуера на лицата, придобили копие от него и свързаните с него файлове с документация, при следните условия 
Горната бележка за авторските права и получаването на разрешение за ползване трябва да бъде включено във всички копия или 
значителни части на Софтуера. 
СОФТУЕРЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА БАЗА "КАКЪВТО Е" И "В ПРЕДОСТАВЯНИЯ ВИД" И БЕЗ КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧВАЩИ, 
НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКАТА ПРИГОДНОСТ, НЕНАРУШАВАНЕТО НА ПРАВАТА НА ТРЕТИ ЛИЦА, 
ГОДНОСТТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАЧИНИ НА ПОЛЗВАНЕ. АВТОРИТЕ ИЛИ НОСИТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА НЕ НОСЯТ 
ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕТЕНЦИИ, ЩЕТИ ИЛИ ДРУГО ПО ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОР, НАРУШЕНИЕ ИЛИ ДРУГО, 
ВЪЗНИКНАЛИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА, НЕГОВОТО ПОЛЗВАНЕ ИЛИ ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ В НЕГО.  

Dtoa Автор на този софтуер е David M. Gay. 
Copyright © 1991, 2000, 2001 by Lucent Technologies. 
С настоящето се дава разрешение за безплатно ползване, копиране, модифициране и разпространение на този софтуер за всякакви 
цели, при положение, че цялата тази бележка бъде включена във всички копия на софтуер, който е или включва модификация на 
този софтуер, като това се отнася и за всички копия на помощната документация за такъв софтуер. 
ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА БАЗА "КАКЪВТО Е", БЕЗ НИКАКВА ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ. ПО СПЕЦИАЛНО, НИТО 
АВТОРЪТ, НИТО LUCENT ПОЕМА ГАРАНЦИЯ ЗА ТЪРГОВСКАТА ГОДНОСТ НА ТОЗИ СОФТУЕР ИЛИ НЕГОВАТА ПРИГОДНОСТ ЗА 
ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. 

libfreetype | Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner LembergT 
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Приложение 

OpenSSL 

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕТО 
OpenSSL е под действието на двоен лиценз, т.е. под условията на лиценза OpenSSL и оригиналния лиценз SSLeay. 
Вижте по-долу точния текст на лиценза. И двата лиценза са BSD Open Source лицензи. В случай на въпроси, свързани с OpenSSL, 
можете да пишет на е openssl-core@openssl.org. 
Лиценз OpenSSL  
Copyright © 1998-2008 The OpenSSL Project. Всички права запазени. 
Разпространението и използването под формата на програмен код (source и binary), с или без изменения, е разрешена, при 
положение, че са спазени следните условия: 
1. Разпространението на програмния код трябва да включва горната бележка за авторските права, настоящия списък с условия и 
дадената по-долу декларация за отказ от отговорност. 
2. Разпространението в двоичен (binary) вид трябва да съдържа горната бележка, настоящия списък с условия и дадената по-долу 
декларация за отказ от отговорност в документацията и/или другите материали. 
3. Всички рекламни материали, споменаващи свойства или използването на този софтуер, трябва да включват и следната декларация: 
"Този продукт включва софтуер, разработен от OpenSSL Project за използване в OpenSSL Toolkit. (http://www openssl.org/)" 
4. Наименованията "OpenSSL Toolkit" и "OpenSSL Project" не бива да бъдат използвани за рекламиране на продукти, произхождащи 
от този софтуер без предварително писмено разрешение. За получаване на такова, можете да пишете на openssl-core@openssl org. 
5. Продуктите, произхождащи от този софтуер не могат да бъдат наричани "OpenSSL", в имената им не може да участва "OpenSSL" без 
предварителното писмено разрешение OpenSSL Project. 
6. Разпространението във всички форми трябва да съдържа следната декларация: 
"Този проду включва софтуер, разработен от OpenSSL Project за използване в OpenSSL Toolkit (кт http://www 
openssl.org/)" 
НАСТОЯЩИЯТ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ OpenSSL PROJECT "КАКЪВТО Е", БЕЗ ДИРЕКТНА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ 
ВКЛЮЧИТЕЛНО НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ГАРАНЦИЯ ЗА ТЪРГОВСКАТА ГОДНОСТ И ГОДНОСТТА ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА 
ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. OpenSSL PROJECT И НЕГОВИТЕ СЪТРУДНИЦИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, 
СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО ЗАКУПУВАНЕТО НА 
ЗАМЕСТИТЕЛИ ИЛИ УСЛУГИ; ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБА ИЛИ ПРЕСТОЙ), НЕЗАВИСИМО ОТ НАЧИНА ИМ НА 
ВЪЗНИКВАНЕ, А СЪЩО И ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО ДОГОВОР, В РЕЗУЛТАТА НА ОБВЪРЗАНОСТ ИЛИ 
НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГА ПРИЧИНА), ВЪЗНИКНАЛИ, ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН В РЕЗУЛТАТ НА 
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ И В СЛУЧАЙ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКАВА ЩЕТА. 
Този продукт включва криптиращ софтуер, написан от Eric Young (eay@cryptsoft.com). Този продукт включва софтуер, написан от Tim 
Hudson (tjh@cryptsoft.com). 
Оригинален лиценз SSLeay  
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Всички права запазени. 
Този пакет представлява SSL имплементация, написана от Eric Young (eay@cryptsoft.com). 
Имплементацията е написана в съответствие с Netscapes SSL. 
Тази библиотека е безплатна за комерсиално и некомерсиално ползване в случай, че са спазени дадените по-долу условия. 
Дадените по-долу условия се прилагат до целия код в дистрибуцията: RC4, RSA, lhash, DES, и др., не само SSL кода. SSL 
документацията, придружаваща дистрибуцията, подлежи на същите условия ана авторските права, освен това, че притежателят им 
е Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 
Авторските права остават на Eric Young. Всички бележки за авторските права не бива да бъдат премахвани в кода. В случай, че този 
пакет се използва в друг продукт, Eric Young трябва да бъде посочен като автор на частите на използваната библиотека. 
Това може да бъде направено под формата на текстово съобщение при стартиране на програмата или в нейната документация (онлайн 
или печатна). 
Разпространението из използването на програмния код (source и binary), с или без модификации, се позволява, при положение, че 
са изпълнени следните изисквания: 
1. Разпространението на програмния код трябва да включва горната бележка за авторските права, настоящия списък с условия и 
дадената по-долу декларация за отказ от отговорност 
2. Разпространението в двоичен (binary) вид трябва да съдържа горната бележка, настоящия списък с условия и дадената по-долу 
декларация за отказ от отговорност в документацията и/или другите материали. 
3. Всички рекламни материали, споменаващи свойства или използването на този софтуер, трябва да включват и следната декларация:: 
"Този продукт включва криптиращ софтуер, написан от Eric Young (eay@cryptsoft.com)" 
Думата 'криптиращ” може да бъде пропусната, ако използваните процедури от библиотеката, не са свързани с криптирането :-) 
4. Ако включите Windows код (или негов дериват) от apps directory (application code), трябва да използвате следната декларация: "Този 
продукт включва софтуер, написан от Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"  
НАСТОЯЩИЯТ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ ERIC YOUNG "КАКЪВТО Е", БЕЗ ДИРЕКТНА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ 
ВКЛЮЧИТЕЛНО НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ГАРАНЦИЯ ЗА ТЪРГОВСКАТА ГОДНОСТ И ГОДНОСТТА ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА 
ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. АВТОРЪТ И НЕГОВИТЕ СЪТРУДНИЦИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, 
СПЕЦИАЛНИ, НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО ЗАКУПУВАНЕТО НА ЗАМЕСТИТЕЛИ ИЛИ 
УСЛУГИ; ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБА ИЛИ ПРЕСТОЙ), НЕЗАВИСИМО ОТ НАЧИНА ИМ НА ВЪЗНИКВАНЕ, А СЪЩО И 
ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО ДОГОВОР, В РЕЗУЛТАТА НА ОБВЪРЗАНОСТ ИЛИ НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО 
НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГА ПРИЧИНА), ВЪЗНИКНАЛИ, ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР, 
ДОРИ И В СЛУЧАЙ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКАВА ЩЕТА. 
Условията за лицензиране и дистрибуция на всяка публикувана версия или дериват на този код не могат да бъдат променяни, т.е. 
този код не може просто да бъде копиран и използван под друг лиценз за разпространение [включително GNU Public Licence.] 
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Приложение 

Предупреждение във връзка с основната употреба 

Бележки относно ползването в среда с ниска или висока температура 
• Когато телевизорът се използва при ниска температура (например в стая, офис), е възможно по картината да оставят следи или движението образите да 

изглежда леко забавено. Това не се дължи на неизправност, а телевизорът ще възстанови действието си след нормализиране на температурата. 
• Не оставяйте телевизора на топло или студено място. Не оставяйте телевизора под действието на пряка слънчева светлина или близо до източници на 

топлина, тъй като това може да доведе до деформ ция на корпуса и да предизвика неизправности в LCD панела. а
Температура на съхранение: + 5 °C до + 35 °C. 

При определени обстоятелства е възможно, устройствата, свързани към защитното заземяване на инсталацията в сградата чрез мрежовата връзка или 
чрез друго устройство, свързано към защитното заземяване, както и системите за телевизионно разпространение, използващи коаксиален кабел, могат да 
създадат опасност от възникване на пожар. По тази причина, връзката със системите за телевизионно разпространение трябва да бъде извършено с 
устройство, осигуряващо електроизолация в определен честотен диапазон (галваничен изолатор, виж EN 60728-11). 
ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Изискванията за изолацията в Норвегия и Швеция се отнасят също и за устройствата, които могат да бъдат свързани към системите за телевизионно 

разпространение. 
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Приложение 

Технически спецификации 
 

 LCD COLOUR TV (40 o/102 cm), 
LC-40LE924E, LC-40LE924RU, 
LC-40LE824E, LC-40LE824RU, 
LC-40LU824E, LC-40LU824RU, 
LC-40LE814E, LC-40LE814RU, 
LC-40LX814E 

LCD COLOUR TV (46 o/117 cm), 
LC-46LE824E, LC-46LE824RU, 
LC-46LU824E, LC-46LU824RU, 
LC-46LE814E, LC-46LE814RU, 
LC-46LX814E 

LCD панел 102 cm (40 ") X-Gen panel                       117 cm (46 ") X-Gen panel 
Разделителна способност (резолюция) 1,920x 1,080 x 4 точки 
Цветна видео система PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60 

Аналогов CCIR(B/G, I, D/K, L/L) ТВ стандарт 
Цифров DVB-T (2K/8K OFDM), DVB-C, DVB-S/S2 
VHF/UHF IRA ch-E69 ch (Digital), E2-E69 ch, F2-F10ch, 121 —169 ch, IRA-IRJch 
CATV Hyper-band, S1-S41 ch 

Приемани 
канали 

Satellite 950-2150 MHz*3 
Система за ТВ настройка Auto Preset 999 ch (non-Nordic [DTV]), Auto Preset 9999 ch (Nordic [DTV]), Auto Preset 99 ch 

(ATV), Auto Label, Auto Sort, Auto Preset 9999 ch (SAT) 

ТВ функция 

STEREO/BILINGUAL NICAM/A2 
Аудио усилвател  10 Wx 2/15 Wx 1 
Високоговорител  

 (234 mm x 22 mm) x 2/0 120 mm 
Antenna (Антена) UHFA/HF 75 Ј2 Din type (analogue & digital), Satellite 75 Ј2 F type (DVB-S/S2) 
RS-232C D-Sub 9 pin мъжки конектор 
EXT 1 SCART (AV input, Y/C input, RGB input, TV output) 
EXT 2 RCA pin (AV input/AUDIO L/R) 
EXT 3 15 pin mini D-sub 
HDMI 1 (EXT 4) HDMI (ARC) 
HDMI 2 (EXT 5) HDMI 
HDMI 3 (EXT 6) HDMI 
HDMI 4 (EXT 7) HDMI 
USB USB 
ETHERNET (10/100) Мрежов конектор 
HDMI 2/EXT 3 AUDIO (L/R) ∅ 3.5 mm жак*1 
DIGITAL AUDIO OUTPUT Optical S/PDIF digital audio output 
C. I. (Common Interface) EN50221, R206001, Cl Plus спецификация 

Входове и изходи 

OUTPUT/Headphones RCA pin (AUDIO R/L)/∅ 3.5 mm (audio output) 
Езици за екраните менюта (OSD) чешки, датски, холандски, английски, естонски, финландски, френски, немски, гръцки, унгарски, 

италиански, латвийски, литовски, норвежки, полски, португалски, руски, словашки, словенски, 
испански, шведски, турски, украински 

Захранване AC 220-240 V, 50 Hz 
модел 924  140 W(0.2 W standby*2) 
модел 824  127 W(0.2 W standby*2) 147 W(0.2 W standby*2) 

Консумация на електрическа 
енергия (метод IEC62087) 

модел 814  127 W(0.2 W standby*2) 147 W(0.2 W standby*2) 
модел 924  21.5 kg (без стойка), 25.5 kg (със стойка) 
модел 824  19.5 kg (без стойка), 23.5 kg 

(със стойка) 24.5 kg (без стойка), 30.0 kg 
(със стойка) 

Тегло 

модел 814  16.0 kg (без стойка), 19.5 kg 
(със стойка) 20.5 kg (без стойка), 26.0 kg 

(със стойка) 
Работна температура 0 °C до + 40 °C 
*1 Входове HDMI 2 и EXT 3 могат да бъдат използвани и като входове за аудио сигнал. 
*2 Разходът на енергия в режим на готовност се отнася за случаите, в които телевизорът е астроен да не приема EPG данни.  н
*3 Честотата на сателитните канали може да варира в зависимост от сателита и антената. 

•   Като част от нашата политика за непрекъснато усъвършенстване, SHARP си запазва правото да прави промени в конструкцията и спецификацията 
на продукта без предварително предупреждение. Посочените в спецификацията стойности са номинални. Те могат леко да се различават от стойностите на 
отделните уреди. 
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Приложение 

Технически спецификации (Безжичен LAN USB адаптер) 
 

Наименование на продукта  Dual Band 802.11n USB2.0 адаптер 
Стандарт IEEE 802.11a/b/g/n 
Хост интерфейс USB2.0 
Честотен диапазон 2412-2484 MHz 

5.150-5.850 GHz 
Сигурност Static WEP (64/1 8 bit, key index 1 only) 2

WPA-PSK(TKIP) 
WPA2-PSK(AES) 

Модулация DBPSK@1 Mbps 
DQPSK@2 Mbps 
CCK@5.5/11 Mb  ps
BPSK@6/9 Mbps 
QPSK@12/18 Mbp  s
16-QAM@24 Mbps 
64-QAM@48/54 Mbps и повече, Rx до 300 Mbps 

2.4 GHz 11b 15 +/- 1.5 dBrn 
11g 15 +/- 1.5 dBrn 
11n 20 MHz 15+/-1.5 dBrn 
11n 40 MHz 15+/-1.5 dBrn 

5 GHz 
(5150-5250 MHz, 
5250-5350 MHz) 

11a 13 +/- 1.5 dBrn 
11n 20 MHz 14.5 +/- 1.5 dBrn 
11n 40 MHz 14.5 +/- 1.5 dBrn 

Tx изходна мощност: 
(типична) 

5 GHz 
(5470-5725 MHz, 
5725-5850 MHz) 

11a 13 +/- 1.5 dBrn 
11n 20 MHz 13+/ -1.5 dBrn 
11n 40 MHz 13+/ -1.5 dBrn 

Предавана мощност и 
чувствителност 

Rx чувствителност: (типична) -84 dBm@11 Mbps 
-72 dBm@54 Mbps 
-64 dBrn@64-GAM, 20 MHz интервал на каналите 
-61 dBrn@64-GAM, 40 MHz интервал на каналите 

Консумация на ток (5V DC)                                                                          Tx: 440 mA Max 
                                                                               Rx: 440 mA Max 
Разрешени държави"1 Австрия, Беларус*2, Белгия, България, Кипър, Република Чехия, Дания, Естония, 

Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, 
Израел*2,Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, 
Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, 
Швейцария, Турция, Обединено кралство, Русия*2, Украйна*2 

Тегло 15 g 
Размери 26.6 (W) X 73.3 (D) X 10.6 (H) mm 
Работна температура 0 °C до + 40 °C 

*1 Използването на безжичен LAN USB адаптер е разрешено в изброените държави. 
*2 Използването на безжичен LAN USB адаптер ще бъде разрешено в държавата в близко бъдеще, но за сега още не е. 
ЗАБЕЛЕЖКА 
• Този телевизор е е получил следните сертификати, след като е бил свързан в среда, използваща включения в неговата окомплектовка безжичен LAN адаптер 
на SHARP. 

- Wi-Fi CERTIFIED™ (сертификационна програма на Wi-Fi Alliance®) 
- Wi-Fi Protected Setup™ (сертификационна програма на Wi-Fi Alliance®) 

 

• При наличие на значително смущение в 2.4-GHz честота (например от други безжични LAN устройства, Bluetooth® устройства, 2.4-GHz безжични телефони, и 
микровълнови печки), препоръчително е да използвате устройство за достъп до безжична LAN мрежа, поддържащо IEEE802.11a/n (5 GHz) и да го настроите 
за предаване на 5 GHz. За начина на настройката, виж ръководство за ползване вашето устройств  за достъп. о

• Преди да се обърнете към трета страна, инициализирайте настройките на безжичната LAN мрежа. 
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Приложение 

Екологични спецификации 
 

  40 инчови модели 
 924 модели 814/824 модели  

46 инчови модели 

I   Включено състояние (W) (HOME MODE) 80 W 71 W 85 W 
*2  Енергоспестяващ режим (W)  70 W 69 W 77 W 
K  Режим на готовност (W)  0.20 W 0.20 W 0.20 W 
L  Изключено състояние (W) Превключвателя на 

захранването 
0.01 W или по-малко 0.01 W или по-малко 0.01 W или по-малко 

M  Годишна консумация на енергия (kWh)  116.8 kWh 103.7 kWh 124.1 kWh 
N  Годишна консумация на ен ргия е
Енергоспестяващ режим (kWh)  102.2 kWh 100.7 kWh 112.4 kWh 

*1 Измерено според IEC 62087 Ed. 2 
*2 За допълнителна информация за енергоспестяващата функцията, вижте съответната страница в настоящото ръководство за ползване. 
*3 Измерено според IEC 62301 Ed. 1 
*4 Измерено според IEC 62301 Ed. 1 
*5 Годишната консумация на енергия се изчислява на основата на включено състояние (HOME MODE) при гледане на телевизия 4 часа дневно, 365 дни в годи та. на
*6 Годишната консумация на енергия се изчислява на основата на енергоспестяващ режим на работа, гледане на телевизия 4 часа дневно, 365 дни в годината.  
ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Консумацията на енергия във включено състояние зависи от картината, показвана от телевизора.  

Монтиране на телевизора на стена 
• Този телевизор трябва да бъде монтиран на стена единствено с монтажните скоби и крепежни елементи* на SHARP (страница 67). Използването 

на други скоби може да доведе до нестабилен монтаж и може да причини сериозни наранявания. 
• Монтажът на цветните LCD телевизори изисква специални умения и трябва да бъде изпълняван само от лица със съответна квалификация. 

Клиентите не бива да опитват да го правят сами. SHARP не носи отговорност за неправилния монтаж, довел до инциденти или наранявания. 
• Можете да се консултирате с квалифицираните лица относно използването на скобите и крепежните елементи за стенен монтаж на телевизора* . 
• Когато извършвате стенене монтаж на телевизора, трябва да поставите предвидените за целта опори. 
• Свалете носача за захранващия кабел от гърба на телевизора, преди стенния монтаж. 
• Само за 40 инчовите модели. 

O (Wall mount audio setup) Настройка на звука на монтирания на стената телевизор  
Когато монтирате телевизора на стена, можете да настроите звука за постигане на по-добър ефект, като за тази функция изберете 

опцията “Yes”. Идете на “Menu” > “Setup” > “View setting” > “Wall mount audio setup”. 
Допълнителни принадлежности 

По-долу са избрани допълнителните принадлежности за този цветен LCD телевизор. Можете да ги закупите в най-близкия магазин. 
• В бъдеще е възможно да бъдат предложени и допълнителни принадлежности. Когато купувате принадлежности, проверете в най-новия каталог тяхната 

съвместимост. 
 

No. Наименование на частта Номер на частта Забележка 
1 Скоба за стенен монтаж (40 инчови модели) AN-37AG2 
2 Закрепващи елементи (40 инчови модели) AN-37P30 

Центърът телевизионния екран е 7.6 mm под знака “A" на скобата за 
стенен монтаж. 

3 Скоба за стенен монтаж (46 инчови модели) AN-52AG4 Центърът телевизионния екран е 13 mm под знака “b” на скобата за 
стенен монтаж. 
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Приложение 

Таблица за функцията за родителски контрол 
 

Излъчвана категория 
ВЪЗРАСТ 

Адаптирани категории  

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
За универсално гледане • - - - - - - - - - - - - - - 
С родителско 
разрешение • • • • • - - - - - - - - - - 

Забранени за деца 
(X-rated) • • • • • • • • • • • • • • • 

 

Излъчвана категория Адаптирани категории  
За универсално гледан С родителско разрешение Забранени за    деца

(X-rated) 
За универсално гледане - - - 
С родителско 
разрешение • - - 

Забранени за деца 
(X-rated) • • - 

Списък на използваните съкращения 
 

Съкращение Значение 
ARC Audio Return Channel (Реверсивен звуков канал) 
ATV Analogue TV (Аналогова телевизия) 
CEC Consumer Electronics Control (Контрол на потребителските стоки) 
DivX® Digital Video Express (стандарт за цифрово видео Digital Video Express)  
DNR Digital Noise Reduction (Цифрово намаляване на звука) 
DTV Digital TV (Цифрова телевизия) 
DVB-C Digital Video Broadcasting-Cable (Цифрово видео излъчване - кабел) 
DVB-S Digital Video Broadcasting-Satellite (Цифрово видео излъчване - сателит) 
DVB-S2 Digital Video Broadcasting-Satellite-Second Generation (Цифрово видео излъчване - сателит - второ поколение) 
DVB-T Digital Video Broadcasting-Terrestrial (Цифрово видео излъчване – ефирно) 
DVI Digital Visual Interface (Цифров видео интерфейс) 
EPG Electronic Programme Guide (Електронен справочник за телевизионната програма) 
HDCP High-bandwidth Digital Content Protection (Цифрова защита на информацията) 
HDMI High-Definition Multimedia Interface (High-Definition мултимедиен интерфейс)  
LAN Local Area Network (Локална компютърна мрежа) 
MHEG Multimedia and Hypermedia Expert Group (Експертна група по мултимедия и хипермедия) 
OSD On Screen Display (Екранно меню) 
PCM Pulse Code Modulation (Импулсна модулация) 
SAT Satellite (Сателит) 
USB Universal Serial Bus (Универсална серийна шина) 
WPS Wi-Fi® Protected Setup (Защитено Wi-Fi® устройство)  
WSS Wide Screen Signalling (Широкоекранна технология) 
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Размерни чертежи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА 
•   Размерите не включват подаващите се части, например винтове и други елементи.   
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Приложение 

Изхвърляне след края на експлоатационния живот 

 
Внимание: Вашият  
уред е маркиран с 
горния символ. Това 
означава, че 
използваните 
електрически и 
електронни уреди не 
бива да бъдат 
смесвани с 
обикновените битови 
отпадъци. За тях 
съществуват отделни 
системи за събиране. 

A. Информация за начина на изхвърляне за потребители (частни лица) 
1. В Европейския съюз 
Внимание: Ако желаете да изхвърлите този уред, не го правете заедно с обикновените битови отпадъци! 
Използваните електрически и електронни уреди трябва да бъдат третирани отделно и в съответствие със законодателството, 
което изисква тяхното съответно третиране, възстановяване и рециклиране. В съответствие с разпоредбите, частните лица в 
държавите на ЕС могат да върнат безплатно своите използвани електрически и електронни уреди в специализирани 
пунктове за тяхното събиране*. В някои от държавите*, е възможно продавачите да приемат вашите стари устройства, когато 
купувате нови от тях. 
*) Повече информация можете да получите от компетентната, местна служба. 
Ако вашите употребявани електрически и електронни уреди използват батерии или акумулатори, те трябва да бъдат 
изхвърлени отделно, в съответствие с действащите местни разпоредби. 

Правилното изхвърляне на този уред ще помогне за това, отпадъците да бъдат третирани и рециклирани така, че да се 
избегне негативният им ефект върху околната среда и здравето на хората, който в противен случай бил налице поради 
неправилната им обработка. 

 
2. В страните извън ЕС 
Ако искате да изхвърлите уреда, можете да се свържете с компетентните, местни служби и да поискате информация за 
правилния начин на тяхното изхвърляне. 
За Швейцария: Използваните електрически и електронни уреди могат да бъдат върнати безплатно на дилъра, дори когато не 
купувате нов продукт. Другите пунктове за събиране са изброени на следните страници www.swico.ch и www.sens.ch. 
B. Информация за начина на изхвърляне за бизнес потребители 
1. В Европейския съюз  
Ако уредът се използва за бизнес цели и вие искате да го изхвърлите: 
Свържете се с вашия дилър на SHARP, който ще ви информира за начините на неговото събиране. Възможно е да се 
наложи да заплатите разходите за събирането и рециклирането на уреда. Малките уреди (в малки количества) могат да 
бъдат приети от вашите, местни пунктове за събиране. 
За Испания: Можете да се свържете със съществуващата системата за събиране или с вашите местни служби, за да 
уговорите връщането на вашите уреди. 
2. В другите държави извън ЕС 
Ако искате да изхвърлите уреда, можете да се свържете с компетентните, местни служби и да поискате информация за 
правилния начин на тяхното изхвърляне. 

За ЕС: Задрасканата кофа за боклук означава, че използваните батерии не бива да бъдат изхвърляни заедно с обикновените 
битови отпадъци! Съществува отделна система за събиране на използваните отпадъци, която осигурява подходящата им 
обработка и рециклиране в съответствие със законодателството. Свържете се с вашите местни служби за информация за 
схемите за събиране и рециклиране. 

 
За Швейцария: Използваните батерии трябва да бъдат връщани в магазините. 
В другите държави извън ЕС: Свържете се с вашите местни служби за информация за правилния метод на изхвърляне на 
използваните батерии. 
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