
LC-39LE650E/V   

LC-39LE651E/K/V 

LC-39LU651E  

LC-39LE652E/V  

LC-39LM652E/V  

LC-39LK652E  

LC-39LX652E  

LC-39LE654E/V  

LCD ЦВЕТЕН ТЕЛЕВИЗОР
LCD-FARBFERNSEHGERÄT 
TÉLÉVISEUR COULEUR À ÉCRAN

CRISTAUX LIQUIDES (LCD)

TELEVISORE A COLORI LCD

LCD-KLEURENTELEVISIE

TELEVISIÓN EN COLOR LCD

TELEVISOR DE CRISTAL LÍQUIDO

РЪКОВОДСТВО 
BEDIENUNGSANLEITUNG 
MODE D’EMPLOI
MANUALE DI ISTRUZIONI 
GEBRUIKSAANWIJZING 
MANUAL DE INSTRUCCIONES 
MANUAL DE OPERAÇÃO

  Б
ъл

га
рс

ки
D

E
U

TS
C

H
FR

A
N

Ç
A

IS
IT

A
LI

A
N

O
N

ED
ER

LA
N

DS
E

S
PA

Ñ
O

L
PO

R
TU

G
U

ÊSNET+

LC-50LE650E/V

LC-50LE651E/K/V

LC-50LU651E

LC-50LE652E/V

LC-50LM652E

LC-50LK652E

LC-50LX652E

LC-50LE654E/V

LC-60LE651E/K

LC-60LU651E

LC-60LE652E

LC-60LM652E

LC-60LK652E

LC-60LX652E

LC-60LE654E

TINS-F675WJN1

Printed in Poland
Gedruckt in Polen
Imprimé en Pologne
Stampato in Polonia
Gedrukt in Polen
Impreso en Polonia
Impresso na Polónia

PIN

13P09-PL-NG

SHARP CORPORATION
http://www.sharp.eu

Sharp Electronics Europe Ltd.

4 Furzeground Way, Stockley Park

Uxbridge, Middlesex, UB11 1EZ, UK

O
P

E
R

A
T

IO
N

 M
A

N
U

A
L

 / B
E

D
IE

N
U

N
G

S
A

N
L

E
IT

U
N

G
 / M

O
D

E
 D

'E
M

P
L

O
I / M

A
N

U
A

L
E

 D
I IS

T
R

U
Z

IO
N

I / 

G
E

B
R

U
IK

S
A

A
N

W
IJ

Z
IN

G
 / M

A
N

U
A

L
 D

E
 IN

S
T

R
U

C
C

IO
N

E
S

 / M
A

N
U

A
L

 D
E

 O
P

E
R

A
Ç

Ã
O

 

L
C

-3
9

L
E

6
5

0
E

-V
 / L

C
-5

0
L

E
6

5
0
E

-V
 

L
C

-3
9

L
E

6
5

1
E

 -K
-V

 / L
C

-5
0

L
E

6
5
1
E

-K
-V

 / L
C

-6
0
L

E
6
5
1
E

-K
 

L
C

-3
9

L
E

6
5

2
E

 / L
C

-5
0

L
E

6
5

2
E

-V
 / L

C
-6

0
L

E
6
5
2
E

L
C

-3
9

L
E

6
5

4
E

 / L
C

-5
0

L
E

6
5

4
E

-V
 / L

C
-6

0
L

E
6
5
4
E

F
6

7
5

W
J

N
1



БЕЛЕЖКА ЗА ЖИТЕЛИ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО
Захранващият кабел на този продукт е с отлят щепсел, който не може да се отваря за подмяна на жиците и включващ в себе си 
13-Амперов бушон. При нужда от подмяна на бушона, трябва да се използва бушон тип BS 1362, одобрен от     или  ���  , оценен за 
същите или по-големи напрежение и максимален ток. Това също е означено от долната страна на щепсела.
Винаги поставяйте капачето на бушона след като го смените. Никога не използвайте щепсела без поставено капаче над бушона.
В случай, че даден контакт във вашия дом не е съвместим с предоставения щепсел, отрежете щепсела от захранващия кабел и 
свържете подходящ такъв.

ВНИМАНИЕ:
Бушонът от отрязаният кабел трябва да се извади, а кабелът да се изхвърли на безопасно място.
В никакъв случай не включвайте отрязаният кабел в електрическата мрежа, т. като има сериозна опасност от 
електрически удар.
За да монтирате подходящ щепсел към захранващия кабел, следвайте инструкциите по-долу:

ВАЖНО:
Жиците в устройството са оцветени по следния начин:

Синьо: Маса
Кафяво: Фаза

Tъй като цветовете на жиците в захранващия кабел на този продукт може да не отговарят на цветовата 
маркировка на вашия щепсел, следвайте указанията:
• Синята жица трябва да се свърже с извода на щепсела маркиран с "N" или оцветен в черно.
• Кафявата жица трябва да се свърже с извода на щепсела маркиран с "L" или оцветен в червено.
Уверете се, че нито кафявата, нито синята жица е свързана към извода за заземяване, ако 
позлвате щепсел с три извода. Преди да смените щепсела се уверете, че:
• Новият щепсел съдържа бушон, оценен за същите напрежение и ток като този в отрязания щепсел.
• Обвивката на захранващия кабел е пристегната над изолацията на захранващите жици, а не просто върху самите захранващи проводници.

АКО ИМАТЕ СЪМНЕНИЯ СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ С ЕЛЕКТРОТЕХНИК.

DivX®
DivX Certified® да възпроизвежда DivX® видео до HD 1080p, включително премиум съдържание.

ОТНОСНО DIVX ВИДЕО: DivX® е дигитален формат създаден от DivX, LLC, филиал на Rovi Corporation. Това е 
официално DivX Certified® устройство, което възпроизвежда  DivX видео. Посетете divx.com за повече информация 
и софтуер, с който да конвертирате файловете в DivX видео.

ОТНОСНО DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Това DivX Certified® устройство трябва да се регистрира, за да се 
възпроизвеждат закупени DivX Video-on-Demand (VOD) филми. За регистрационен код, намерете DivX VOD секцията 
в менюто на устройството. Отидете на vod.divx.com за повече информация за регистрацията.

Защитено от следните патенти на САЩ.
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

• YouTube и YouTube логото са запазени марки на Google Inc.
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• Илюстрациите в ръководството са примерни и може да са малко по-различни от реалните функции.

• Примерите са възоснова на модел LC-39LE650E.
• LC-39LE650E, LC-39LE651E/K, LC-39LE652E, LC-39LE654E, LC-50LE650E, LC-50LE651E/K, LC-50LE652E,

LC-50LE654E, LC-60LE650E, LC-60LE651E/K, LC-60LE652E  и LC-60LE654E модели са съвместими с излъчвания на 
висока честота, H.264 компресирани (MPEG4 H.264, MPEG4 AVC, MPEG4 AVC/H.264).
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• Почистване - Извадете захранващия кабел от контакта преди да почистите уреда. Използвайте влажна
кърпа за почистването. Не използвайте течни или аерозолни почистващи препарати.

• Забършете панела с мека кърпа. За да не го повредите, не ползвайте химикали. 
Те могат да повредят устройството.

• Вода и влага - Не зползвайте уреда в близост до вода, като вани, умивалници, кухненски
мивки, перални, басейни или мокри сутерени.

• Не поставяйте вази или други съдове с вода върху този уред.
Водата може да се разлее върху уреда и да доведе до пожар или токов удар.

• Поставяне - Не поставяйте уреда върху нестабилна количка, стойка, статив или маса. В
противен случай уредът може да падне, да причини тежки телесни повреди и се счупи.
Използвайте само количка, стойка, статив, скоба или маса, препопръчани от производителя или 
продадени заедно с уреса. Когато монтираде уреда на стена, следвайте инструкциите на 
производителя. Използвайте само монтажни устройства, препоръчани от производителя.

• При преместване на уреда, поставен на количка, трябва да се премества с повишено внимание.Внезапното 
спиране, бързането или неравната повърхност могат да бъдат причина за падане на уреда от количката.

• Вентилация - Вентилационните отвори и другите отвори по кутията са предназначени за вентилация. 
Не ги покривайте и блокирайте, понеже недостатъчната вентилация може да доведе до прегряване и
съкращаване на живота на уреда. Не поставяйте уреда върху легло, диван, килим или друга подобна повърхност,
тъй като те могат да блокират вентилационните отвори. Този уред не е предназначен за вграждане, не го поставяйте на 
затворено място, като библиотека или шкаф, освен ако има подходяща вентилация и се следват инструкциите на производителя.

• LCD панелът, използван в този уред е направен от стъкло. Поради това, може да се счупи, ако бъде
изпуснат или се приложи сила. Ако LCD панелът се счупи, внимавайте да не се нараните от счупените стъкла.

• Източници на топлина - Дръжте уреда далеч от източници на топлина, като радиатори,
бойлери, печки и други (включително усилватели).

• Слушалки - не усилвайте прекомерно. Експертите съветват да не се слуша силно музика
за дълги периоди от време.

• За да избегнете пожар, не слагайте свещи на телевизора.
• За да избегнете токов удар, не поставяйте захранващия кабел под тежки предмети.
• Не показвайте постоянна картина дълго време, защото това може да доведе до послеобраз.
• Устройството харчи ток, щом е включено. Изключвайте устройството

от мрежата, ако няма да ползвате телевизора скоро.

• Сервизиране - Не опитвайте да сервизирате сами уреда. Отстраняването на капака Ви излага на високо
напрежение и други опасни условия. За сервизиране се обърнете към квалифицирано лице.

LCD панелът е високотехнологичен продукт, който Ви предоставя най-фините детайли на картината.
Поради големия брой на пикселите, понякога неактивните пиксели може да се появят като синя, зелена или червена 
точка. Това е в рамките на спецификацията на уреда и не се възприема като дефект.

Предпазни мерки при транспортирането на телевизора 
Преместването на телевизора трябва винаги да се извършва от двама души, които използват и двете си
ръце, и внимават да не приложат сила върху екрана. 

Въведение
Уважаеми потребители на SHARP

Благодарим ви, че закупихте продукта на SHARP LCD цветен телевизор.  За да се осигури безопасна и многогодишна
безпроблемна работа на Вашия телевизор, моля прочетете Важните Мерки за Безопасност внимателно, преди да използвате уреда.

Важни мерки за безопасност

Предупреждения за високи и ниски температури
• Когато ползвате телевизора в стая с ниска температура, картината може да е леко забавена.

Това не е повреда. Картината ще се оправи с температурата.
• Не оставяйте телевизора в топло или студено помещение. Също не оставяйте на пряка слънчева светлина 

или в близост източник на топлина. Това може да повреди телевизора и LCD панела. 
Температури: -20 °C до e60 °C.

 Внимание: ОПАСЕН ТОК!  

ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ЕЛЕКТРОШОК, НЕ ОТВАРЯЙТЕ. ВЪТРЕ НЯМА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ЧАСТИ. ОСТАВЕТЕ РЕМОНТА НА ОТОРИЗИРАНИ ЛИЦА.  
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Въведение

Дистанционно
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1 NET (страница 37)

Достъп до “AQUOS NET+” режим.
2 Бутони 0_9

Настройки на канала. Изберете 
желаните номера. Настройте в 
режим телетекст.
•  В дадените норвежки страни 
(Швеция, Норвегия, Финландия, 
Дания или Исландия) се правят 
автоматично (стр 9), DTV 
настройките са четири цифри. За 
останалите страни, DTV 
настройките са автоматични.

3 A (Flashback)

Връща предишния канал или 
изход.

4 7 (Режим звук) (стр17)
Изберете режим на звук.
f Формат картина (стр 31) 
Смяна между форматите.

5 i+/- (звук)
Увеличава/намалява звука.

6 e (Режим без звук)
Спира звука.

7 a/b/c/d (Курсури) 
Избор.

;
Изпълнява команда
ATV/DTV/SAT: Показва “CH list” 
когато няма пуснат “MENU” екран. 
T/S/V/U
Не се ползват.

8 @
Главно меню.
Връща последната избрана 
MENU опция.

9 R/G/Y/B цветни бутони
Цветните бутони избират 
цветните обекти на екрана. 
 EPG, MHEG-5, телетекст).

10 m Телетекст (стр 20)
ATV: Показва аналогов телетекст. 
DTV/SAT: Избира MHEG-5  или 
телетекст за DTV/SAT.

11 [ Субтитри (стр 17 и 20) 
Включва и изключва субтитрите.

14 ATV/DTV

Достъп до режим телевизия.

РАДИО
DTV/SAT: Смяна между радио и 
данни режим.
• При режим данни (не радио 

предаване) предаването от
DVB, радиото ще бъде 
пропуснато.

15 6 Назад
ATV/DTV/SAT: Връща “Menu” 
екрана.
NET: Връща предната страница 
(Може да не функционира с 
всички устройства).

16 Настройка картина (стр 21)

Настройки картина.

ECO (стр 21)

Активира/деактивира режим 
пестене на енергия (ECO).

17 >
ATV/DTV/SAT: Излиза от 
“Menu” екрана

18 EPG (стр 18)

DTV/SAT: Показва EPG екрана.
19 :r/s

ATV/DTV/SAT: Избира канал.
NET: Мести страниците нагоре/ 
надолу.

20 3D (стр 54)

Избира между 3D и 2D режим 
на гледане.

21 p Информация канали (стр 15)
Показва информация 
(номер на канал, сигнал и т.н.) на 
екрана.
В MENU екрана, показва 
информация за избраното.
FAV

Маркира любим канал
22 b (AV избор) (стр 17)

Избира източник.

23 a (Режим готовност/включен) (стр 

17)

12 S/I/J/E/H (стр 49 и 
53)

Видео/музика/USB REC 
възпроизвеждане.
a Източник (стр 44) 
Ръководи HDMI-CEC устройство. 

13 USB REC (    стр 49)

Прави запис на гледаното.

Важна информация: 
Сателитните услуги са 
валидни само за модел 
LE652/654.
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Tелевизор (отпред)

Телевизор (отстрани и отзад)

Въведение

ВНИМАНИЕ
• Силният звук от слушалки може да увреди слуха.
• Експерите съветват да не слушате силна музика от слушалки продължително.

Бутон
Захранване

Бутон
Меню

Бутон 
източникБутони

звук

LED светлина 
Програма (канал) бутон

1   Аналог AUDIO изход за DVI и PC 
 (Жак 3.5 мм)
2  PC вход
3 COMPONENTS / A          V терминали
4 SERVICE     връзка (жак 3.5 мм)
5 SCART (AV/RGB, Y/C)           терминал  
6 HDMI 1 (HDMI/DVI/ARC)
7 HDMI 2 (HDMI/DVI)
8 HDMI 3 (HDMI/DVI)

15 HEADPHONES  жак
16 COMMON INTERFACE    слот
17 LAN  терминал
18 AC INPUT   терминал

Сензор 
за
дистанционно

3D инфрачервен
предавател

*ТВ индикатор (стр 17)
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SAT

HDMI/PC
ANALOG
AUDIO
INPUT

SERVICE

PC IN

SCART (AV / RGB / S-VIDEO)

ANT

11 12

18

17

16

15

14

13

2

3 54

1

6 7 8 9 10

9 Вход антена
10 SAT (Сателитна антена) (Само 

за L*652 серия)
11 Терминал дигитално аудио (SPDIF) 
12 USB  терминал( WiFi use only)
13 USB  терминал(USB REC / MEDIA 

PLAYER / SOFTWARE / HDD READY 
/ 3D GLASSES BATTERY)

14 HDMI 4 (HDMI/DVI)
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Поставяне на стойката

    1 -  Поставете я в отворите на долната част
на телевизора (подпирайте стойката, за да не 
падне)

     2 - Поставете и затегнете четирите винта.

Бележка
•

Дистанционно
(g1)

• Ръководство (Това ръководство)• “AAA” батерии(g2) 

Подготовка
Аксесоари

Поставяне на стойката
• Преди да поставите (или свалите) изключете от тока.
• Поставете възглавница, преди да сложите телевизора. Това ще го предпази.

ВНИМАНИЕ
• Сложете стойкта правилно.
• Следвайте инструкциите внимателно. В противен случай, телевизорът може да падне.

За да разглобите, направете стъпките в обратен ред. Д

Допълнителни аксесоари

Следните аксесоари са налични.
Закупете ги от най-близкия магазин.

• Други аксесоари може да са налични скоро. 
Проверете съвместимостта преди покупка.

• Стойка (x1) 

• Да се ползва поставката на SHARP (показана горе). Други поставки за стена може да доведат
до нестабилност на телевизора и сериозни травми.

• Да се монтира на стена само от оторизиран персонал.
Потребителите не бива да опитват сами. SHARP не носи отговорност за контузии.

• Попитайте персонала за поставката за стена.
• Първо махнете двойнозапелващите ленти, след това поставете винтовете,

предоставени със стойката, за да закрепите на стената
• При монтажа трябва да има опора.

Поставяне на стената

• свинска опашка (x1) 

 5

No. Име на част Номер
1 Поставка за стена AN-52AG4

2 Wi-Fi  адаптер AN-WUD630

3 3D очила AN-3DG35

4 3D очила AN-3DG20-B

Възглавница
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Подготовка

Поставяне на батериите
Преди да включите телевизора за пръв път, поставете двете “AAA” батерии. Когато батериите се 
изтощят, ги заменете с нови “AAA” батерии.

1 Отворете капака.

2 Поставете две “AAA” батерии.
• Поставете батериите на правилните полюси.

3      Затворете капака.

Внимание
Неправилното ползване крие опасности. Следвайте инструкциите..
• Не слагайте различни батерии. Имат различни характеристики.
• Не смесвайте стари и нови батерии. Това скъсява живота на новите.

• Сменете батериите, след като се изтощят. Химикалите могат да причинят обрив. Ако има теч
от батериите, избършете добре.

• Предоставените батерии може да свършат бързо.
• Ако не ползвате дистанционното дълго време, извадете батериите.
• При подмяна ползвайте цинкови-карбонови батерии, вместо алкални.

Бележка за изхвърляне на батериите:
Предоставените батерии не съдържат опасни материали като кадмий, олово или живак. 
Батериите не бива да се изхвърлят с битовия отпадък.. Изхвърляйте батериите на специалните места 
за целта.

Ползване на дистанционното
Насочете дистанционното към сензора. Ако има предмети пред него, може да не работи правилно.

Предупреждения за дистанционното
• Не удряйте дистанционното. Не го поливайте с течности

и не го слагайте на влажни места.
• Не поставяйте на слънчева светлина.

Топлината може да го повреди.
• Дистанционното може да не работи, ако сензорът на телевизора

е изложен на слънце или силна светлина. В такъв случай преместете 
източника на светлина или се доближете до телевизора.
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Сензор дистанционно
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Бързо ръководство

1 2 3

Първоначална инсталация
Изпълнете стъпките една по една при първо пускане. Някои от стъпките може да не бъдат 
необходими.

 Свържете антената
с терминала (стр 8).

 Ако е нужно, поставете
CA карта в CI слота.

 (стр 8.)

 Включете захранването (стр

8). Кабелите са различни

в зависимост от страната.

 Включете с бутона a
(стр 17).

 Пуснете автоматична
инсталация (стр 9).

 Език, разход
на енергия, страна, тип 
антена и т.н. 

 Идете на Next.

 Поздравления!

Вече може да гледате.

 При нужда
настройте антената
за максимален сигнал (стр 14).
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Подготовка
Включване

и 
автоматична

настройка

Гледайте 
телевизия

Свържете
външни устройства

 Свържете външни
устройства, като  DVD 
плейър/записвачка, 
както е показано на 
(стр. 41, 42 и 43).

 Свържете външни
аудио устройства 
колони/усилвател, 
както е показано на 
(стр. 41, 42 and 43).Търсете 

канали
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Бързо ръководство

Включване

За да приемате кодирани канали, ви трябва CI 
модул и CA карта, която да поставите в слота.
CI модула и CA  картата не са в комплекта.
Потърсете ги от оператора.

Поставяне на CA карта в CI модула
1 Страната с чипа

се поставя в модула 
до край. 

Забележете стрелката
на CA картата.

Поставяне на CI модула в слота
2 Внимателно поставете CI модула в CI слота.

Логото не трябва да сочи 
към телевизора. Не 
натискайте силно. 
Внимавайте да не огънете 
модула.

Проверете информацията за  CI модула
1 Натиснете MENU и “MENU” екрана излиза.
2 Натиснете c/d за да изберете “Extras” менюто.
3 Натиснете c/d за да изберете “CA модул”,

и натиснете OK.
• Съдържанието зависи от провайдъра на

CI модула.

●● Module
Основна информация за CI модула.
●● Menu
Настройки на CA карта.
●● Enquiry
Може да поставяте пароли тук.

Бележка
Съдържанието на екрана зависи от провайдера 
на CI модула.

Поставяне на CA карта

БЕЛЕЖКА
• Уверете се, че CI модула е поставен правилно.
• Менюто е налично само за дигитални станции.
• Нужно са 30 секунди да се провери лиценза на CA картата и CI+ съвместимостта на CI модула.

Процесът може да е неуспешен, ако няма включена антена или не сте пуснали "автоматични настройки". 
• CI+ съвместимите CI модули понякога се нуждаят от ъпдейт. Няма да получите картина, преди ъпдейта. 

Само бутонът за включване е активен по време на процеса.
• CI+ съвместимия CI модул не позволява да копирате защитени програми. 
• Ако се иска потвърждение за ъпдейт на CA картата при получаване на CI+ съвместими излъчвания, следвайте

указанията.

AC cord
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1 Поставете CI 
модула в CI слота с 
контактната страна 
напред.

2 Логото на CI 
модула трябва
да е от външната 
страна.

Поставете телевизора 
в близост до контакт.

Формата е различна 
в зависимост от страната.

Стандартен 
DIN45325 кабел 
(IEC 169-2) 75q 
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Автоматична инсталация
При първото включване се стартира помощникът. 
Следвайте инструкциите.

1 Натиснете a на телевизора.
• Инсталацията се показва.
• Автоматичната инсталация може да бъде намерена, 

на Repeat initial installation на стр 40.
• Процедурата зависи от избраните настройки

2 Настройка на езика.
Натиснете a/b/c/d за да изберете език.

Натиснете J бутона.
3    Изберете Energy Efficiency.

Изберете в какъв режим да работи 
телевизорът.

•Домашен: 
Нисък разход на енергия.

•Магазин:

Картината е настроена за помещението. Разходът 
на енергия не е ограничен.

Настройките се сменят от MENU 

Extras→Energy Efficiency. 
Натиснете J бутона.

4 Изберете страната.
Натиснете ▲/▼/◄/► за да изберете страна.
• Този екран се появява само при

първата инсталация.
Натиснете J бутона.

Бързо ръководство

5   Изберете източник.
Натиснете ▲/▼ за да местите.
Натиснете OK за желаната антена.

 Cable analogue:  аналогов сигнал с кабел/
антена.

 DVB-T: Дигитален сигнал.
 DVB-C: Кабелен дигитален сигнал.
 DVB-S: 

Натиснете J бутона.
6    Изберете субтитри и аудио език.

Натиснете a/b/c/d и OK за да изберете 
желаните езици и алтернативни субтитри за 
аудио за DVB програми.

Натиснете J бутон.
•За аудио коментар на хора с увредено зрение,
погледнете Audio commentary на стр 25.

Ако не сте избрали DVB-T антена, продължете с 
Настройки за DVB-C връзка на стр 10.

7     Настройки на тунер.

●● Scrambled stations
Може да изберете дали да бъдат търсен 
кодирани канали от търсене/ъпдейт.
Изберете yes за да запаметите.
•Тези канали се хващат само с CI модул и CA карта.

•Ако CI модула с CA картата са поставени при търсене, 
всички канали, които могат да се декодират се записват 

и когато е избрано no.

●● Search method
 Изберете Frequency search  ако искате да 

търсите независимо всеки канал в мрежата.
● Accept logical channel number
В някои страни, дигиталните канали са 
излъчвани с конкретен номер, известен като 
"Logical Channel  Numbers" (LCN).
Ако изберете yes, каналите по подразбиране 
ще се ползват и ще се сортират от LCN. 
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Уверете се в следното 
преди да включите

E свързана ли е антената?
E свързано ли е захранването?

Настройки за DVB-T приемане

Сателитен сигнал.(Само 652/654 модели)
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БЕЛЕЖКА
• Frequency и Network ID трябва

да се нагласят от провайдера.
Натиснете J  за да продължите.

Ако не сте избрали DVB-S антена, продължете с 
Settings for all types of reception  на стр 13.

Изберете сателитна система.

Изберете източник на сателит (единичен или 
система). Свържете се с доставчика.

Нормалните DVB-S се приемат автоматично и 
нямат нужда от настройка.

● Single satellite
Приемане на сигнал от един сателит LNC 
(LNB). Вижте стр 11 за настройки.

● 2 satellites on 22kHz switchbox
Приемане от два различни сателита с два 
LNCs (LNBs) които са свързани с телевизора 
чрез 22 kHz . Вижте стр 11 за настройки.

● 2 satellites on Toneburst switch
Приемане от два различни сателита с два 
LNCs (LNBs) които са свързани с toneburst 
switch. Вижте стр 11 за настройки. 

● Max. 4 satellites on DiSEqC multiswitch
Телевизорът е свързан с DiSEqC мултисуич до 
четири LNCs (LNBs) за различни сателити. 
Вижте стр 11 за настройки.

● DiSEqC one cable communal system
Изберете ако телевизорът е свързан с DiSEqC 
единичен кабел (според EN50494). Няколко 
сателитни приемника могат да се свържат с 
един кабел. Вижте стр 12 за настройки.

● Other communal installation
Изберете тази настройка ако телевизорът е 
свързан с един кабел (без DiSEqC). Няколко 
приемника могат да се свържат с един кабел. 
Противно на DiSEqC има ограничения за 
определени честоти за някои системи. Вижте 
стр 13 за настройки.

Натисете J за да продължите.

Бързо ръководство

Ако не сте избрали DVB-C антена, продължете с, 
Setting options for DVB-S reception долу.

Нормалните DVB-C настройки са получени от 
избора на страна и няма нужда да бъдат сменяни. 

Натиснете ▲/▼/◄/► за да смените следните 
настройки:

●● Network selection
Ако са налични няколко мрежи DVB-C, може 
да изберете коя мрежа искате.

●● Scrambled stations
Може да изберете дали кодираните канали да 
се търсят от търсене/ъпдейт.
Изберете yes за да запаметите.
•Тези канали се намират само с  CI модул
подходяща CA карта.

•Ако CI модула с CA картата е поставена за търсене
каналите ще се запаметят дори да е избрано no.

●● Search method
Ако изберете Frequency Search, се търсят 
всички канали. С Network Search, се търсят 
само каналите от мрежата, или от 
приеманите мрежи или избраната мрежа на 
Network ID.

●● Start Frequency
DVB каналите се търсят над избраната 
честота.
●● Network ID
Сменете тази настройка, за да зададете 
желаната мрежа.
●● Accept logical channel number
В някои страни, дигиталните канали са 
излъчвани с конкретен номер, известен като 
"Logical Channel  Numbers" (LCN).
Ако изберете yes, каналите по подразбиране 
ще се ползват и ще се сортират от LCN.  

8 Захранване за антената.
Ако ползвате DVB-T антена, която изисква 
захранване, което не е от адаптер, изберете yes 
(5V) за захранването на антената.

Натиснете J бутона. 
Как да настроите DVB-T антената е описано на 
стр 14.

9 Продължете с Settings for all types of reception 
(вижте стр 13).
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Настройки за DVB-C приемане

Настройки за DVB-S приемане
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Настройки за единичен сателит чрез LNC (LNB).
1 Изберете сателит. 

Натиснете J за да продължите.
2 Изберете Dual Band (low/high)   или  Single Band. 

Изберете дали да ползвате двойна 
(Универсална) LBN или единична LBN.

Натиснете J за да продължите.
3 Изберете честотата на LNB.

Обикновено не е нужно да сменяте честотата, 
освен ако вашият LNB сателилит не ползва 
различна тезтита. (важно за показаните 
честоти).
Ако ползвате настройка Single Band в Dual/
Single Band,  трява да определите LNB 
честотата.

4 Натиснете J за да продължите.
Вижте Setting options for all DVB-S reception      
на стр 13.

Бързо ръководство

суичбокс/ 2 сателита на Toneburst суич

 1  Изберете Satellite1/Satellite2 

2 Изберете сателит и натиснете OK.

Натиснете J за да продължите.

3 Изберете честотата на LNB.

Обикновено не е нужно да сменяте честотата, 
освен ако вашият LNB сателилит не ползва 
различна честота. (важно за показаните 
честоти).

4 Натиснете OK за да изберете честота и J
за да продължите.

Вижте Setting options for all DVB-S reception  на 
стр за да продължите.

Изберете DiSEqC мултисуич и следните 
настройки.
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Настройки за единичен сателит

Настройки за до 4 сателиа DiSEqC 
мултисуич

Настройки за 2 сателита на  22kHz 
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1 Изберете DiSEqC устройството, което ползвате
и натиснете OK. 

2 Изберете име и натиснете OK. Натиснете
J за да продължите.

3 Изберете честотата на LNB 
и натиснете OK. Натиснете J за да продължите. 

Обикновено не е нужно да сменяте честотата, 
освен ако вашият LNB сателилит не ползва 
различна честота. (важно за показаните 
честоти).

4 Изберете настройки за DiSEqC инсталация. 

Изберете желания канал и честота на 
излъчване. 
PIN protection

Ако устройството го позволява, може да 
защитите излъчването с PIN код.

Define/change PIN

Тук може да сложите или смените PIN fкода за 
PIN protection. Възможно е, само когато yes е 
избрано за PIN protection.

Продължете с Setting options for all types of 
reception на 13 стр. 

Бързо ръководство

Натиснете OK за да настроите и J за да продължите.
1 Изберете Satellite1 до Satellite4. 

2 Изберете име на сателита и натиснете OK.  
НатиснеJ за да продължите.

3 Настройте честотата на LNB.

Обикновено не е нужно да сменяте честотата, 
освен ако вашият LNB сателилит не ползва 
различна честота. (важно за показаните 
честоти).

Вижте Setting options for all DVB-S reception   
стр 13 за да продължите.

● Repeat rate
Определя колко често DiSEqC командата е 
изпълнена. Нужно е само при някои системи.

● Control voltage
Контролира нивата на поляризация 
(хоризонтална/вертикална) в не-DiSEqC кабели 
(контролира единичен LNBs чрез DiSEqC 
мултисуич).
● 22kHz signal
22kHz контролира смяната на висока и ниска 
честота в Band настройките. Position 
настройките контролира избор на сателит в 
не-DiSEqC компоненти.
● Toneburst

Контролира избора на сателит с не-DiSEqC но 
с  Toneburst компоненти с Position и Option 
настройки.
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Настройки за DiSEqC от система с 
един кабел
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Бързо ръководство

Настройки за други инсталации
 1 Изберете сателит.

Натиснете J за да продължите.
2 Изберете честотата на LNB.

Ако няма външно захранване, може да 
свържете такова за антената (13V или 18V / 
макс. 450mA) с 13V или 18V.

Продължете с Настройки за DVB-S приемане 
отдолу.

● Network selection
Ако са налични няколко мрежи DVB-S, може да 
изберете от коя да приемате сигнал.

● Настройки
Ако има няколко сателите, трябва да направите 
следните настройки. Видовете настройки може да 
са различни в зависимост от мрежата.

Настройки за DVB-S приемане

● Scrambled stations
Натиснете yes за да запаметите каналите.
• Тези канали се приемат само с наличен

 CI мопдул и подходяща CA карта.
• Ако има поставен CI модул с CA карта

за търсене, всички канали се запаметяват и 
когато no e маркирано.

● Search method
Ако изберете Frequency Search се търсят  всички 
налични канали. С Network Search, се търсят 
всички канали от всички налични мрежи.

● Symbol rate

Наглася се от оператора и няма нужда да бъде 
променян.
● Accept Logical Channel Number
Позволява ви да решите дали да ползвате Logical 
Channel Number (LCN).
Натиснете J за да продължите.
Продължете с Setting options for all types of 
reception долу. 

● Родителски контрол
Позволява да се ограничи възрастовата група на 
гледащите.

Информацията за възрастта се предоставя от 
каналите. 
Могат да бъдат гледани след въвеждане на код 
(вижте стр 24).
● Час и дата
Въведете съответния час и дата.

●● Мрежова настройка
Тук избирате дали да настроите мрежа сега  
"Configure now" (стр 47) или да го направите по-
късно "Do not configure or configure later".
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Настройки за всички видове връзки
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Бързо ръководство

Ако инсталирате DVB-T/T2/S/S2 за пръв път, или 
я местите, трябва да нагласите антената за 
добър сигнал, докато следите картината на 
екрана.

В нормалния режим на работа DVB-T каналите 
се получават и избират.

1 Изберете Setup. 
2 Изберете Stations. 
3 Изберете Manual Scan TV. 

Нагласете антената така, че нивата на C/N и Level 
да са на максимум. BER трябва да е възможно 
най-малко.
4 Изберете Search и натиснете OK за да започне търсенето.

Настройка на DVB-T антената
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Какво е менюто?
• MENU изгледът показва всички налични операции.
• Списикът долу ви дава достъп до телевизия, видео, аудио/радио, снимки и AQUOS NET+.
• В Extras и Setup до функции за настройки на телевизора.
• Най-горе ще видите любимите канали.
• Броят на избраните елементи зависи от екстрите, връзката, наличния медиен сървър 

и свързаните устройства.
• MENU може да се контролира от дистанционното и от панела на телевизора.

Общи команди

БЕЛЕЖКА
• MENU опциите се различават в различните режими, но изпълняват същите функции.
• Снимките в ръководството са за обяснение (някои са по-големи, други по-малки) и може да са малко по-различни

от тези на екрана ви.

Меню операции

1

3

2

Относно Guide Display

Guide Display в дъното на екрана, показва менюто.

При инсталацията ще видите информационен 
текст относно операциите на OSD.

Info display
Предоставя информация за случващото се на 
екрана и може да ви помогне за функциите на 
телевизора. 

Информационният дисплей е скрит по 
подразбиране. Може да се показва временно 
чрез натискане на p копчето.

Temporary info display (p) 
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Показва менюто 

Изход от 
менюто

Избор на функция

Натиснете MENU

и “MENU” екранът се показва.

Операцията ще се прекъсне,
когато натиснете END.

Натиснете a/b/c/d за 
избраното меню  и после  OK.

Натиснете 6  за да се върнете в 
MENU страницата.

E Избиране на меню

E Избиране на функции

БГ



Намират се най-горе в MENU екрана.
Може да създавате любими в различните 
режими. Така любимите канали са на една 
страница. След инсталацията някои канали ще са 
в любими независимост от модела на телевизора.

Създаване на любими
Може да изберете любими канали от 
дистанционното. Ще се появят в MENU изгледа 
накрая.

1 Натиснете FAV за да създадете любим.
Ако има повече любими и не се виждат всички,ще 
има правоъгълна иконка в MENU изгледа.

Управление на любими
Може да ги редактирате в MENU изглед. 
Променете реда им или изтрийте ненужните.

2 Натиснете MENU за MENU изглед.
3 С ▲/▼/◄/► изберете любимия за промяна.
4 Натиснете FAV за местене или триене.

5 Натиснете 6 за край.

Меню операции

Операции с копчетата на 
телевизора

Фукциите са полезни, ако нямате достъп до 
дистанционното.

1 Натиснете MENU за да се покаже менюто. 

2 Натиснете CHr/s за да местите наляво/
надясно
3 Натиснете b(#) за ново ниво или за 
приемане на промените. 

БЕЛЕЖКА
• “MENU” екранът ще изчезне след няколко секунди,

ако не пипате никой бутон.

Любими

Настройката може да се прави от менюто.
1 Натиснете @ за да се покаже менюто.

2 С ▲/▼/◄/► избирате Setup и натискате OK 
за настройките.

3 С ◄/► избирате Control и после OK.

4 С ◄/► избирате more и после OK.

5 С ◄/► избирате On-screen displays и после
OK за настройките.

6 С ▲/▼ избирате Automatic info и избирате Off/
On за да се покаже/скрие дисплея.
7 Натиснете OK за да приеметепромените.

Перманентно показване или скриване 
на автоматичната информация. 
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Гледане на телевизия

Избиране на аудио език
E DTV/CADTV/SAT режим:

Щом натиснете 2  аудио езикът сме сменя 
между наличните източници.
БЕЛЕЖКА
• Езиците зависят от вида на излъчването.

E ATV режим:

Щом натиснете 2, режимът се сменя, както е 
показано в таблицата.

NICAM TV избор на излъчване
Сигнал Видове
Стерео NICAM STEREO, MONO
Двуезичен NICAM CH A, NICAM CH B, NICAM CH AB, MONO
Монозвуков NICAM MONO, MONO

A2 TV видове излъчване
Сигнал Видове
Стерео STEREO, MONO
Двуезичен CH A, CH B, CH AB
Монозвуков MONO

БЕЛЕЖКА
• Когато няма сигнал, аудио режимът ще показва

“MONO”.

E DTV/CADTV/SAT режим: 
[ пуска и спира субтитрите.
За да видите как да смените езика идете на 
Control settings на стр 24.

E ATV режим: 
Наличните субтитри ще бъдат пуснати или 
спряни след натискането на [ бутон.

Ежедневни операции

Включване/изключване

Натиснете a на телевизора, за да ог 
включите. Изключете по същия начин.

Смяна между дигитална,
сателитна и аналогова телевизия

Чрез 0–9:

Смяна на канали
Чрезr/s:

Избор на външен източник
Щом направите връзката, натиснете  b tза 
да се покаже “AV selection” екранът, и после 
натиснете c/d за да изберете източник и 
накрая OK.

Субтитри

 Вклюване и изключване

 Режим готовност
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Бележка
• Когато изключвате от

копчето a , EPG 
данните се губят.

• Терминалът може да е по 
различен в зависимост от 
модела.

E Включване в режим готовност
Ако телевизорът е включен (синя лампа), може да го сложите 
в режим готовност с a копче на дистанционното.

E Включване от режим готовност
От режим готовност ( червена лампа,  натиснете 
a на дистанционното.

TV indicator status

LED индикатор Статут
Не свети Изключен

Син Включен

Червен В готовност

Виолетов В готовност USB REC режим 

Бележка
• Ако няма да ползвате телевизора дълго време,

го изключете от контакта.
• Малко електричество се ползва, когато е в готовност.

Изключване на телевизора и свързване
на допълнителни устройства.

С дълго задържане на a телевизора и всички 
CEC устройства свързани с HDMI минават в 
режим готовност. Стр 44 за повече информация.

P

r

s

E Натиснете “ATV/DTV”  или “RADIO” 
за смяна между режимите.

БГ



EPG функции

E Отваряне/затваряне на EPG екрана
Натиснете EPG бутона. Включете EPG.
• При първото пускане на EPG, ще се задейства помощник, който да ви

помогне с настройките. Ще изберете кои данни да се показват. 
Съветваме да изберете канали, които гледате често.

• Ще намерите EPG настройките в Setup.

В лявата колона на екрана има списък с каналите, които са активни 
(личен списък, общи канали списък). С бутоните на екрана на EPG може да изберете деня на 
предаването, както и да сложите филтър за жанра.

E Изберете програма
 Изберете време

-Натиснете c/d за да изберете време, в коет да се
търси и натиснете OK.

• Натискайте  d за да видите канали в по-късен час
 Изберете програма

-Натиснете a/b за да изберете и после OK.
• Ако a или b са показани отляво, натискайте a/b за да 

видите следващия или предишния екран.
-Натиснете END за да излезете от EPG.

E Адаптиране на EPG изгледа

Опциите трябва да са на екрана. Ако ги няма натиснете синьото копче.

Може да подбирате предавания по жанр. Избраният жанр ще свети.

Филми Изкуство
Новини Социални
Предавания Образователни
Спорт Хоби
Детски Сериали
Музика

- Натиснете ◄/► за избор на ден или 
жанр.
 - Натиснете OK за потвърждаване.

Гледане на телевизия

EPG
EPG е списък на програмите на екрана. СEPG, може да проверите програмата, както и подробна 
информация за нея. Да пуснете пряко предаване и да сложите таймер за бъдещи събития. При първото 
пускане на EPG, ще се задейства помощник, който да ви помогне с настройките.
Ще намерите EPG настройките в MENU  Setup→Control→more...→EPG
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Други EPG функции
E Показване на допълнителна информация 

за програмите.
1 Натиснете ▲/▼/◄/► за да изберете програма.
2 Натиснете “p.
Ако има допълнителна информация, ще бъде 
показана тук.

Изглед: Гледайте избраната програма.
Налично е само когато програмата е в ефир.
Запамети: Запамети програмата за по-късно 
гледане/слушане.
Налично е само, когато предаването не е 
започнало.
Изтрий: Изтриване на записа.
Таймер: Показва общото време.
E(Запис): Насрочва час за запис.

3 Натиснете 6 за да се върнете в EPG.

E Запаметяване на програма с EPG

За запаметени програми, телевизорът ще пита в 
началото дали да промени канала или да мине в 
режим на готовност ако е активиран от 
Setup→Control→more→EPG→TV при 
запаметяване.

1 Изберете желаната за запаметяване програма.
2 Натиснете p.
3 С ▲/▼/◄/► изберете Memorise, и натиснете OK.

4 Натиснете 6 за да се върнете в EPG.

  Символ за запаметяване      се появява над програмата.

E Програмиране на тайминг
Може да програмирате запис на програми.
1 Натиснете ▲/▼/◄/► за да изберете канал.
2 Натиснете USB REC бутона за да изберете

запис на канала.  Отваря се меню за часа.

3 Проверете таймера и нагласете.

В EPG символ за запис E се появява над 
програмата.

Информация

Гледане на телевизия
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Бутони за управление на телетекста
Бутони Описание

Pr/s Увеличава и намалява размера.

Цветни (R/G/

Y/B)

Избор на страница:
Red: Предишна страница. 

Green: Следваща страница. 
Yellow: Следваща тема.
Blue: Следваща тема.
Цветните ленти (за TOP) или цветния 
текст (за FLOF) в предполседния ред 
показват кои бутони можат да сменят 
темите.

0–9 Телетекст дисплей:
0: Спира автоматичния ъпдейт 

или освобождава задържането. 

9: Увеличава страницата (натиснете 
многократно). Допълнителни страници:
Избира страница от 100 до 899 с 
нумеричните бутони.

▲/▼/OK Избира желаната страница. Чрез OK 
отива на страницата.

p Показва страница 100.

Изберете го на екрана OK за да 
ъпдейтнете страницата.

Показва скрита информация на 
страницата.

Скрийте информацията.

Меню стандартен текст

Изберете на екрана и натиснете OK. 

● Специални страници
● Преглед на страници
Вкарайте първата телетекст програма, ако е 
различна от тази на фабричната настройка.
● Страници със субтитри
Въведете телетекст субтитрите за всеки канал, 
ако се различава от фабричната настройка.

● Настройка език
Наличните езици са (руски, гръцки, полски и 
турски).

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  m.

БЕЛЕЖКА
• MHEG може да не се покаже в 3D режим.

Гледане на телевизия

Телетекст
Какво е Телетекст?
Стандартен 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 телетекста
1 Изберете телевизионния канал или външният
източник, предлагащ телетекст.
2 Натиснете m за Телетекст.

• 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.

• Натиснете на екрана и после OK, екранът се сменя,
както е показано долу.

• Ако програмата няма телетекст, ще изпише "Няма 
наличен телетекст"

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

БЕЛЕЖКА
• Телетекстът няма да работи ако е избран RGB.
• Ако HbbTV се предлага, тогава Media Text/HbbTV

текстът се отваря. В такъв слуай, натиснете, m 
отново и се отваря "стандартен" телетекст/
видеотекст.

Други телетекст функции

HbbTV текст
Натискане на m два пъти ще извади HbbTV-Text. 
HbbTV се предлага за следния канал. Навигацията 
с HbbTV текста и цветните бутони зависи от 
провайдера. 
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Основни настройки
ТВ настройки

Настройки картина
1 Натиснете MENU. 

2 Изберете Setup→Picture, следният екран излиза.

3 Изберете настройката, която искате да промените:

● 3D
Може да се насладите на 3D-поддържани снимки 
на ТВ с 3D очила (AN-3DG20-B или AN-3DG35), 
които се продават отделно
Детайли на стр 54.
● Настройка картина
Изберете между три готови настройки и три 
персонални: Standard→ECO→Dynamic→User

● Контраст
Колкото по-светло е в стаята, толкова по-силен
трябва да е контрастът.
● Яркост
Настройте яркостта, докато черните места не 
станат напълно черни.
● Цветове
Настройте цветовете по ваш вкус. Трябва да 
имат естествен вид.
● Задна светлина
Настройте яркостта. Може да намалите или 
усилите екрана.
● Формат на картината
Смяна между различните формати:

16:9, 4:3, Panorama1, Panorama 2, Zoom 
стр 31.

●● Още...

● Температура на цвята
Настройте цвета за най-добри резултати:

Intensive → Normal → Soft

● Рязкост
Настройте рязкостта за най-добра картина.

● Местете картината нагоре /надолу
С някой формат или дисплей на дъното или 
горната част не се вижда. С тази настройка може 
да местите екрана.

● Активно фоново осветление
Автоматичната настройка ще подобри контраста.

● Повишаване на качеството (DMM)
Подобрява картината при бързо сменящи се 
кадри, особено при филми. Изберете от 
различните опции.
● Контрол дигиталния шум (DNC)
С тази настройка контролирате шума.
Изберете от различните опции.

● Цвят на менюто
Изберете между лилаво и зеленикаво.

● Деблокиращ филтър
Активирайте за да се намалят външните влияния. 
В противодействие с този интерфейс. 

● PC IN дисплей
За някои PC Image    формати, могат да се ползват 
допълнителни настройки. Вижте 45.
Това меню се показва само, когато PC е 
свързано с PC-IN терминал.

Звукови настройки
1 Натиснете MENU. 

2 Изберете Setup→Sound, следният екран се появява:

3 Изберете желаната настройка:
● Настройка на звука
Може да слагате следните настройки:
Off, Speech, Classical, Pop, Custom music sound  и 
Custom film sound.

● Височина
Подходящ бас и требъл при нисък звук. 
● Съраунд система
Съраунд звуци.
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Основни настройки

● Още...

● Headphone volume
Настройва нивото на звука
● Auto volume
Автоматично намалява звука при реклами.

● AV output signal
Избирате източник на аудио чрез AV терминал и 
две звукови програми: Sound1 (главен език), sound 
2 (чуждестранен език) или звук 1+2 
(едновременно).
БЕЛЕЖКА
• Изборът зависи от приетите сигнали.

● Maximum volume
Определя максималния звук.
● Maximum switch on volume
Определя какъв да е звукът при включване на 
телевизора.
● Balance
Наглася стерео баланса, за да може звукът от 
колоните да е еднакъв.
● Clear Voice
Ако Clear Voice се активира, звукът се настройва 
автоматично, за да може говора да е максимално 
разбираем.
● SPDIF mode
Избирате между PCM или Dolby Digital аудио 
източник.

Stations settings
Тук ще намерите настройки за каналите на ТВ и 
DVB както и функции за редактирането им.

1 Натиснете MENU. 

2 Изберете Setup→Stations, следният екран се появява:

3 Изберете желаните настройки:

● Automatic scan TV+Radio
Търси/ъпдейтва нови канали.
Ще се покажат наличните настройки за търсене. 
Ако искате да ги промените:

Изберете Change search settings, натиснете OK 
и помощникът ще ви попита за настройките.
Ако приемете настройките, натиснете Start 
search/update и натиснете OK за сканиране.
БЕЛЕЖКА
• Повторете началната инсталация (стр 9) и

търсете автоматично, ако искате да изтриете 
старите.

● Manual Scan TV
За да правите проемени по канала, първо го 
изберете.
1 Изберете Manual Scan TV  и после OK, следният

екран се показва.

2 Изберете Signal source  за да решите
за кой регион да се търси. В зависимост от 
източника, ще има различни налични 
настройки.

3 Изберете Search за да търсите следващ канал.
4 Изберете Store за да запаметите.

БЕЛЕЖКА
• Могат да се запаметят само избрани канали,

които не присъстват в списъка.

Status bar for manual search

Показват се за ръчно търсене и показват 
качеството на сигнала по време на търсенето. 
Желателно е всички нива да са в зелено.

C/N: (Носител/шум) Показва съотношението 
на сигнала и шума. Желателно е нивото dB да 
е високо. 
Level: Показва приетите нива на канала. 
Желателно е dBµV да е високо.

BER: (Нива на грешки) Показва грешките. 
Желателно е BER нивата да са колкото се 
може по-ниски.
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Обяснения за някои настройки на търсене 
Signal source : Диапазон на търсене.

TV stand: Попитайте продавача какви 
настройки да направите за  AV  оборудване.

Colour standard: Попитайте продавача какви 
настройки да направите за  AV  оборудване.

Channel: Директен избор на канал.
Frequency: DVB-T/C: Избор на честота. 
Диапазон: 044.75 MHz - 859.25 MHz.

DVB-S: Изход от LNC честота.
Name: името на канала е показан. Може да го 
смените.
Symbol rate: Настройте честотата.

DVB-S: Диапазон: 1000-45000.

● Manual Scan Radio
Подобен е на този за търсене на телевизионни 
канали. Вижте Manual Scan TV   обяснението.

● Station lists TV
Редактирате (триете, местите) различни списъци. 
Също създавате и редактирате лични списъци. 

● Overall station list
Триете и местите станции.

-Delete Block

1 С ▲/▼/◄/► избирате началото. 
Натиснете OK за да маркирате.

2 С ▲/▼/◄/► изберете края. Натиснете 
OK за да маркирате.

3 Изберете Execute delete  и после OK за да
изтриете. (  Изберете Cancel process 
за да откажете триенето).
-Move block

1 С▲/▼/◄/► изберете началото. 
Натиснете OK за да маркирате.

2 С ▲/▼/◄/► изберете края. Натиснете
OK за да маркирате.

3 С ▲/▼/◄/► изберете позицията Натиснете
OK за да потвърдите.

4 С ▲/▼/◄/► изберете Execute move  и 
натиснете OK за да местите. Изберете 
Cancel process за да откажете 
местенето).

Основни настройки

-Restore stations

1 С ▲/▼/◄/► изберете началото. 
Натиснете OK за да маркирате.

2 С ▲/▼/◄/► изберете края. Натиснете 
OK за да маркирате.

3 WithС ▲/▼/◄/► изберете Restore stations и 
натиснете OK за да възстановите. Изберете 
Cancel process за да откажете).

● DVB-T
Показва всички налични станции за местене, 
триене и преименуване:

-Add/remove stations
-Move stations
-Delete list
-Rename list

● New personal list

Можете да си направите собствени списъци.
Възможно е да направите шест списъка.

-Adding stations to Personal list

1 Изберете New personal list  и послеOK. 
Нов списък (x) ще се създаде.

• x номерът зависи от броят на списъците.

2 С◄/► изберете Personal list x  и натиснете 
OK за да отворите (още няма канали в 
списъка).

3 Натиснете ▼ за списъка с функциите. 
4 С ◄/► изберете Add/Delete Stations в 

списъка с функциите и  OK за активиране.
5 С ▲/▼/◄/► изберете станциите, които искате 

да добавите в любими и натиснете OK. 
Новите станции ще се добавят в края на 
списъка.
6 Натиснете END за да затворите списъка.
-Deleting stations from Personal list

1 С◄/► изберете Personal list x  и натиснете
OK за да отворите.

2 С ◄/► изберете Add/Delete Stations в 
списъка с функциите и натиснете OK.

3 С ▲/▼/◄/► изберете станциите, които да 
изтриете и натиснете OK.

4 Натиснете END за да затворите списъка.
-Move/reorder stations in Personal list

1 С◄/► изберете Personal list x  и натиснете
OK за да отворите.

2 С ◄/► изберете Move stations   в списъка
с функциите и натиснете OK.

3 С ▲/▼/◄/► изберете станции за местене
и натиснете OK, за да маркирате.

4 С ▲/▼/◄/► изберете място за поставяне
и натиснете OK.

5 Натиснете END за да затворите списъка.
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Основни настройки

- Преименуване на списък
1 С◄/► изберете списъка, който искате

да преименувате и натиснете OK.
2 С◄/► избете Rename list в менюто с

функции и натиснете OK.
3 Въведете ново име с клавиатурата 

или дистанционното (както пишете 
с мобилен телефон).

4 Натиснете OK за да потвърдите.
- Триене на персонален списък
1 С◄/► изберете списъка, който искате 

да изтриете и натиснете OK.
2 С ▲/▼/◄/► изберете Delete list и натиснете 
OK за да потвърдите.
Изтритите списъци не могат да се възстановят.

● Station lists Radio
Stations list Radio процедурата е същата като 
Stations list TV.  Вижте Station List TV 
обяснението.

● Update station list automatically
Списъкът с канали ще се обнови автоматично ако 
Allow е избрано.

Контролни настройки
1 Натиснете MENU. 

2 Изберете Setup→Control, и се появява следният екран:

3 Изберете желаните настройки:

● Language
Позволява да изберете езика. Също да се 
настрои за DVB субтитри и език на филм.

● Menu
Сменяте езика на менюто.
● Subtitle (DVB)
Ако субтирите са от DVB канал, може да 
изберете езика. Ако са налични, ще се покажат 
автоматично. Може да изберете и 
алтернативен език, ако този не се поддържа.

● Audio (DVB)
Изберете езика на филма. Ако функцията е 
налична, ще изпише. 
Може да изберете и алтернативен език, ако 
този не се поддържа.

● Parental lock
Позволява да заключите с парола някои канали и 
функции.

1 Въведете четирицифрен код (PIN) за пръв път
щом го отворите.

2 Изберете Confirm и натиснете OK.
3 Новият PIN  трябва да се потвърди отново. 

Parental lock менюто ще се отвори:

● Lock all stations
Телевизорът се заключва веднага. Всички 
канали се гледат с парола.  Може да се 
активира моментално за постоянно.
Настройката е активна до деактивацията й.

● Lock single stations
Може да отключвате/заключвате отделни 
канали. 
Настройката е активна до деактивацията й.
● Age-related lock
Някои канали предлагат информация за 
възрастовите ограничения. Ако настройката ви 
е под позволените години, каналът се гледа 
след въвеждане на парола.
● Change access code
Може да смените кода по всяко време. 
Въведете новия код на мястото на стария.
● Deactivate
Всички заключвания се деактивират. Кодът се 
изтрива. Щом се активира отново, старите 
канали отново са заключени.

● Reset
Всички заключени канали се отключват. Кодът 
се изтрива.

● Energy efficiency
Изберете енергийната спестовност от: Home 
Mode → Shop Mode.  Вижте стр 9 и 21.

● Software
Позволява на софтуера да е постоянно 
ъпдейтнат. Може да свалите новия софтуер от 
следните източници:
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Основни настройки

● Ъпдейт на софтуера
● Чрез USB
Новата версия може да се свали от сайта на
SHARP и да се инсталира USB флашка.

● Чрез Internet
Появява се помощникът за ъпдейт.
Вижте стр 27 за информация. 
● Чрез antenna
Появява се помощникът за ъпдейт.
БЕЛЕЖКА

• Файловата система USB флашката трябва да е FAT32.

• USB трябва да има само един дял.
• Ако имате съмнения USB флашката трябва да се форматира

като "FAT32" без "extended attributes".

• Нуждаете се от връзка с интернет и настройки 
на мрежата за да ъпдейтнете онлайн.

● още...

● On-screen displays
Избирате различни настройки, които влияят на 
екрана.
● Display time
Избирате продължителността на показване.
● Volume display
Избирате дали промяната на звука да се 
показва на екрана.
● Automatic info
Активира/деактивира помощни текствое, докато 
разглеждате менютата. 
● Permanent clock display
Часът може да е на екрана за постоянно, стига 
да няма други пуснати менюта.
● Automatic HDMI-CEC hint
Появява се съобщение за функция на 
дистанционното,  която дава да изберете 
между HDMI порт и HDMI-CEC устройство.

● Time and date
Позволява да въведете часа и датата ръчно.
● Time
Въвеждате времето с нумеричните бутони.

● Deviation from Universal Time
Часът на Грийнуичкия Меридиан е 0º и това е Световното 

време. Смяната на часа в зависимост този час 

трябва да се настрои в часове (с ◄/► на ТВ и OK бутона 
на дистанционното).

● Date
Въвеждате датата с нумеричните бутони.

● Summer/winter
Сложете yes за да настроите лятно часово 

време. 
● Beginning of daylight-saving time
Сложете на коя дата се сменя часовото време, 
ако при вас се различава от автоматичната 
настройка.
● End of daylight-saving time
Настройте края на лятното часово време, ако при вас се 
различава от автоматичната настройка.

● DVB settings
Настройки за DVB канали.
● Subtitle mode
Настройва дали субтитрите да се показват 
автоматично, ако са налични. Може да се 
избере и функция за субтитри за хора с 
увреден слух.

БЕЛЕЖКА
• Субтитрите не са налични за всички канали.

● DVB character set
Изберете DVB character set за да може името на 
любимият ви канал от  CI модула да се показва 
правилно.
● Audio commentary
Може да активирате специален звук за хора с 
увреден слух.

● EPG
EPG е списък с програмите. С EPG, може да 
проверите програмата, да видите информация за 
канала, да включите канал и да настроите час за 
бъдещо предаване. Могат да се програмират и 
записи.
● Station selection
Избирате за кой канал да се покаже 
информация.
● Data capture
Може да включвате и изключвате данните за 
(EPG).
Ако данните са включени телевизорът ще опита 
да ъпдейтне през нощта или две минути след 
минаване в режим готовност. За целта не 
трябва да е изключен от копчето.
Индикаторът на телевизора свети във 
виолетово по време на този процес..
Данните се ъпдейтват и когато гледате EPG 
канал.

● TV on when memorised
Когато yes е избрано, телевизорът се пуска от 
спряното място. Излиза съобщение при 
включване. Ако не се потвърди до 5 минути с 
OK бутона, телевизорът се изключва 
автоматично.

● USB REC
Може да нагласите USB REC по ваше желание. 
● Notify hidden sections
Ако има скрити данни в архивно записване (стр 
52) съобщение ще ви уведоми, че пропускате
скрити данни, като изберете yes.
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Основни настройки

● Jump distance
Време за прескачане (в минути) напред и назад 
по време на запис.
● Smart jump
Активиране/деактивиране Smart Jump 
функция (стр 52).
● Recording subtitles
Позволява запис на субтитри за продължителни 
операции за DVB канали. Стр 50 за повече 
информация.

● Standard Teletext
Този ТВ поддържа две операционни системи TOP 
Text и FLOF. До 2,000 се записват, за да имате 
бърз достъп.
● Special pages

Preview pages:  Може да настроите главната 
страница, ако настройките са различни от 
фабричните. 
Subtitle pages:  Можете да настроите 
субтитрите за всяка страница ако са различават 
от фабричните настройки.
● Character set
Избор на език: руски, гръцки, полски и турски.

● HbbTV (Хибридно ТВ излъчване)
Някои излъчвания имат допълнителни екстри/ 
онлайн провайдери, записи на ТВ, видео по избор 
(VoD), интерактивни реклами, персонализация, 
гласуване, игри и социални мрежи. 

Тази функция изисква интернет връзка с 
ETHERNET или Wi-Fi адаптер AN-WUD630.
Вижте Multimedia/Network на стр 47 за повече 
информация.

● HbbTV mode
Активира/деактивира функцията.
Ако даден канал предлага HbbTV услуги, ще се 
види на екрана. Натиснете посоченото копче, 
за да ги активирате.
Ще излезе списък с наличните функции. 
Следвайте инструкците.

● Start behaviour of HbbTV stations
Ако HbbTV mode   е активиран може да изберете HbbTV  
апликацията да се пуска automatically() след като 
канала се смени manually(?). Щом заредите HbbTV 
апликацията, на екрана ще се появи инструкция (в 
зависимост от гледания канал).
Може да изберете между Start all automatically или Start 
all manually.

● Functions of the m key
Можеда избирате между Standard teletext или 
HbbTV.

Вижте стр 20 за информация.
● Standard teletext first
Ако тази опция е избрана с HbbTV пусната 
функция, ще покаже стандартен текст. 

● HbbTV first

Ако тази опция е избрана с HbbTV пусната 
функция, ще покаже  HbbTV тектс.
HbbTV текстът се предлага от канала. 
Навигацията с HbbTV текста и цветните бутони 
зависи от канала.
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Основни настройки

Следният екран се показва:

Показва се сегашната версия.

6 Натиснете V за да продължите. ТВ търси 
новия софтуер на USB флашката.

Ако има наличен нов софтуер, се появява 
съобщение:

New software Vx.xx 

7 Натиснете V за да заредите новия софтуер. 
Или END за да спрете помощника 
(софтуерът няма да се инсталира).

•Показват се процентите на готовност.
8 За да може телевизорът ви да е напълно готов го 
изключете и включете от захранването. 

Ако има интернет връзка, софтуерът може да се 
свали директно от телевизора.

1 Натиснете @ бутона.
2 С ◄/► изберете Setup и после OK.

3 Изберете Control → Software → Software 
Update → Via Internet.

Ще се появи съобщение за защита на 
данните.
4 Ако не сте съгласни, 

натиснете G за изход. Ако сте съгласни V 

за да продължите.
Сегашната версия ще бъде изписана на 
екрана.
5 Натискайки V ТВ се свързва със сървъра и 

търси нова налична версия.
Ако има налична нова версия, ще излезе 
съобщение. 
6 Натиснете V за да заредите новия софтуер.
За край, натиснете END.
7 За да може телевизорът ви да е напълно готов го 
изключете и включете от захранването. 

БЕЛЕЖКИ
• Не изключвайте телевизора, докато се ъпдейтва 

новият софтуер.

• Процесът може да отнеме до 50 минути.

Софтуер ъпдейт чрез Internet
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● Recording
Може да нагласите час за преди и след запис без 
автоматичен контрол на времето (DVB).
Така се намалява риска да изпуснете част от 
предаването, ако то започне или свърши по-рано.

● Hard disks
● Format external one
Може да форматирате харддискът, за да решите 
проблеми или да изтриете данните. Изберете 
тази функция за форматиране.

Форматирането ще изтрие всички данни.

● DivX® VOD

● DivX® VOD Register
За да активирате тази функция активирайте 
кода на www.divx.com/vod, свалете VOD файла 
и го заменете с този на телевизора.
● DivX® VOD Deregister
Показва нужният код за заличаване на 
регистрацията в www.divx.com/vod.

Може да ъпдейтвате софуера на вашия SHARP ТВ.

1 Добавете файла в USB флашката. 
2 Поставете я в USB  порта.

3 Натиснете @.
4 С ◄/► изберете Setup и после OK.

5 Изберете Control → Software → Software 
Update → Via USB. 

Софтуерен ъпдейт чрез USB 
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Настройки Мултимедия/мрежа
1 Натиснете MENU. 

2 Изберете Setup→Multimedia/Network, следният
екран ще се появи:

3 Изберете желаната настройка:
● Network settings
С тази опция може да правите настройка на 
мрежата.
● Networking
Задейства се помощникът, който ще ви 
напътства с всички настройки. 

Вижте стр 47 за повече информация.
● Reset to factory settings
Фабрични настройки.
● Host name
Дайте име на телевизора си,
за да се разпознава в мрежата.
● Proxy server
Настройки за прокси сървър. Ще излезе прокси 
помощникът. Вижте стр 47 за информация. 

● Multimedia settings
Настройки за аудио.
● Auto return to music player
Плейърът ще се появява отново когато 
музиката се възпроизвежда и не се натиска 
никой бутон в зададения период от време. 
Може да нагласите след колко време да се 
появи ( опциите са: да не се, след 1 мин, след 5 
мин.)

Основни настройки

Настройки за връзката
1 Натиснете MENU. 

2 Изберете Setup→Connections, следният екран
ще се появи:

3 Изберете желаната настройка:
● Antenna DVB
Правите настройки за DVB-T антената и 
активирате помощника за DVB-S антената.
● Antenna DVB-S
Помощникът ви напътства с настройките за 
DVB-S антената. Настройките за DVB-S 
антената са обяснени в началото (вижте стр 
10).
● Antenna DVB-T
Ползволява да изберете дали DVB-T антената 
се нуждае от захранване. Антени с усилвател 
се нуждаят от захранване. В такъв случай 
Supply voltage 5V и OK. 
В противен случай No supply voltage  и 
потвърдете с OK.

● AV connecting settings
Тук контролирате параметрите на AV  и AVS.

● Device at connection AV
Уточнете дали има включено устройство и, ако 
да, в кой порт.

Изберете между: Няма устройство, DVD 
плейър, DVD записвачка, Video записвачка, 
Сателитен приемник, SetTopBox и друго 
устройвсто.
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Основни настройки

● AV standard
Наглася AV стандарта за свързаното 
устройство AV или AVS. Оставете настройката 
на Automatic. Ако не се засече автоматично, 
направете го ръчно.

БЕЛЕЖКА
• Попитайте продавача или потърсете в 

ръководството.

● Signal type
Задава вида сигнал към AV или AVS. 

● Allow switching voltage
Ако тази функция е пусната, видеото и аудиото 
от външното устройство към AV връзката (не в 
AVS) автоматично ще се включат, ако 
външноото устройство го позволява.

● HDMI-CEC
Допълнителни настройки за удобно свързаване 
на външни устройства с телевизора.
● Remote TV switch on via HDMI-CEC
Избирате дали телевизода да се включи 
автоматично от режим готовност, с HDMI-CEC 
при наличието на такива свързани устройства.

● HDMI-CEC functionality
Може да позвлолите или забраните 
автоматичното свързване с такива устройства.

Може да получите информация, като натиснете 
p на дистанционното.

В долния ляв ъгъл виждате номера и името на 
канала, час на предаването и ако е налично 
името на предаването. Лентата показва прогреса 
на предаването, ако е налично като функция.

В долния десен ъгъл, се показва допълнителна 
информация за DVB канали.

Списък на каналите

Избереже желаният 
канал

Информация за каналите 
(само DVB-T /DVB-C)

1 Натиснете OK и ще се покаже списъкът с канали.

2 С ◄/► изберете желания канал и натиснете OK.

Може да видите всички списъци или личните ви, 
натискайки ▲.
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Видове аудио сигнали

Моно аудио предаване
Двуканално предаване (Sound1 /Sound2) 

аналогово
Двуканално предаване  (Sound1 /Sound2) 

дигитален
Стерео предаване аналогов
Стерео предаване (HEAAC) 
Стерео предаване дигитален (PCM)

Dolby дигитално предаване (DD) 
Dolby дигитално предаване (DD+)

Dolby дигитално предаване AAC+  (HEAAC)

MPEG sound transmis

MPEG звуково предаване. 

DD / dts 1.0 / моно 
DD / dts /  MPEG 2.0

DD / dts 3.0

DD / dts 4.0

DD / dts 5.0

DD / dts 2.1

DD / dts 3.1

DD / dts 4.1

DD / dts 5.1

Основни настройки

Избор на език/звук

Налични субтитри

Избор на провайдер

3D режим

HDTV програма

HbbTV режим за този канал

Обяснение на символите в 
информацията

Главни символи:
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Видове аудио канали
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Списък.

За избор на външни устройства.

• Ако няма картина, сменете на друг източник.

• Проверете ръководството за работа с външни
устройства.

Свържете USB или харддиск, както е показано.

• В зависимост от USB устроството, телевизорът
може да не разпознае данните.

• Обозначавайте фаловете с нумерични имена.

• Имена с над 80 символа може да не се покажат.

• Не изключвайте USB устройството,
Докато се прехвърлят файлове, ползвате
функции или сменяте между екраните на Видео,
Музика или Снимки.

• Не вадете и слагайте USB устройството бързо и
многократно.

Полезни функции за гледане
Настройки с външни 
устровйства

Свързване на USB устройство

Ръчен избор 

Може да избирате формата.
Той зависи от предаването.

1 Натиснете f на дистанционното за да смените
между различните видове.

БЕЛЕЖКА
• Някои обекти не се показват в зависимост

от получения сигнал.

16:9: Настройва дисплея за 16:9 
излъчване.

4:3:   Настройва дисплея за 4:3 
излъчване.

Panorama 1: Настройва дисплея за 4:3 
излъчвания на 16:9 екран. Логото и 
субтитрите остават видими.

Panorama 2: Изпълва картината (фабрична настройка)
за 4:3 предавания на 16:9 екран. Логото 
и субтитрите остават видими.

Zoom: Настройва дисплея. Максимално  
приближаване. Може да изчезне текст.

Избор на формат на картината

4:3 TV: Настройва дисплея за 4:3  или
16:9 излъчване. Изберете режима,
когато няма сигнал от PC (нормални 
случаи). Част от картината може да е 
отрязана. Може да е за да се скрият 
смущения в края на екрана, което се 
получава от сигнала.

4:3 PC:  Настройва дисплея за 4:3 
или 16:9    излъчване без загуба
на информация. Изберете този 
режим, когато е свързано PC.

4:3 Zoom: Максимално приближаване,
16:9 Zoom: може да изчезне текст.

Размер за SD сигнал (Нормална резлюция)

Размер за HD сигнал (Висока резолюция) HDMI
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16:9 TV:

16:9 PC:
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ТВ/Списък функции
Допълнителни настройки. Функцията може да се 
отвори в ТВ режим или от списъка с каналите.

От списъка с каналите:

1 Натиснете OK на дистанционното.
2 Изберете станция и OK.

3 Натиснете▲. Следният екран излиза:

4 Изберете желания канал. 
Всички станции или Личен списък и после 

▼. В ТВ режим:

1 Натиснете MENU на дистанционното.
2 Изберете TV и после OK.

3 Изберете канала и натиснете▼. 
Следният екран излиза:

4 Изберете желаните настройки.

● Разширен списък с канали
Отворете разширения списък.

С бутоните на екрана може да подредите 
каналите по различни параметри.

● 0..9
Сортирате каналите нумерично.
● A..Z
Сортирате канали алфабетично.

TV меню опции
● Search
Търсите конкретни канали. Въведете името с 
клавиатурата на екрана.

● All sources
Избирате дали да се търси от всички източници 
или от конкретни (DVB-C, DVB-S, DVB-T, 
аналогив).
● All stations
Избирате всички канали, само HD канали, 
заключени канали, блокирани, неблокирани, CI+ 
защитени, нови или такива, които не могат да 
се намерят от избрания източник.

● Language/sound
Избор на език/звук.
Зависят от конкретния канал.

● Subtitles
Избор на субтитри.
Зависят от конкретния канал..

● Channel/Video
Опцията е налична само когато има повече от 
един източник.
● Recording
Може да програмирате час за запис с USB 
Recording, или записвачки. Помощникът е 
интегриран за правене на запис.

● Manual recording:
Ръчно записване.
● Current programme:
Записва сегашната програма.
Налично е само когато има EPG данни за 
канала.
● Following programme:
Записва следващата програма.
Налично е само когато има EPG данни за 
канала.
● Recording via EPG:
Записва чрез (EPG). 
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● Отворете USB REC архива.
Отваря USB REC      архива.  Вижте USB REC 
обяснението.

 Вижте стр 49 за информация.
● Sound Settings

Вижте Sound настройки на стр 21.

● Headphone volume
Настройте звука на слушалките.
● Picture settings

Вижте Picture настройки на стр 21.
● Move picture up/down
С някои формати текста може да не се вижда. С 
това може да местите картината.

● Favourite

Изберете OK на дистанционното на избрания канал, за 
да го маркирате като любим в MENU изглед.
● Sorting
Сортирате каналите нимерично и алфабетично.
● Edit station list
Редактирате (триете, местите) списъците. За 
детайли вижте  Stations list TV на стр 23.

Подробна информация
Когато гледате телевизия, натиснете p два пъти 

за следния екран: 
● Detailed info
Показва информация за канала.

Ако има повече информация, ще се покаже тук. 
Допълнителна информация има в долната част 
на екрана.

● View
Вижте избрания канал/радио станция.

Налично е само, когато каналът е в ефир.

● Memorise
Запаметете канала за по-късно гледане/
слушане.
Налично е само, когато предаването не е 
започнало.
● Delete memo
Записаните бележки могат да се изтрият. 
Налично е само, когато има запаметени 
програми.

● Timer
Показва настройките на таймера ( стр
50).
●(Recording)
Насрочва запис на програма за конкретен час.

ТВ меню опции
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ТВ меню опции 

Видео функции

Натиснете MENU на дистанционното и изберете 
Video, за да изберете видео файловете.

Видео режим

Бутони Описание
G/J (кратко) Мести напред/назад.

H бутон When playing videos from Media 
Home: Спира и се връща в медийния 
браузър.
From time-shifted television: При 
местене на запис, връща в реално 
време.
In archive playback: Спира и ви 
връща в USB архива. 

I бутон Възпроизвежда.

G Връща назад. Натиснете повторно за 
скорост. 

J Мести напред. Натиснете повторно 
за скорост. 

F бутон Пауза/възпроизвеждане.

MENU бутон     Менюто за видео настройките по 
време на възрпозивеждане.

f бутон Приближава картината по време 
на филми и клипове.

Бутони за видео възпроизвеждане

Символи на екрана при възпроизвеждане

Символи на екрана за USB REC   
възпроизвеждане.

Символи Описание

Спира/пуска възпроизвеждането.

Наглася/трие отбелязаните.

Предишен/следващ отбелязан.

Показва информация.

Функция за настройки.

Режим на редакция.

Символи Описание

Повтаря всички файлове в 
директорията.

Повтаря избрания файл.

Информация за файла.

Функция за настройки.

Сменя форматите.

    hh:mm Мести до желаната позиция.

Този ТВ позволява да възпроизвеждате 
мултимедия ( снимки, музика, видео) от USB 
флашка, домашна мрежа или медиен сървър.  
Може да сваляте снимки/ музика и видео от 
интернет.
Може да се свържете с домашната мрежа чрез 
Ethernet или с Wireless връзка. 
Вижте стр 47 за настройки за мрежа на ТВ.
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Възпроизвежда филми и видео.

1 Изберете Video меню и натиснете OK.
2 Натиснете ◄/► за да смените между различни 

източници: USB REC archive, или USB/DLNA.

USB REC archive: запис с USB REC.

 USB/DLNA: файлове от USB или домашната 
мрежа. Натиснете OK за да изберете 
устройство.

3 Изберете желания файл с ◄/► 
и натиснете OK за възпроизвеждане. 

4 НатиснетеH за край.
5 Натиснете END за изход от Видео режим.
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1 Натиснете MENU бутона за Audio/
Radio в менюто и после OK.

2 Натиснете ◄/► и после DVB radio  след което 
OK.

Бутони Описание
H бутон Край на възпроизвеждането и в 

ръщане в менюто.

F бутон Спира/пуска възпроизвеждането.

I (кратко) button Спира/пуска възпроизвеждането
G (кратко) 
бутон

DVB radio: 

Избира предния канал.
USB storage or Home network: 

Възпроизвежда сегашната 
отначало или връща предишната.

J (кратко) Следваща станция/песен.

G (дълго) Only USB storage or Home 

network: Превърта назад. Повторно 
натискане контролира скоростта.

J (дълго) Only USB storage or Home 

network: Превърта напред. Повторно 
натискане контролира скоростта.

EPG Only DVB radio:

Показва DVB радио настройки.

Радио режим

Бутони за аудио възпроизвеждане

ТВ меню опции

Аудио/радио функции

Символи по време на аудио възпроизвеждане

Символи Описание

Пуска/спира повторенията.

Повтаря всички файлове от тази 
директория.

Възпроизвежда произволно всички 
файлове в папката.

Информация за възпроизвеждания 
файл.

Настройки.

Изключва екрана.

Аудио режим

Символи при радио възпроизвеждане

Символи Описание

Показва EPG     детайлите за 
програмата.

Показва настройките.

Изключва екрана.
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Музикални файлове от медийния сървър USB 
флашката или DVB и Internet radio, се намират в 
секция Аудио/радио. Другите функции са 
изписани долу.

DVB/Online radio
Този ТВ приема дигитално радио чрез DVB. 

USB/DLNA

Дава ви достъп до музика на домашния ви 
сървър, от USB флашка и други устройства, с 
които е свързан телевизорът.

1 Натиснете MENU бутона, изберете Audio/
Radio и после OK.

2 Натиснете ◄/► бутона и изберете USB/DLNA  
след което OK.

БГ



Режим снимки

USB / HOME MEDIA 
съвместимост

NOTE

• Не се поддържа прогресивен jpeg файл.
• Музиката от USB 1.1 устройства може да не тръгне.
• Операциите с USB не са гарантирани.
• Външен харддиск с размер над 1TB

не се засича правилно.
• Кабелите на USB устройството трябва да са 

USB 2.0.
• С USB устройства, видео файловете може да не се 

възпроизведат правилно, ако няма достатъчно скорост.
• Възпроизвеждането на нестандартни файлове не е гарантирано.
• Названието на файла не определя съдържанието му. 

Често екстеншъна и съдържанието се различават, 
затова някои файлове не могат да се възпроизведат 
на този телевизор.

ТВ меню опции

Функции снимки

Символи Описание

Завърта 90º наляво.

Завърта 90º надясно.

Стартира слайдшоу.

Пауза слайдшоу.

Информация за снимката.

Настройки.

           H Спира слайдшоу и излиза в меню за 
избор на снимки.

Предишна снимка.

Следваща снимка.
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USB 2.0/3.0 
устройство 

USB памет, USB четец, USB HDD 
(Mass Storage class)

Файлова система USB медия плейър: FAT / FAT32 / NTFS
Home Network
(DLNA)

DLNA 1.5 DMP 
(Digital Media Player certified)

Формат
снимки

JPEG, PNG

Формат 
музика

Mpeg 1 (Layer 1 & L2), MP3  Честота: 
8Khz, 11.025 Khz, 12Khz, 16Khz, 
22.050Khz, 32Khz, 44.1 Khz, 48 Khz

AAC (MP4), WAV (PCM), WMA, AC3 
Честота:32Khz, 44.1 Khz, 48 Khz

Мултимедия TS (Transport Stream), MOV, MP4, 
MKV, MPG (MPEG2 Programme 
Stream), WMV, ASF, AVI, DivX, VOB

Видео 
формат

MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX, XVid, 
AVC/H.264, VC-1, Divx311 (SD Only)

Може да гледате JPEG (*.JPE, *.JPG),  и PNG 
формат на ТВ.
Възможни са различни възпроизвеждания.

1 Изберете Photo меню и натиснете OK.
2 Натиснете ▼ и после  USB/DLNA.

Натиснете OK за да изберете устройство, 
от което да възпроизвеждате.

3 Изберете файл за цял екран с 
◄/► бутоните и натиснете OK  за да го 
видите.
Има списък с функциите под снимките:

● Full screen
Снимката е на цял екран.
● Slide show
Започва слайдшоу на снимките в папката.
● Sorting
Подрежда снимките алфабетично, по 
размер или дата.
● Settings
Показва аудио настройки.

4 Изберете желаната настройка OK.
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AQUOS NET+ дава ви достъп до AQUOS NET+ 
функцията в браузъра.
За целта е нужно телевизорът да е свързан с 
интернет (стр 47). 

1 Натиснете @,после AQUOS NET+ 
и после OK. Следният екран излиза:

2 Натиснете > за изход.   

AQUOS NET+ Позволява на телевизора да 
възпроизвежда файлове от мрежата. Дава 
достъп до интернет услуги ( браузър, YouTube, 
Facebook и още много)

AQUOS NET+ има различни функции в попвеето 
страни.

БЕЛЕЖКИ
• AQUOS NET+ е онлайн система и може да се промени

с времето с цел подобрение.
• Някои AQUOS NET+ услуги може да се добавят, 

променят или спрат с времето.
• Потребителите не могат да свалят файлове или да 

инсталират екстри на браузъра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• SHARP Corporation  не носи отговорност

за качеството и вида на услугите на провайдера.

AQUOS NET+ функции

ТВ меню опции

Какво е AQUOS NET+?

Илюстрациите са с цел обяснение. Подлежат на 
промяна без предупреждение.
E Дисплей на AQUOS NET+ екрана
Натиснете NET на дистанционното или AQUOS NET+ в 
главното меню AQUOS NET+ начална страница.

Основни операции

Функции в AQUOS NET+

AQUOS NET+ екранът е разделен на 8 части:

 AQUOS NET+ лента със заглавие.
Любими на потребителя
 Препоръчвани апликации
 Прозорци за комуникация 

или поддръжка.
Медиен прозорец
 Функции в реално време като дата, час 

или подобни
Sharp помощен център
Търсене

 E Select a service

В AQUOS NET+ екрана с▲/▼/◄/► изберете 
желаната услуга, после OK за да я старитате.

• 6 за предната страница.
Може да ползвате търсачката за намиране на 
конкретни услуги.

• Изберете "Search"  и после OK  за достъп
до страницата за търсене. 

• Ако търсите конкретна дума, я въведете
с виртуалната клавиатура (1). Търсенето
стартира, когато натиснете Start Search (2). 
Историята на търсене е в дясно. (3).

 37БГ



ТВ меню опции

Апликациите могат да се подреждат:
1  Изберете апликацията с курсура.
2  С жълтото копче сте в режим разместване.
3  Преместете до желаната позиция и натиснете 
жълтото копче за потвърждение.
За да махнете апликация от любими, натиснете 
червеното копче на дистанционното. 

E Изход от AQUOS NET+ екрана
Натиснете MENU и после TV за режим ТВ.
Може да натиснете ATV, DTV, SAT или RADIO за 
изход.

БЕЛЕЖКИ
• Щом свържете ТВ с интернет, може да излезе 

съобщение за ъпдейт на софтуера. 

• Някои услуги могат да искат  регистрация. В такъв 
случай следвайте инструкциите.

• Премиум видео по избор (VOD)  услугите са налични 
само в някои страни.

• Илюстрациите са с цел обяснение.
Подлежат на промяна без предупреждение.

• AQUOS NET+  е с настоящият избран език.

• Докато AQUOS NET+  е активен, някои функции не 
работят.

БЕЛЕЖКИ
• Свързвайте клавиатурата само при изключен 

телевизор.

• В AQUOS NET+ ползвайте стандартни US символи, 
за да се избегнат проблеми с апликацията.

• С USB клавиатура не можете да излезете от AQUOS NET
+. При нужда, ползвайте END  на дистанционното.

• Някои клавиатури не се поддържат или могат да 
опитват да ползват функции, които телевизорът не 
поддържа.

Допълнителни настройки

След конкретно търсене, резултатите се 
сортират по тип, (1) включително и номера на 
търсене. Категориите могат да се скриват и 
показват по желание от бутона  close  (2) в 
изгледа с резултатите. 
Поставянето на курсура ще покаже 
информация за избраното съдържание (3). 

E Потребителски секции
Главният екран е разделен на три:

1 Интерактивна медия.
Аудио-визуална презентация на различни 
видове съдържание. 
2 Любими апликации
8-те любими апликации на потребителя, 
включително линк към всички любими 
апликации на потребителя.
3 Препоръчани апликации
Избор на препоръчаните апликации и линк 
за “all apps”  екрана.

За 2 и 3 ползвайте ◄/►/▲/▼ за да изберете 
услуга и после OK. Стрелките се появяват 
над логото. 

 E Favorite Apps Screen
Всички любими апликации на потребителя. 
Могат да се избират от менюто с всички 
апликации. Горният ред е на главната 
страница. Първият ред (1) автоматично се 
показва на главната страница. 
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AQUOS NET+ ползва алфанумерични символи в някои 
услуги, които могат да се ползват с нумеричните копчета, 
както при мобилните телефони. За да е по-лесно, модел 
E650 може да ползва USB клавиатура (USB  жична USB-
безжична или USB-до-Bluetooth), за работа с AQUOS NET
+. Когато е инсталирана клавиатура, AQUOS NET+ , 
копчетата са следните. 

1   (ENTER)/INTRO = OK (дистанционно). Въвежда 
всички услуги.

2 ◄/►/▲/▼ (U/O/I/K, или u/o/i/k  за разширена
клавиатура). Скролва се между услугите със 
стрелките Left/Right.

3 ESCape =6 (Return на дистанционното). Връща
предишната страница.

4  (Backspace). Трие последния символ.
5 A..Z,a..z,0..9, и някои US символи (period or dot, 

commercial at @, underscore, hyphen, exclamation, 
question, colon, opening parenthesis, closing 
parenthesis, number, slash, backslash, space). 
Ползвани за логин, пароли, дати и т.н.
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ЕкстриЕкстри
Съдържа следните функции:

● Таймер
Тук ще намерите запаметени часове.
● Timer instructions

Всички записи са изписани на екрана. Може да
програмирате и нови.

•Create newly
Създава нов таймер.

Нов запис.
1 С ▲/▼/◄/► изберете Create newly  и 

после OK.

2 С ▲/▼/◄/► изберете New recording  и 
после OK. Ще се отвори списъкът:

● Manual recording:
Ръчно записване. Вижте стр 51.

TV меню опции
● Current programme:
Записва сегашната програма.
Само когато са налични EPG данни за 
канала. Стр 50.
● Following programme:
Записва следващата програма.
Само когато са налични EPG данни за 
канала. Стр 50.
● Recording via EPG:
Програмирате запис чрез (EPG). Вижте стр 
50.

● Open USB REC archive
Отваря USB REC архива. Вижте стр 51.

3 С ▲/▼/◄/► изберете опцията и после
 OK за да продължите.

-New copy
Запишете данни, които искате да запазите за 
постоянно на USB харддиск.
1 С ▲/▼/◄/► изберете Create newly  и 

после OK.
2 С ▲/▼/◄/► изберете New copy и после 

OK. Функцията списък USB REC archive 
ще се отвори. Вижте стр 49.

3 С ▲/▼/◄/► изберете желаната опция
и натиснете OK за да продължите.

-New memo (EPG event)
Може да сложите таймер, който да ви 
напомни за бъдещи предавания.
1 С ▲/▼/◄/► избирате Create newly  и

после OK.

2 С ▲/▼/◄/► избирате New memo  и
после OK. EPG ще се покаже.

ТВ ще попита в началото на програмата дали 
да я промени спрямо канала. 
-Delete
Ползвайте тази функция ако искате да 
изтриете предишни записи или да сложите 
край на сегашен таймер.

1 С ▲/▼/◄/► изберете Delete и после OK. 2 
С ▲/▼ изберете таймерът за триене
и натиснете OK.  Над него ще се покаже
иконка за триене -     . 

3 С ▲/▼/◄/► изберете Confirm delete 
опцията и после  OK за да изтриете.

Изберете Cancel за да се върнете в Timer Instructions.

БЕЛЕЖКА
• Когато имате програмирани записи,

телевизорът може да се пусне в режим готовност.
● Software
Позволява на софтуера да е ъпдейтнат. Може да 
свалите новия софтуер от следните източници.

● Software update
● Чрез USB
Сегашната версия може да се свали от сайта
на SHARP и да се инсталира с USB флашка.
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Настройки
Тук ще намерите всички настройки на телевизора. 

● Picture
Настройки на картината.
Вижте стр 21 за повече информация.

● Sound
Настройки на звука. Допълнителните настройки 
зависят от режима.
Вижте стр 21 за повече информация.

● Stations
Местене и триене на канали. Може да ъпдейтвате 
списъка автоматично. Може да подреждате 
каналите по ваш избор.
Вижте стр 22 за повече информация.

● Control
Допълнителни функции за дигиталната 
записвачка (USB REC) както и настройки като час 
и дата, родителски контрол и софтуерен ъпдейт. 
Страница 24 за повече информация.

● Multimedia/Network
Настройки на мрежовия адаптер и мрежата. 
Също и настройки за възпроизвеждане на видео 
и музика. 
Вижте стр 28 и 47 за повече информация.
● Connections
Контрол на външните устройства.
Стр 28 за повече информация.

TV меню опции

● Чрез интернет
Софтуерният помощник се показва.

Стр 27 за информация.
● Чрез антената
Софтуерният помощник се показва.

●● Energy Efficiency
Изберете икономията на енергия за ТВ.
●Home Mode:
Ниска консумация на ток.
Автоматична регулация на светлината е 
активирана.
●Shop Mode:
Настройките са направени за помещението, в 
което е телевизорът. Регулацията на 
светлината е деактивирана.

● CA module(s)
За приемане на кодирани канали се иска CI модул 
и CA карта, поставена в  CI слота на телевизора. 

Вижте стр 8 за информация.
● Special functions

● Integrated features
Информация за интегрираните функции.
● Repeat initial installation
Позволява да направите отначало 
първоначалната инсталация. Вижте стр 9. 
БЕЛЕЖКА

• Всички канали и списъци ще се изтрият.

● Reset to factory settings
Позволява да рестартирате Картина/Звук и 
мрежовите настройки.

● AV selection
Позволява избор на AV източник.
Избраният източник трябва да дава видим сигнал.
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Свързване на външни устройства
E Преди да свържете ...

• Изключете телевизора и всички устройства.
• Включете кабелите стабилно.
• Прочетете инструкциите на устройствата за видовете връзки. Това ще помогне да получите

най-добра картина и звук и да ползвате максимално потенциала на

телевизора.Портове и връзки
Телевизорът има следните терминали. Намерете подходящият кабел и го свържете.

БЕЛЕЖКА

• Може да намерите кабелите от стр 41, 42 и 43 в повечето магазини.
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Аудио устройство 
(стр 43)

Видео записвачка 
(стр 42 и 43)

Конзоли и камери 
(стр 42)

HDMI устройства 
(стр 42)

Аудио кабел

HDMI-ARC

Аудио кабел

HDMI-сертифициран кабел

DVI/HDMI кабел

ø 3.5 mm стерео мини жак

AV кабел

SCART кабел

Components кабел

Аудио кабел

HDMI-сертифициран кабел

БГ



Свързване на външни устройства

HDMI връзките позволяват дигитално видео и 
аудо предаване през кабел от плейър/записвачка.  
Данните се прехвърлят без компресиране и така 
не губят от качеството си. Аналогово/дигитално 
компресиране не е нужно, което би довело до 
загуба на качество.

DVI/HDMI конверсия
С DVI/HDMI кабел, дигиталните сигнали на DVD 
видео, могат да се възпроизведат чрез HDMI 
връзка. Звукът се свързва отделно.

• При свързване на DVI/HDMI кабел с HDMI терминал,
картината може да не е ясна.

• HDMI и DVI   ползват същия метод на HDCP защита 
срещу копиране.

• За свързване на DVI кабел, се изисква адаптер (не е
в комплекта).

БЕЛЕЖКА
• В зависимост от HDMI кабела, може да има шум в 

картината. Ползвайте сертифициран HDMI кабел. 

• При възпроизвеждане на HDMI   картина най-добрият
формат се избира автоматично.

Съвместим видео сигнал
576i, 576p, 480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p

Y   Компонентна връзка

Ще се насладите на висико качество чрез INPUT 
COMPONENTS / AV терминала, когато свържете 
DVD плейър/записвачка или друго устройство.

Може да ползвате COMPONENTS/AV терминал за 
свързване на игрова конзола, камера, DVD 
плейър / записвачка или друго устройство.

Пример за устройства
● VCR ● DVD плейър/записвачка
● Blu-ray плейър/записвачка

HDMI връзка

Пример за устройства
● DVD плейър/записвачка
● Игрова конзола ● Blu-ray плейър/записвачка
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HDMI / PC
аналогов
аудио
сигнал

(ARC)

Аудио кабел

компонентен
кабел

AV кабел

Видео връзка

Пример за устройства
● VCR ● DVD плейър/записвачка
● Blu-ray плейър/записвачка
● Игрова конзола ● Записвачка

PB

(CB)

PR

(CR)

RCA / ø 3.5 mm 
стерео мини жак

DVI/HDMI 
кабел

HDMI-сертифициран 
кабел
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Свързване на външни устройства

БЕЛЕЖКА
• Ако декодерът трябва да получи сигнал от ТВ

изберете правилния терминал, в който е свързан в  
“AV selection” (стр 17).

SCART връзка

Пример за устройства
● VCR ● Декодер
● DVD плейър/записвачка

Свържете го както е показано долу.

Свързване говорител/усилвател 

● Свържете усилвателя с дигиталния изход

●● След свързване
Настройки
След свързване на усилвателя с RCA както е 
показано, трябва да изберете формат 
съвместим с програмата или устройството. 

Натиснете MENU и после Setup → 
Sound → SPDIF mode → изберете 
PCM или Dolby Digital.

БЕЛЕЖКА
• Когато нагласите Dolby Digital, и получите

 Dolby Digital или Dolby Digital Plus аудио 
формат, Dolby Digital  аудио изход. В 
противен случай, PCM аудио изход.
Когато нагласите PCM, PCM аудио изход без 
значение формата на приеманото аудио.
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SCART кабел

Декодер

RCA аудио кабел

Усилвател RCA 
дигитален аудио 

изход

SCART (AV/RGB/S-VIDEO)
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HDMI устройства 
Контрол на HDMI устройства с 
HDMI CEC

E Какво е HDMI CEC?

С HDMI CEC протокола, може интерактивно да 
управлявате съвместими устройства (AV 
усилвател, DVD плейър/записвачка, Blu-ray 
плейър/записвачка) чрез едно дистанционно.

БЕЛЕЖКА
• HDMI CEC не работи докато ползвате USB REC функции.

EКакво може да правите с HDMI CEC 

 One touch play

Когато ТВ е в режим готовност, автоматично ще 
го включи и въизпроизведе картината от HDMI 
източника.

 Single remote control operation

HDMI CEC автоматично разпознава свързаните 
HDMI устройства и може да контролира ТВ и 
устройствата чрез универсално дистанционно.

 Списък с външни устройства
Освен списъка с таймер на ТВ (стр 36), може да 
изкарате на екрана списък със списъка от  
устройството, което поддържа HDMI CEC.

БЕЛЕЖКА
• При ползване на HDMI CEC, употребявайте само 

сертифициран HDMI кабел.

• Насочете дистанционното към ТВ, не към 
HDMI свързаното устройство.

• Може да има видео шум ако не ползвате 
сертифициран HDMI кабел.

• До три HDMI устройства, един AV усилвател и три 
плейъра могат да бъдат свързани.

• Тези операции влияят на HDMI свързаното 
устройство. Ако устройството не работи, включете го и 
настройте подходящия изход чрез b.

• Когато поставяте/вадите HDMI кабели, включете 
всички HDMI устройства преди да включите ТВ.
Уверете се, че картината и аудиото са правилно 
показани от  “HDMI 1”, “HDMI 2”, “HDMI 3” или “HDMI 4” 
от “AV selection” менюто.

HDMI CEC връзка
Първо свържете устройството, което поддържа 
HDMI CEC протокол.
БЕЛЕЖКА
• Прочетете ръководството на устройството.

• След като извадите кабелите или смените вида на 
свързване, включете ТВ след като всичко останало е 
включено. Сменете външния изход от b, изберете 
източника и подвърдете.

• Илюстрираните кабели се продават в повечето 
магазини.

 HDMI-сертифициран кабел 
 RCA аудио кабел

плейър/записвачка озвучителна
система

Свързване на плейър/записвачка

Свързване на плейър/записвачка

плейър/записвачка
 HDMI-сертифициран кабел

HDMI CEC Меню

Основни функции
Отидете в Menu→Setup→Connections→HDMI 

CEC и изберете желаното меню.

Сложете On за да пуснете HDMI CEC функциите.

Активира one touch play функцията. Когато 
телевизорът е в режим на готовност, автоматично 
се включва и пуска картина от HDMI източник.
БЕЛЕЖКА
• Фабричните настройки за функцията са “Off”.

HDMI CEC функции

Дистанционно включване чрез 
HDMI-CEC (One-touch play)

Когато е свързано HDMI CEC устройство, 
дистанционното не работи.
Натиснете за кратко SOURCE на дистанционното 
и телевизора ще мине в ТВ режим.
Дълго натискане на SOURCE бутона ще върне 
HDMI-CEC режима.

Работа с HDMI CEC устройство
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HDMI (DVI) връзка

HDMI 1, 2, 3 или 4

PC връзка

Свързване на PC

Аналогова връзка

VGA кабел

Изберете формата на картината.

1 Натиснете MENU на дистанционното.
2 Изберете Setup → Picture → Picture format, 
после OK. 
3 Натиснете ◄/► до избрания режим, после OK. 

БЕЛЕЖКА
• Може да изберете вид и от f на дистанционното.

• Свържете PC преди да правите настройки.
• Избора на картина може да е различен в зависимост от 

вида на сигнала.

БЕЛЕЖКА
• Когато ползвате PC-IN терминала, трябва да 

свържете аудио кабел.

4:3 PC 16:9 PC

Пример

●● След свързване
● След като свържете PC чрез HDMI кабел
аудиото не тръгва, свържете мини стерео 
кабел ø 3.5mm между ТВ и PC както е показано 
на горната илюстрация. 

● Когато PC  е свързан с ТВ чрез  DVI  кабел,
трябва да свържете мини стерео кабел  ø 
3.5mm между ТВ и PC както е показано на 
горната илюстрация.

Избор на формат на картина

 45

ø 3,5 mm 
мини стерео
жак кабел

ø 3,5 mm 
мини стерео
жак кабел

DVI/VGA кабел

PC

PC HDMI-сертифициран кабел

ø 3,5 mm стерео 
мини жак кабел

DVI/HDMI кабел

Видове
16:9 PC Пропорционално правилен 16:9 

4:3 PC Пропорционално правилен 4:3 
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Резолюция Хоризонтална 
честота

Вертиканла
честота

VGA 640 g 480 31,5 kHz 60 Hz

SVGA 800 g 600 37,9 kHz 60 Hz

XGA 1.024 g 768 48,4 kHz 60 Hz

WXGA 1.360 g 768 47,7 kHz 60 Hz

SXGA 1.280 g 1.024 64,0 kHz 60 Hz

SXGA+ 1.400 g 1.050 65,3 kHz 60 Hz

UXGA 1.600 g 1.200 75,0 kHz 60 Hz

1080p 1.920 g 1.080 67,5 kHz 60 Hz

настройване може да е различн.

PC съвместимост

БЕЛЕЖКА
• Това ТВ има ограничено PC съвместимост, правилното

функциониране се гарантира само ако видео картата 
поддържа точно VESA 60 Hz стандарт. Други опции 
могат да доведат до влошаване на картината.

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

1

1

Позволява картината автоматично да се настрой 
с най-добрата възможна резолюция, след 
свързването на ТВ и PC с кабел DVI/VGA  .

1 Натиснете b за избор на PC-IN от AV selection, 
и после OK.

2 Натиснете MENU.
3 Натиснете ► за избор на Setup и после OK.
4 Натиснете ▼ за избор на Picture→more... 

и после OK.
5 Натиснете ► за избор на PC IN display 

и после OK.
6 Натиснете ▼ за избор на Auto Adjustment 

и после OK.

БЕЛЕЖКА
• При свързване на PC и избор на PC-IN източник, “Auto 

adjustment” се извършва автоматично. 
• “Auto adjustment” може да се провали ако PC 

резолюцията е ниска, има неясноти или се мести по 
време на “Auto adjustment”.

• Свържете PC с ТВ и го включете преди да пуснете
“Auto adjustment”.

• “Auto adjustment” може да се пусне само когато има
включен аналогов сигнал през  “PC IN” терминала.

 Настройка на PC картината 
автоматично

Ръчна настройка на PC картината

Лесно може да нагласите картината с “Auto 
Adjustment”. В някои случаи е нужна ръчна 
настройка, за най-добри резултати.

1 Натиснете b за избор на PC-IN  от AV selection, 
и после OK.

2 Натиснете MENU на дистанционното.
3 Изберете Setup → Picture → more..., и после 

OK.
4 Натиснете ► за избор на “PC IN display”, и после 

OK.

5 Натиснете ▲/▼ за желаното меню и после 
OK.

6 Натиснете ◄/► за да настроите желаната позиция.

Видове
Хоризонтална
позиция

Центрира картината като я мести 
наляво и надясно.

Вертикална
позиция

Центрира картината, като я 
мести нагоре и надолу.

Фазово  
отместване

Настройва символите, когато контрастът 
е нисък или картината премигва.

Автоматична
настройка.

Автоматично настройва картината.

Свързване на PC

БЕЛЕЖКА
• В “PC IN display” опциите на “Picture” могат да се 

настройват само когато има аналогов сигнал чрез  
“PC IN” терминала.

• В зависимост от резолюцията, вертикалното/хоризонталното
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Натиснете J за да продължите.

Изберете Wired или Wireless връзка.

БЕЛЕЖКА
• Ако изберете жична връзка, ви трябва

ETHERNET кабел (не е включен в комплекта).
• Ако нямате броудбанд интернет връзка, 

консултирайте се с магазина, от който сте купили ТВ 
или с интернет доставчика ви.

• Не може едновременно да ползвате жична и 
безжична връзка.

• Безжичната LAN  връзка и представянето не могат да 
бъдат гарантирани. В следните случаии сигналът 
може да е слаб и връзката да е бавна.

- В сгради с бетон, подсилена стомана и метал

- При поставяне на предмети, които закриват сигнала.
- При ползване на безжично устройство 

със същата честота.
- При ползване в близост до микровълнови и

и устройства с магнитно поле, електростатичен 
заряд или елетромагнитни смущения.

• Нужна е стабилна връзка за възпроизвеждане.
Ползвайте жична връзка, ако безжичната е 
нестабилна.

Ползвайте ETHERNET кабел за да свържете LAN 
терминала на ТВ с рутера, както е показано. 
Връзката с кабел е препоръчителна за гледане на 
видео от интернет.

Мултимедия/Мрежа настройки

Настройки мрежа
● Жична връзка

 PC (домашна система)
 Router (наличен по магазините)
 ETHERNET кабел (наличен по магазините)
 Network (интернет)

● Как да свържете

 ETHERNET кабел
1 Включете рутера. Вижте ръководството му 

за информация как да го включите.
2 Свържете LAN терминала на ТВ с рутера

чрез ETHERNET  кабел.

3 Отидете на Setup→Multimedia/Network→Network 
settings→Networking.

4 Натиснете OK и ▲/▼ за избор на “wired”, и после 
натиснете OK.

5 Изберете вид IP configuration:

Automatic: Автоматична конфигурация на IP 
адрес чрез DHCP сървър или множество протоколи
според UPnP спецификация.

Manual: Въведете статичния IP   адрес ръчно
(Попитахте доставчика си за адреса).

6 Натиснете OK.

Безжична инсталация 
Ползвайте SHARP (AN-WUD630) USB aадаптера с 
ТВ. 

● Безжична връзка

 PC (домашна система)
 Wireless LAN рутер/достъпна точка
 Wireless AN-WUD630 LAN USB адаптер
 Network (интернет)

БЕЛЕЖКА
• Когато ползвате SHARP безжичен LAN адаптер, осигурете

колкото се може повече място за устройството.
• Уверете се, че защитната стена позволява достъп до 

ТВ безжичната връзка. 

Жична инсталация

Свързване

За да се насладите на услугата, трябва да 
свържете ТВ с рутер с висока скорост. Може да 
свържете ТВ с вашата домашна мрежа чрез 
рутера. 
Връзката може да е жична или безжична.

За достъп до настройките,  
Setup→Multimedia/Network→Network settings→ 
Networking. Следният екран излиза:

LAN терминалРутер

LAN

LAN
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Мултимедия/Мрежа настройки

• Функциите не са гарантирани, когато не ползвате 
точки с Wi-Fi® сертификация.

• Безжична LAN достъп точка се изисква за да 
свържете ТВ с инернет чрез Wireless LAN. Вижте 
инструкциите на рутера за целта.

● Как да свържете

1 Включете рутера преди 
мрежовата инсталация

2 Свържете AN-WUD630 USB адаптер с
USB Wi-Fi порта на TV.

• Не ползвайте LAN адаптер, различен от AN-
WUD630 Sharp безжичен LAN адаптер, в
противен случай качеството не е гарантирано.

• Ако мрежата има парола, бъдете готови да я
въведете на екрана.

3 Идете на Setup→Multimedia/Network→Network 
settings→Networking.

4 Натиснете OK и ▲/▼ за да изберете “wireless”, 
и после натиснете OK.

"Wireless" връзката ще се засече автоматично ако 
ТВ засече само безжичния  USB адаптер.
ТВ започва да търси безжични рутери.

5 Изберете желания рутер и натиснете OK. 
Щом ◄◄  се покаже, може да се върнете 
стъпка назад в инсталацията, чрез този бутон.

6 Ако мрежата има парола, е необходимо 
да я въведете. На екрана ще се покаже 
клавиатура.
Натиснете OK.

7 Изберете начин на въвеждане на IP адрес.  
Automatic (DHCP) или Manual (Input Static 
IP Address).

Automatic (DHCP): IP се получава 
автоматично от DHCP сървър.
• DHCP трябва да бъде настроен на

устройството (WLAN рутер/точна на достъп.).
Input Static IP Address: IP адресът се 
въвежда ръчно. Ползвайте алфанумеричните 
бутони, за да го въведете.
Натиснете J за да продължите.

След това ще видите обобщена информация.
8 Натиснете J за да продължите. 

БЕЛЕЖКИ
• За да свържете ТВ с интернет ви трябва броудбанд 

интернет връзка.

• Ако нямате броудбанд интернет връзка, 
консултирайте се с магазина, от който сте купили ТВ 
или с интернет доставчика ви.

• Няма нужда да въвеждата повторно паролата за 
същата мрежа.

Ако влизате в скрита мрежа (Скрито SSID, за да 
не се вижда от други устройства), трябва ръчно 
да въведете името на  SSID.

1 Изберете Enter access point manually  и натиснете 
OK. Въведете SSID името чрез клавиатурата 
на екрана. 

2 Изберете Adopt и натиснете OK за да нагласите името.
3 Изберете Encryption method и натиснете OK.

Само ако влизате в защитена ще ви се иска 
парола.
4 Повторете точка  7  от предното обяснение

за да смените безжичните LAN настройки на 
връзката, идете на Setup → Multimedia/Network 
→ Network settings → Networking.
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NOTES

• Ниската скорост ще доведе до бавно зареждане.
Препоръчва се 56 Mbps  или по-висока скорост.

• Работата в близост до други Безжични/Блутут мрежи 
може да доведе до проблеми с Wi-Fi адаптера свърза 
с ТВ.  Опитайте да смените  Wi-Fi канала на Точка за 
достъп (AP) за да няма смущения. Вижте 
ръкодовството за инструкции.

• Домашната медия (DLNA) изисква външен софтуер на 
PC, вътре в HOME Network, която не е включена в 
AQUOS NET+.

• Домашната медия (DLNA) като Windows Media Player 11
(Windows Vista поддържан) или Windows Media Player 12
(Windows 7 поддържан), TVersity (www.tversity. com), Nero Media 
Home (www.nero.com), или Twonky Media Manager
(www.twonky.com) са за предпочитане, но може да се ползват 
други. Посетете сайта на DLNA (www.dlna.org) за списък с 
поддържаните програми. Следвайте ръководството за 
настройки, споделяне и гледане.

• Домашната медия (DLNA) (Видео, музика и снимки)
може да са  подредени по йерархия по следния начин: 
Изпълнител, Жанр, Композитор, Рейтинг, Списък или 
папки, но също така в различен ред в заивсимост от 
медийния сървър.

• “Play To” функцията на някои PC Media Players може да 
има много компресирани видео файлове. За най-
добро качество ползвайте USB Media Player функцията 
на ТВ.БГ



Изберете V на екрана за превъртане. Ако 
натиснете V многократно, превъртате по-бързо.

Изберете   на екрана и натиснете OK 
за нормална скорост.
Натиснете L на екрана и записът прескача с 
две минути напред. 
Натиснете S по време на възпроизвеждане за 
да върнете. Натиснете S  многократно за по-
бърза скорост на превъртане.

Изберете   на екрана и натиснете OK 
за да нормална скорост.
Изберете T на екрана и записът прескача с две 
минути назад.

Може да направите настройки на USB REC менюто.

Идете на MENU→Setup→Control→more→USB 
REC, след което натиснете OK:

●● Notify hidden sections
Ако има скрит запис, може да бъдете уведомени 
със съобщение на екрана, когато го пропускате. 
Фабричните настройки са настроени на yes.
●● Jump distance
Настройте с колко ще се превърта (в минути) чрез 
натискането на S или V. Настройте времето 
чрез нумеричните бутони на дистанционното.

• Ако Smart jump е активирано времето за
прескачане може да е от 1 до 4 минути.

●● Smart Jump
Ако Smart Jump е активирано, прескачането се 
намалява при сменяне на посоката. Прескачането 
се удвоява ако го правите повече от три пъти в 
една посока. (максимум. 8 мин.).
●● Serial recording tolerance
Предаване със запис Serial се записва, ако 
започне в програмираното време  ± толеранс във 
времето. Въведете времето с нумеричните 
бутони на дистанционните (две цифри от 01 до 60 
мин.).

USB REC позволява да запишете програма и да я 
гледате по-късно. Позволява и да насрочите 
бъдещи записи.

Ако EPG или телетекст данни са налични, USB 
REC записва допълнителна информация за 
програмата.

Ако има допълнителни езици за DVB излъчване, 
те също биват записани. DVB субтитрите също се 
записват, ако функцията е активирана USB REC.

USB REC позволява външна USB 2.0 флашка или 
харддиск да бъдат постоянно свързани или 
конфигурирани да записват информация. 
Първото свързано USB устройство се показва 
като USB1 терминал.
USB паметта трябва да се форматира преди 
ползване на USB REC функции

Ръчно записване
Записвайте програми директно на USB флашка с 
USB REC бутона. Когато гледате предавания с 
възможност за превъртане, могат да се запишат 
целите на USB флашка. Записът е от началото до 
края или от зададено място до края.

Контролирано записване
Изберете любимите си програми чрез EPG. 
Таймерът има място за 50 записа. Гледайте 
предаванията по-късно от USB флашката.
Множество записи
Може да програмирате множество записи с 
различни започващи часове.
Възможност за превъртане и запис
Ако гледате програма, която искате да догледате 
преждевременно, може да го направите, докато 
цялата се запише.

USB REC функция 

USB REC функция

USB REC (Видео записвачка)

USB REC запис 

Възпроизвеждане на запис 
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USB REC функции

●● Записване на субтитри
Изберете дали да се запишат субтитрите за DVB 
каналите.

С USB REC бутона, записът започва веднага. 
Трябва само да изберете време за запис

1 Натиснете USB REC бутона. Recording duration 
екранът се появява.

●● Current programme
Гледаното предаване се записва на USB 
флашка или хард диск.
●● 30 мин/ 60мин/ 90 мин/ 120 мин/ 180мин /240мин
Позволява да изберете време за запис.
●● ???
Ръчно въвежда времето за запис от 
нумеричните бутони.

2 Изберете желаното време с ◄/► бутоните.
Натиснете OK за да потвърдите. 

3 Екранът с времената се показва.
Променете времето и натиснете OK. Записът ще 
започне и лентата с прогреса ще се покаже за 
малко.
Когато е активирано записване,  индикаторът (AQUOS 
пирамидата) свети във виолетово.
Може да спрете записа за постоянно чрез H и 
после OK.

БЕЛЕЖКА
Ако няма телетекст или EPG информация, 
менюто за записване ще се покаже първия път 
щом натиснете I бутона. Изберете желаната 
продължителност и натиснете OK.

Може да програмирате таймер с USB REC   и EPG.

Когато сте програмирали записи, телевизорът 
може да мине в режим на готовност.
Ако изключите телевизора от тока,  няма да 
бъдат направени записи
1 Натиснете EPG бутона.
2 Изберете желаната програма.
3 Натиснете REC(E) бутона. Отваря се екранът 
за запис.

Вижте Recording на стр 32 за повече информация.

Ръчно записване

Програмиране на таймер с EPG 
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Може да програмирате USB REC   ръчно.

Пуснете ТВ на ТВ режим и изберете канал..
1 Натиснете OK бутона и изберете Recording→Manual 

recording.

2 Изберете между 30 min- 240 min  и натиснете OK.

Timer Data  менюто се показва.  Сменете 
часа, ако е необходимо.

3 С ▲/▼/◄/► изберете канал.

4 Изберете Adopt to timer  и после OK. Каналът 
се добавя в списъка.

Ако DVD записвачка е избрана като начин на 
записване, пуснете устройството ръчно от 
началото на зададения час.
Ако изключите телевизора от тока,  няма да 
бъдат направени записи

Ръчно програмиране на 
таймер 

USB REC функции

Триене на програмирани записи
С тази функция  триете насрочени записи 

или слагате край на текущия.

1 Натиснете MENU бутона и идете на Extras→Timer, 
след което OK и програмираните записи ще 
се покажат.

2 С ▲/▼ изберете таймер, който да изтриете и
натиснете OK. 

3 С ▲/▼ изберете Confirm delete. 
4 Натиснете OK за потвърждение.

Буквите на текущия запис са червени. Ако го 
изтриете, записът спира.

1 Натиснете MENU бутона и идете на Video→USB 

REC archive.
2 С ◄/► изберете записа.
3 Натиснете OK за възпроизвеждане. 

При възпроизвеждане, може да настроите 
отделен момент от записа.
1 Натиснете ▲/▼ бутона и ще се покажа лентата 

с прогреса.
2 Натиснете I (PLAY) бутона за по-дълго, за да 

за паметите момент. Щом натиснете I (PLAY) 
бутона отново за по-дълго, се запаметява нов 
момент.

3 Ще ви изпише следното:
A bookmark was set!

Може да записвате до 15 отметки на запис. 

Настройки възпроизвеждане на запис

Възпроизвеждане от запис 

Настройки на отметки
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1 С F спирате картината.
2 С F пускате записа.

Може да триете избрани части от даден момент 
или до края.

1 По време на възпроизвеждане натиснете F в 
момента, от който искате да се трие. 

 на лентата с прогрес и натиснете OK  
за менюто Delete/Hide
3 С ◄/► бутоните изберете Delete to start или 

Delete to end.
4 Изберете Confirm delete и после OK.

5 Изберете Cancel и после OK

за да откажете триенето

Отметки 
1 Натиснете p и се показва лента с прогрес.
 2 Натиснете Синия бутон за следваща отметка.

1 Натиснете p бутона и се показва лента с прогрес.
2     С          /          изберете отметка за триене. 

3 Изберете и натиснете OK за да изтриете 
избраната отметка. 

Прескачане напред 
1 Натиснете p и се показва лента с прогрес.

2 С L/K прескачате напред и назад
в записа.

Позволява бързо да търсите желана сцена от 
филм. 
За повече информация стр 49.

Може да превъртате с различна скорост. Звукът 
не е наличен при превъртане.

1 Натиснете p и се показва лента с прогрес.
2 С J/S може да превъртате/ връщате. За 
повече информация - Archive playback на стр 49.

Умно прескачане 

Превъртане и връщане назад 

USB REC функции

Триене на отметки

Може да скривате сцени от записа. Сцените ще 
се прескачат и когато се копират на външно 
устройство.
1 Натиснете F по време на възпроизвеждане от
момента, в които искате да се скрие.

2 Натиснете    те в лентата с прогрес OK за
            Delete/Hide менюто. 

3 С ◄/► изберете Hide за да настроите
сцените, които да се скрият.

4 Натиснете F за да продължите G/V  
до мястото, където да спре скриването.
5 Натиснете Жълтото копче за край.

Скритата част се показва в червено на лентата. В 
бъдеще ще бъде прескачана.
Ако настройката → USB REC → Notify hidden 
sections → yes ще ви излиза съобщение, че това 
е моментът със скрити сцени.
6 Натиснете Синьото копче, когато се появи 
съобщението, за да разкриете сцените за 
постоянно.

По време на пауза, може да избирате четири 
вида скорости на забавен кадър. Не се предлага 
звук по време на операцията.

1 Натиснете p и се показва лентата с прогреса.
2 Натиснете F за пауза.
3 Изберете J/S и после OK за начало.
4 Натиснете F отново за възпроизвеждане.
Скоростта се покачва с всяко следващо 
натискане, до достигане на нормална скорост.

Функциите USB REC предоставят разлини опции 
за всеки запис.
1 Натиснете MENU и идете на Video → USB REC 

archive.

2 С ▲/▼ избирате архив.
3 С ▼ отваряте списъка с функции

за конкретния запис.

Пауза (стоп картина)

Забавен кадър

USB REC архив функции

Триене на отделни части

Скриване на сцени от записа

2 Изберете
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● Гледане
Възпроизвежда записа.

● Информация
Показва подробна информация за файла.

● Подреждане
Подрежда записите по азбучен ред или по 
дата на запис. (първо най-новите)
● Преименуване
Сменя името на архива.
● Триене
Трие записът от USB флашката или харддиска.
● Копиране
Копира архивът на USB флашка или харддиск.

● Повторение
Възпроизвежда само избрания запис.

● Настройки
Отваря видео настройките.
Повече информация на стр 33.

USB REC продължителната функцията е 
включена по фабрични настройки. Така 
предаването, което искате да гледате, се записва 
автоматично.

БЕЛЕЖКИ:

• Препоръчително е да ползвате харддиск (HDD)
за тази функция.

• Необходими са минимум 8Gb празно място
за функциониране на Таймшифт.

• Таймшифт записа има максимум време за запис от
3 часа.

USB REC функции

TV гледане с Таймшифт 

Пауза
Натиснете F. Картината спира и TimeShift 
лентата се появява. 
Спиране на пауза
Натиснете F . Сега може да гледате 
предаването от момента, в който сте сложили 
пауза. ► символът замества F.

Пряка картина
Натиснете H. Отново виждате прякото 
излъчване.
Настройка на отметки
За да гледате интересни сцени по-късно, 
настройте отметки. 
С ▲/▼/◄/► изберете           и после OK. 
Като допълнение има автоматични отметки, 
щом смените канала.

Автоматични отметки
Когато гледате телевизия с Таймшифт, може 
да пропуснете сцени, за да направите отметки 
автоматично. 
С ▲/▼/◄/► изберете на екрана: 

 : Назад

         :          Напред
Прескачане
Може да прескачате с G/V.

Умно прескачане
Когато е активирано, времето се намалява на 
половина, щом смените посоката. Времето се 
удвоява, ако прескочите повече от 3 пъти в 
една посока.(максимум 8 мин).
Превъртане и връщане назад
По време на  Таймшифт може да превъртата с 
три различни скорости. Звукът не е активен в 
тази операция.
Изберете  G или V и после OK.

Щом натиснете OK, скоростта се увеличава. 
Изберете         за нормален изглед. 
Триене на отметки
Натиснете F и Таймшифт дисплея се появява.
С          /          
изтриете.
Изберете

изберете отметка, която искате да 

и после  OK  за да изтриете отметка.

H KLS J

Time shift
25:05 min

10:05 19:05
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Гледане  на 3D картина
 Гледане на 3D картина

1 Изберете 3D източник (HDMI).

2 Натиснете 3D бутона на дистанционното.

БЕЛЕЖКА
• Екранът може да стане временно черен ако ТВ 

опитва да засече 3D картина при минаване към 
режим 3D от 2D.

Сигналът може да има 3D идентификационен 
сигнал. Може да настроите ТВ автоматично да 
възприема 3D сигнал.

• След като натиснете 3D бутона, се показва екран и ви 
предлага следните опции.

E Когато “3D mode” е на “Automatic”

3D форматът се засича автоматично и 3D 
картината се показва.

E Когато “3D mode” е “off”

Картината се показва в 2D формат.

Гледане на 3D картина
Може да гледате 3D картина на ТВ с 3D очила 
(AN-3DG20-B или AN-3DG35), продават се 
отделно.
Прочетете как се ползват 3D очила преди да 
гледате 3D картина. 3D очилата са само за 
ползване с SHARP LCD ТВ, поддържащ 3D.

Получаване на 3D сигнал,
който се засича автоматично

●● 2D->3D

Ако настроите на on, всички 2D ще се показват в 
3D. Трябва да носите 3D очила за целта.

●● 3D режим
● Off
Деактивация на 3D режим. ТВ показва 2D/3D 
картина по начина, по който ги получава от 
външен източник.

● Automatic

Ако ТВ е на тази настройка (фабрична), 
автоматично се пуска подходящия 3D режим.

Сменете настройките само ако 3D cснимките не 
се показват правилно.

● Side by side
За показване на 3D картина в side by side 
формат. Когато гледате 3D картина с тази 
настройка, две почти еднакви картини са показани 
една до друга и се събират правилно от ТВ.

● Top/bottom
За показване на 3D картина в top/bottom 
формат. Когато гледате 3D картина с тази 
настройка, две почти еднакви картини са 
показани една под друга и се събират правилно 
от ТВ

Обяснение за 3D настройки 
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Може да гледате 2D картина в 3D. (3D ефект).

1 Натиснете 3D бутона на дистанционното.
2 Натиснете a/b за избор "2D->3D"→"on",
и после OK.
3 Включете 3D  очилата и си ги сложете.

  Гледане на 2D картина в 3D

Гледане на 3D картина

Когато ТВ получава 3D сигнал, който не се засича 
автоматично, може да изберете между  3D и 2D 
формат на гледане.
1 Изберете 3D източник (HDMI).
2 Натиснете 3D бутона. Следният екран се появява.

3 Натиснете c/d за избор на “side by side” , “top/
bottom” или “Games”, и после ;.

E За гледане на 3D режим ("side by side" или 
"top-bottom")

1 Натиснете c/d за избор на 3D сигнал 
(“side by side” или “top/bottom”), и после ;.

• Ако изберете сигнал, като този, който е изпратен, 
3D снимките ще се покажат.

2 Включете 3D като ги включите на "3D" 
и после си ги сложете. 

• LED светлините светват в зелено.

E Гледане в 2D режим

За гледане на  2D режим без очила:

1 Натиснете a/b за избор на "off”, 
и после ;. 

За гледане на 2D режим за вас, докато друг гледа 
3D режим (само AN-3DG20-B очила):

1 Следвайте стъпка 1 от предишното обяснение 
за "To view in 3D mode ("side by 
side" или "top-bottom")".

2 Включете 3D очилата минавайки на "2D"  
и после сложете 3D очилата.

• LED светлините светват в зелено.
БЕЛЕЖКИ
• След 10 минути без 3D сигнал

3D очилата се изключват автоматично.
• За да изключите 3D очилата, изберете Off.

LED светлината също ще изгасне.

Приемане на 3D сигнал,който 
не се приема автоматично

Презареждане на батерията на
3D очилата (AN-3DG20-B очила)

Когато батерията е слаба, LED светлината мига 
веднъж в секунда. Ако батерията на 3D очилата 
се изтощи, може да презаредите 3D очилата чрез  
USB-mini USB кабелът, който върви с очилата в 
който и да е от USB терминалите на ТВ.

Когато LED светлината изгасне, зареждането е 
завършено.

БЕЛЕЖКА
• Ако сигналът е 2D, 2D снимките

се показват автоматично.

• 3D режимът спира автоматично, когато:
настройките се сменят, източникът се смени, 
резолюцията се смени или се изключи 
захранването.
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Гледане на 3D картина

Формат на 3D и картина

Вид сигнал Режим Описание

3D режим 

(с 3D очила)

2D→3D • Конвертира 2D картина в 3D картина.

Side by Side

• Създава 3D картина от 3D картина една до 
друга. Снимката се разделя на лява и дясна, и 
после се разтягат, за да се получи 3D картина.

Top and Bottom

• Създава 3D картина от 3D картина една над 
друга. Снимката се разделя на лява и дясна, 
и после се разтягат, за да се получи 3D 
картина.

2D режим 

(без 3D очила)

Side by Side s 2D
• Създава 2D картина от 3D картина една 

до друга. Само лявата се разтяга и 
показва. Картината не е в 3D.

Top and Bottom s 2D
• Създава 2D картина от 3D картина една 

над друга. Само горната се разтяга и 
показва. Картината не е в 3D.

Решаване на проблеми - 3D картина

Проблем Възможно решение
• 3D картина не се показва. • 3D mode на “Automatic” ли е? Натиснете 3D за да смените на 3D mode "Automatic".

• Ако 3D mode е на “Automatic” но няма 3D картина, проверете формата
на съдържанието. Някои 3D сигнали не се разпознават автоматично. Натиснете 3D 
за да изберете подходящия формат за  3D картина.

• 3D очилата настроени ли са на 3D режим?
• Нещо пречи ли на 3D очилата и на ТВ, или да закрива инфрачервения  приемник

на 3D очилата? 3D очилата получават сигнал от ТВ. Не слагайте нищо на инфрачервения 
излъчвател на ТВ и на този на очилата.

• 3D очилата изгасват
автоматично.

• Нещо пречи ли на 3D очилата и на ТВ, или да закрива инфрачервения  приемник на 3D 
очилата? 3D очилата се изключват автоматично след три минути, ако няма сигнал от 
ТВ. Не слагайте нищо на инфрачервения излъчвател на ТВ и на този на очилата.

• Включването на 3D очилата на
2D или 3D не кара LED 
светлините да светнат в зелено.

• Батерията на 3D очилата изтощена ли е? Ако LED светлината не светне, след като 
натиснете копчето за повече от секунда, батерията е изтощена. Презаредете я чрез mini 
USB кабел.

БЕЛЕЖКА
• Тези 3D очила са само за ползване с SHARP LCD ТВ поддържащи 3D.
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Гледане на 3D картина

 Лещи на 3D очила
• Не натискайте лещите на 3D очилата. Не ги хвърляйте или огъвайте.
• Не драскайте лещите с остри обекти. 

Това може да ги повреди и да влоши качеството.
• Ползвайте само специалния плат, за да ги почиствате.
3D инфрачервен приемник
• Пазете го чист и не слагайте лепенки по него. 

Това може да му попречи да функционира правилно.
• Ако 3D очилата са под влияние на друг инфрачервен сигнал, 3D картината може да не се показва правилно.

Предупреждения за гладане
• Не ползвайте устройства със силни електромагнитни вълни (мобилни телефони, безжични предаватели) 

в близост до 3D очилата. Това може да доведе до повреда.
• 3D очилата не работят правилно при високи и ниски температури. Ползвайте ги само

в подходяща обстановка.
• Ако 3D очилата се ползват в стая с флуоресцентни светлини  (50/60 Hz), лампите може да премигват. 

В такъв случай намалете или изключете светлините.
• Носете 3D очилата правилно. 3D снимките няма да се виждат правилно ако 3D очилата са наопъки.

• Други екрани (монитори, часовници, калкулатори) могат да изглеждат много тъмни и неясни 
с 3D очилата. Не носете очилата докато гледате друго освен 3D картина.

• Ако лежите по гръб, докато гледате ТВ с очилата, картината може да е тъмна или неясна.
• Стойте в ъгъла на виждане и на оптимална дистанция от ТВ докато гледате 3D картина.  В противен случай

няма да можете да се насладите на пълния 3D ефект.
• 3D може да не работят правилно ако има друг 3D продукт или електронно устройство в близост до очилата

или ТВ. Ако това се случи, изключете 3D устройството или го дръжте възможно по-далеч 
от 3D очилата.

• Прекратете ползването на очилата, ако се случи нещо от следните неща:
– Ако картините са раздвоени чрез гледане на 3D очилата.
– Когато ви е трудно да видите 3D ефекта.

• Ако 3D очилата са повредени, спрете да ги ползвате веднага. Ако продължите да ги ползвате, може да 
доведе до умора, главоболие и увреждане.

• Ако ви се появи обрив, спрете да ползвате 3D очилата. В много редки случаи може да се появи
алергична реакция.

• Ако изпитате болка или зачервяване по носа и слепоочията, спрете да ползвате очилата. Натискът
от дългото ползване може да доведе до кожни раздразнения.

• Много функции може да не са налични при гледане на ТВ в 3D режим.
• Не може да ползвате 3D функцията в режим на радио и обмен на данни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• Това Sharp устройство улеснява достъпа до съдържание и услуги, предоставяни от трети страни. Съдържанието и услугите, 
достъпни чрез това устройство принадлежат на трети лица. Следователно, използването на това съдържание, трябва да е в 
съответствие с условията на доставчика. Sharp не носи отговорност, ако не спазвате тези правила. Приложимото съдържание 
може да се използва само за не-комерсиална употреба; не може да променяте, копирате, продавате, копирате, 
разпространявате, предавате, показвате, изпълнявате, възпроизвеждате, качвате,  публикувате, лицензирате,  прехвърляте или 
продавате по всякакъв начин съдържание или услуги, достъпни чрез това устройство.

• Sharp не носи отговорност за проблеми с продукти на други компании. Всякакви въпроси коментари трябва да бъдат отправени 
към въпросната компания.

• Може да нямате достъп до някои от услугите и съдържанието заради причини, които не са свързани с устройството. Те 
включват проблем с тока, друга интернет връзка или проблем с настройките. Sharp, неговите директори, длъжностни лица, 
служители, агенти, предприемачи и филиали не носят отговорност за неизправности, независимо от причината, или дали или не 
са могли да бъдат избегнати.
• ВСИЧКИ СЪДЪРЖАНИЯ ИЛИ УСЛУГИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО, СА ПРЕДОСТАВЕНИ НА 

ОСНОВАНИЕ "КАКТО СА" ИЛИ "КАКТО СЕ ПРЕДЛАГАТ" И SHARP И НЕГОВИТЕ ПАРТНЬОРИ НЕ ПРЕДОСТАВЯТ НИКАКВИ 
ГАРАНЦИИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, 
НЕНАРУШАВАНЕ СЪЩО И ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ, ТОЧНОСТ, СИГУРНОСТ, ЛИПСА НА НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ГРЕШКА; 
СВОБОДНА ИЛИ НЕПРЕКЪСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ИЛИ УПОТРЕБА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ ИЛИ НА 
СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЧАКВАНИЯ.

• SHARP НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЙСТВИЯТА ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ НА 
УСЛУГИ, НИТО ЗА АСПЕКТИ ОТ ТОВА СЪДЪРЖАНИЕ СВЪРЗАНО С ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ.

•В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ SHARP ИЛИ СЪДРУЖНИЦИТЕ ИМ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ИЛИ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО 
ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, НАКАЗАТЕЛНИ ВЪЗНИКНАЛИ В ПОСЛЕДСТВИЕ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ. НЕЗАВИСИМО ДАЛИ 
ИСКЪТ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ Е БАЗИРАН НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, НЕБРЕЖНОСТ, НАРУШЕНИЕ НА ГАРАНЦИЯТА, 
ОБЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДРУГО, НЕЗАВИСОМО ДАЛИ SHARP ИЛИ СЪДРУЖНИЦИТЕ ИМ СА БИЛИ ОСВЕДОМЕНИ ЗА 
ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОДОБНИ ЩЕИ.
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Информация за лиценза на софтуера на този продукт
Лиценз на софтуера

Софтуерът в този продукт е притежание на  SHARP  и други компании.

Софтуер разработен от SHARP и/или други компании
Правата за софтуера и документите към него са писани за SHARP и са притежание на SHARP и са защитени от с 
авторски права и други международни закони. Телевизорът ползва и софтуер, който се разпространява свободно 
и чиито права се държат от други компании. 

Спецификации за средата на ползване

EC Декларация за съгласие с AN-WUD630 устройство
SHARP Electronics (Europe) GmbH декларира, че безжичния LAN USB адаптер (AN-WUD630) покрива 
изискванията  на  Директива 1999/5/EC. Тази декларация може да се прочете на: http://www.sharp.de/
doc/AN-WUD630.pdf

SHARP си запазва правото да прави промени по дизайна и спецификациите на продукта с цел подобрение и без 
предупреждение. Представените спецификации са примерни. В крайните продукти спецификациите може да са 
различни.

Важна бележка
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Решаване на проблеми
Проблем Възможно решение

• Не се включва. • Проверете дали сте натиснали a на дистанционното. Ако 
индикаторът на ТВ свети в червено, натиснете  a.

• Захранването изключено ли е?
• Проверете дали сте натиснали a на ТВ.

• ТВ не приема команди. • Външни смущения като светлина, статична електричност и т.н., може да попречат на 
функциите. Изключете ТВ от контакта, изчакайте две минути и го включете отново.

• Дистанционното не работи. • Батериите поставени ли са правилно?
• Батериите изтощени ли са? (Сменете с нови батерии.)
• Ползвате ли го на силна или флуоресцентна светлина?
• Флуоресцентна светлина свети ли на сензора на дистанционното?

• Картината е изрязана. • Позицията на ккартината правилна ли е?
• Настроили ли сте правилния формат? (стр 31.)

• Странни цветове. • Настройте картината.
• Стаята твърде светла ли е? Картината може да изглежда тъмна в светла стая.
• Вижте настройки за “Картина” (стр 21).

• Телевизорът изгасна от самосебе си. • Температурата на ТВ е твърде висока. Почистете или 
осигурете достъп на охлаждащата решетка.

• Няма картина. • Правилно ли е свързан с външните устройства? (стр 41, 42 и 43)
• Избран ли е правилният сигнал след свързване? (стр 14)
• Избран ли е правилният източник? (стр 31)
• Настроена ли е правилно картината? (стр 21)
• Свързана ли е антената правилно? (стр 7 и 14)

• Няма звук. • Нивото на звука твърде ниско ли е?
• Уверете се, че слушалките са свързани.
• Проверете да не сте натиснали e на дистанционното.

• ТВ понякога пука. • Това не е повреда. Понякога пластмасата се разтяга от температурата. Това не 
влияе на представянето на ТВ. 

39" 50" 60"
*1 Включен (W) (домашен режим) 45 W 70 W 100 W
*2 Режим готовност (W) 0.24 W 0.24 W 0.24 W
*3 Изключен (W) 0.16 W 0.16 W 0.16 W
*4 Консумация на енергия (kWh) 66 kWh 102 kWh 146 kWh
 5 Енергиен клас A+ A+ A+ A+

*1 Измерено на IEC 62087 Ed. 2.
*2 Измерено  IEC 62301 Ed. 1.
*3 Измерено  IEC 62301 Ed. 1.
*4 Консумацията на енергия е изислена 

възоснова на включен телевизор и разхода 
му на енергия 4 часа дневно 365 дена в 
годината.
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Спецификации
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Модел 39” LCD Цветен телевизор 
модел:

LC-39LE650E/RU/V 
LC-39LE651E/K/RU/V
LC-39LE652E/RU/V
LC-39LE654E/RU/V
LC-39LU651E
LC-39LM652E/V
LC-39LK652E
LC-39LX652E

50” LCD Цветен телевизор 
модел:

LC-50LE650E/RU/V 
LC-50LE651E/K/RU/V
LC-50LE652E/RU/V
LC-50LE654E/RU/V
LC-50LU651E
LC-50LM652E/V
LC-50LK652E
LC-50LX652E

60” LCD цветен телевизор 
модел:

LC-60LE650E/RU 
LC-60LE651E/K/RU
LC-60LE652E/RU
LC-60LE654E/RU
LC-60LU651E
LC-60LM652E
LC-60LK652E
LC-60LX652E

LCD панел (LED телевизор) 39”/ 98 см черен TFT 50”/ 126 см черен TFT 60”/ 152 см черен TFT

Резолюция

Цветна видео система

6.220.800 точки (1.920 x 1.080 пиксели)

PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60

ТВ 
функция

ТВ стандарт Аналогов CCIR (B/G, I, D/K, L/L’)

Дигитален DVB-T (2K/8K OFDM)(H.264), DVB-C, DVB-C2 (L*654 only), DVB-T2(L*651/654 
only), DVB-S/S2 (L*652/654 only) 

Приемани
канали

VHF/UHF E2–E69 ch, F2–F10 ch, I21–I69 ch, IR A–IR J ch (Digital: IR A ch–E69 ch)

CATV Hyper-band, S1–S41 ch

TV-тунинг система Auto Preset 999 ch: non-Nordic / 9999 ch: Nordic (ATV: 99 ch), Auto Label, Auto Sort

STEREO / BILINGUAL NICAM/A2

Ъгъл на гледане В: 176°, Ш: 176°

Аудио усилвател 15 W + 15 W (сила на музика)

Високоговорител (96 mm x 30mm) x 2

Входове
и изходи

ТВ антена VHF/UHF UHF/VHF 75 Ω Din тип (Analogue & Digital)

Сателит (652/654 
модели)

75 Ω F тип (DVB-S/S2)

SERVICE Ø 3.5 mm жак

SCART

PC INPUT

COMPONENTS

HDMI1

SCART (AV input, RGB input, TV output, Y/C input) VGA  

(D-Sub 15pin), Ø 3.5 mm жак (заедно с HDMI) 

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

HDMI, Ø 3.5 mm жак (с PC INPUT), ARC, 3D.

HDMI2

HDMI3 

HDMI4 

HDMI, Ø 3.5 mm жак (заедно с PC INPUT), 3D. 

HDMI, Ø 3.5 mm жак  (заедно с PC INPUT), 3D. 

HDMI, Ø 3.5 mm жак (заедно с PC INPUT), 3D.

USB 1 USB 2.0 HOST (A тип) 

USB 2 USB 2.0 HOST (A тип)

USB 3  (WIFI) USB 2.0 HOST (A тип) (Wi-Fi само)

ETHERNET (10/100) Мрежов конектор

AV RCA конектор (AV изход)

S/PDIF OUT RCA S/PDIF дигитален аудио изход.

C. I. (Common Interface) EN50221, R206001, CI+ спецификация

Слушалки Ø 3.5 mm жак (Audio output)

OSD език

чешки, датски, холандски, английски, естонски, финландски, френски, немски, гръцки, унгарски,
италиански, латвийски, литовски, норвежки, полски, португалски, руски, словашки, словенски, испански, 
шведски, турски, украински, беларуски, румънски, хърватски сръбски.

Захранване AC 220–240 V, 50 Hz

Разод на енергия (IEC62087 метод) 99W 
(0.24W Stby)

121W 
(0.24W Stby)

175W 
(0.24W Stby)

Тегло 10.7Kg (без стойка) 
13.3 Kg (със стойка)

16.7Kg (без стойка) 
20.1Kg (със стойка)

24.3Kg (без стойка) 
30.7 Kg (със стойка)

Работна температура 0 °C до +40 °C
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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.

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.

Изхвърляне след края на експлоатационния живот

Батериите към продукта съдържат олово.

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 се връщат в магазина.

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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Търговски марки

• “HDMI, HDMI логото и High-Definition Multimedia Interface са запазени марки на HDMI Licensing LLC.”

• Изработено под лиценза на Dolby Laboratories.
• “Dolby” и double-D символа са запазени марки на Dolby Laboratories.

•  “HD TV 1080p” логото е запазена марка на DIGITALEUROPE.

• DVB логото е запазена марка на Digital Video Broadcasting—DVB—project.

• DivX®, DivX Certified® и останалите логота на Rovi Corporation и филиалите му са под този лиценз.

• “CI Plus” логото е запазена марка на CI Plus LLP.

• DLNA®, DLNA логото и DLNA CERTIFIED™ са запазени марки на Digital Living Network Alliance.

• Всички продукти и марки са собственост на притежателите им.
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SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K.
The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 13A fuse. Should the fuse 
need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362 fuse marked  or ���  and of the same rating as above, which is 
also indicated on the pin face of the plug, must be used.
Always refit the fuse cover after replacing the fuse. Never use the plug without the fuse cover fitted.
In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, cut off the mains plug 
and fit an appropriate type.

DANGER:
The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of in a safe 
manner. 
Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious electric shock 
may occur.
To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below:

IMPORTANT:
The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

Blue: Neutral
Brown: Live

As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings identifying the 
terminals in your plug, proceed as follows:
• The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black.
• The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red.
Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug.
Before replacing the plug cover make sure that:
• If the new fitted plug contains a fuse, its value is the same as that removed from the cut-off plug.
• The cord grip is clamped over the sheath of the mains lead, and not simply over the lead wires.
IF YOU HAVE ANY DOUBT, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.

DivX®
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an 
official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your 
files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-
on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to 
vod.divx. com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. Patents:

7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

• YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google Inc.
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SHARP CORPORATION
http://www.sharp.eu

Sharp Electronics Europe Ltd.

4 Furzeground Way, Stockley Park

Uxbridge, Middlesex, UB11 1EZ, UK
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