LCD TV / MONITOR 12.1” z tunerem / USB / SD

LSCD

UWAGA! W trosce o ochronê œrodowiska naturalnego, zu¿yte baterie
nale¿y wyrzucaæ w miejscach specjalnie do tego celu przeznaczonych, np.
punktach sprzeda¿y baterii. Baterie wchodz¹ce w sk³ad zestawu nie
zawieraj¹ szkodliwych substancji (zgodnie z ustaw¹ o bateriach i
akumulatorach).

Wszystkie produkty oznaczone symbolem

INSTRUKCJA OBS£UGI
LCD TV / MONITOR 12.1” z tunerem / USB / SD.
Nabywca niniejszego urz¹dzenia zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z jego
instrukcj¹ przed pierwszym uruchomieniem. Poni¿sza instrukcja zawiera
podstawowe informacje dotycz¹ce u¿ytkowania urz¹dzenia. Instrukcjê nale¿y
zachowaæ na wypadek wyst¹pienia w przysz³oœci ewentualnych problemów.

Warunki bezpieczeñstwa:

nie mog¹ byæ umieszczane razem z innymi odpadami.
Wynika to z art. 36 Ustawy z dnia29 lipca 2005 r. o zu¿ytym sprzêcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z dnia 20 wrzeœnia 2005 r.).
Przepisy niniejszej ustawy wdra¿aj¹ postanowienia dyrektywy 2002/96/WE z
dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i
elektronicznego. Celem tej dyrektywy jest, jako priorytet, zapobieganie
powstawaniu odpadów z wyposa¿enia sprzêtu elektrycznego i elektronicznego,
a ponadto, powtórne wykorzystywanie, recykling i inne formy odzysku takich
odpadów. Odrêbna zbiórka jest zasadniczym warunkiem zapewnienia w³aœciwej
przeróbki i recyklingu tych odpadów. Jest ona konieczna dla po¿¹danego
poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i œrodowiska naturalnego we Wspólnocie.
W tym celu stworzony zosta³ system odbioru zu¿ytego sprzêtu od
konsumentów. O szczegó³y zapytaj sprzedawcê niniejszego sprzêtu, firmy
zajmuj¹ce siê wywo¿eniem odpadów lub u przedstawicieli w³adz lokalnych.
Ustawa przewiduje karê grzywny dla osób, które nie stosuj¹ siê do niniejszej
ustawy i jej postanowieñ (art. 73 i 74).
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• Nale¿y u¿ywaæ tylko i wy³¹cznie oryginalnych akcesoriów do³¹czonych do
zestawu - pod³¹czenie urz¹dzenia do innych Ÿróde³ elektrycznoœci mo¿e
spowodowaæ jego uszkodzenie i utratê gwarancji.
• Obudowê nale¿y przecieraæ wy³¹cznie such¹ lub lekko wilgotn¹ bawe³nian¹
œciereczk¹ bez u¿ycia detergentów b¹dŸ œrodków chemicznych.
• Je¿eli sprzêt jest zasilany z sieci 12V, nie nale¿y go pod³¹czaæ do instalacji 24V
bez zastosowania odpowiedniego transformatora. W przeciwnym wypadku
spowoduje to uszkodzenie urz¹dzenia i utratê gwarancji. Nie bierzemy
odpowiedzialnoœci za stosowanie wszelkiego typu przetwornic - prosimy
dok³adnie dopasowaæ napiêcie pr¹du przetwornicy do napiêcia pr¹du na
wyjœciu zasilacza. Powy¿sze dane umieszczone s¹ na naklejce znajduj¹cej siê
na zasilaczu do³¹czonym do niniejszego zestawu.
• Nie nale¿y czyœciæ urz¹dzenia pod³¹czonego do pr¹du.
• W celu unikniêcia przegrzania, urz¹dzenie musi pracowaæ na twardej
powierzchni umo¿liwiaj¹cej odpowiedni¹ cyrkulacjê powietrza.
• Nie nale¿y stawiaæ, ani pozostawiaæ urz¹dzenia w miejscach nara¿onych na
bezpoœredni wp³yw promieni s³onecznych.
• Wszelka diagnostyka urz¹dzenia oraz jego naprawy powinny byæ
przeprowadzane przez wykwalifikowany personel serwisu. Samodzielne próby
naprawy urz¹dzenia automatycznie spowoduj¹ utratê gwarancji.
• Producent urz¹dzenia nie jest odpowiedzialny za ¿adne zak³ócenia fal
radiowych lub telewizyjnych, w szczególnoœci te spowodowane
nieautoryzowanymi modyfikacjami urz¹dzenia.
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UWAGA!

• Nigdy nie dotykaj wewnêtrznych czêœci urz¹dzenia. Jest to szczególnie
niebezpieczne, mo¿e spowodowaæ powa¿ne uszkodzenia cia³a b¹dŸ œmieræ.
• Nie umieszczaj w otworach urz¹dzenia przedmiotów innych ni¿ te, do których
zosta³y one przeznaczone.
• Zawsze stawiaj urz¹dzenia na stabilnej i równej powierzchni w taki sposób, by
unikn¹æ jego przypadkowego upadku.
• Uszkodzenia mechaniczne nie podlegaj¹ naprawom gwarancyjnym!
• Pod ¿adnym pozorem nie stawiaj na urz¹dzeniu ¿adnych przedmiotów.
• Ekran lub inaczej matryca LCD jest wysoce podatna na zarysowania.
• Tuner TV zastosowany w urz¹dzeniu, ze wzglêdu na specyfikê pracy, jest
szczególnie podatny na zak³ócenia. W celu zapewnienia najlepszego odbioru
kana³ów, nale¿y stosowaæ wysokiej jakoœci antenê ze wzmacniaczem lub
u¿ywaæ sprzêtu poza terenem zabudowanym w pobli¿u nadajników
telewizyjnych oraz z dala od Ÿróde³ pola elektromagnetycznego.
• Je¿eli urz¹dzenie zosta³o przeniesione z pomieszczenia o niskiej
temperaturze do pomieszczenia o wy¿szej temperaturze, mo¿e w nim
nast¹piæ zjawisko kondensacji pary wodnej. Uniemo¿liwi to poprawn¹
pracê urz¹dzenia. W zwi¹zku z powy¿szym, za ka¿dym razem, gdy taka
sytuacja nast¹pi, nale¿y przed u¿ytkowaniem urz¹dzenia odczekaæ kilka
godzin, a¿ skroplona woda odparuje.

W celu zmniejszenia ryzyka
pora¿enia pr¹dem, zapalenia siê
urz¹dzenia lub innego wypadku,
nale¿y u¿ywaæ tylko i wy³¹cznie
oryginalne akcesoria.

UWAGA!
Aby zapobiec pora¿eniu pr¹dem,
nie nale¿y u¿ytkowaæ urz¹dzenia
w czasie, gdy wtyczka nie jest
do koñca w³o¿ona do gniazda
przed³u¿acza lub gniazda
sieciowego.

UWAGA!
Aby zapobiec pora¿eniu pr¹dem,
nie nale¿y nara¿aæ urz¹dzenia na
bezpoœrednie dzia³anie warunków
atmosferycznych np... deszczu.
Podczas u¿ytkowania:
• Nie zas³aniaj otworów wentylacyjnych.
• Nie ustawiaj urz¹dzenia w pobli¿u Ÿróde³ ciep³a takich jak grzejniki, piece,
wzmacniacze i inne. nie ustawiaj urz¹dzenia w pobli¿u Ÿróde³ otwartego ognia
takich jak pal¹ce siê œwiece itp.
• Staraj siê nie dopuszczaæ do spl¹tania, zgniecenia lub deptania kabli. Mo¿e to
spowodowaæ powstanie po¿aru.
• Zawsze od³¹czaj urz¹dzenie od Ÿród³a pr¹du w czasie burzy oraz w czasie
d³ugotrwa³ego braku jego u¿ytkowania.
• Nigdy nie u¿ywaj urz¹dzenia, które nie dzia³a prawid³owo, zosta³o upuszczone,
zniszczone, zalane oraz gdy przewód zasilaj¹cy lub wtyczka nosz¹ objawy
uszkodzenia.
• Chroñ urz¹dzenie przed wilgoci¹.
• Skutecznym sposobem ochrony urz¹dzenia przed kurzem jest
przechowywanie go w oryginalnym opakowaniu.
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UWAGA!
Ze wzglêdu na wysoce skomplikowany proces produkcji paneli LCD mo¿e dojœæ
podczas jego u¿ytkowania do sporadycznego “wypalania” siê pikseli lub
sub-pikseli, albo nieprawid³owego sterowania nimi. Producent dopuszcza
sytuacjê “wypalenia” siê dwóch pikseli bia³ych lub czarnych, b¹dŸ 5 sub-pikseli.
Jeden piksel pe³ny sk³ada siê z trzech sub-pikseli w kolorach podstawowych:
czerwonym, zielonym i niebieskim.
PANELE, W KTÓRYCH LICZBA B£ÊDÓW NIE PRZEKRACZA PODANYCH
WARTOŒCI, NIE PODLEGAJ¥ BEZP£ATNEJ WYMIANIE GWARANCYJNEJ.
Urz¹dzenie spe³nia warunki bezpieczeñstwa w zakresie oznakowania
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Opis przycisków pilota (Rys. 1.):
1. “ “ - w³¹cz urz¹dzenie/stan czuwania.
2. “0-9” - przyciski numeryczne/wybór kana³ów.
3. “10+” - wybór kana³ów dwu/trzy cyfrowych.
4. “DISPLAY” - wyœwietl nazwê trybu pracy.
5. “SUBTIT COPY” - kopiuj napisy.
6. “GOTO” - przejdŸ do pliku/rozdzia³u.
7. “AUDIO” - wybór Ÿród³a dŸwiêku.
8. “MENU” - wyœwietl g³ówne menu ekranowe
urz¹dzenia.
9. “RETURN” - powrót wy¿ej.
10. “OK”- zatwierdŸ wybór.
11. “TV/DVD” - wybór trybu pracy: DVD, VGA,
TV, AV.
12. “SD/DVD” - wybór Ÿród³a pracy: karta
SD/DVD.
13. “SETUP” - wyœwietl ekran ustawieñ
(tryb DVD).
14. “SLOW” - odtwórz wolniej.
15. “REPEAT” - powtórz rozdzia³/plik.
16. “VOL-” - ciszej.
17. “VOL+” - g³oœniej.
18. “ZOOM” - powiêksz obraz (x2, x4, x8).
19. “A-B” - powtórz od punktu A do B (wciœnij
raz by wyznaczyæ punkt rozpoczêcia,
drugi by okreœliæ zakoñczenie
powtarzania).
20. “PBC” - wybór funkcji (Playback Control) jeœli dostêpne.
21. “CH+/ ” - nastêpny kana³/w górê (w menu).
22. “CH-/ “ - poprzedni kana³/w dó³ (w menu).
23. “ “ - w lewo (w menu).
24. “ “ - w prawo (w menu).
25. “
“ - poprzedni plik/folder/rozdzia³.
26. “
“ - nastêpny plik/folder/rozdzia³.
27. “STOP” - zatrzymaj odtwarzanie.
28. “ “ - przewiñ w przód (x2, x3, x4).
29. “ “ - przewiñ w ty³ (x2, x3, x4).
30. “ “ - odtwórz/pauza.
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31. “

“ - wycisz/w³¹cz g³os.

Przyciski i gniazda zewnêtrzne telewizora (Rys. 2. i Rys. 3.):
“MODE” - wybór trybu pracy urz¹dzenia.
“SETUP” - wyœwietl menu ekranowe (PICTURE, FUNCTION, OSD).
“-” - w dó³/klawisz nawigacji menu ekranowego.
“+” - w górê/klawisz nawigacji menu ekranowego.
“POWER” - w³¹cz/wy³¹cz urz¹dzenie.
1. Odbiornik IR (podczerwieni).
2. Dioda zasilania.
3. Gniazdo zasilania.
4. Gniazdo VGA.
5. Port USB.
6. Port SD/MMC/MS.
7. Wejœcie kompozytowe.
8. Wyjœcie kompozytowe.
9. Wejœcie Audio/Video.
10. Gniazdo antenowe.
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Pierwsze uruchomienie:
Tryb DVD:
Podczas pierwszego uruchomienia urz¹dzenia, na ekranie pojawi siê tzw. ekran
domowy “HOME”w trybie DVD. Ekran ten informuje nas miêdzy innymi o ty
jakie typy plików urz¹dzenie odtwarza. Mianowicie
RM/RMVB/DVD/VCD/MP4/JPEG/DiVX/
AVI/WMA/AAC/MP3. Oprócz tej informacji ekran pokazuje na bie¿¹co jakie
noœniki s¹ do niego podpiête m.in. karta SD/MMC/MS lub dysk USB. Jedyna
ikona, która zawsze siê na nim znajduje to ustawienia (”SETTINGS”).
Do poruszania siê po wszelkiego typu menu s³u¿¹ klawisze nawigacji (strza³ki
kierunkowe, “OK.”oraz “RETURN”.
UWAGA! Urz¹dzenie wraz z plikami DiVX automatycznie odtwarza pliki
tekstowe w formatach *.srt lub *.txt. Oba pliki powinny mieæ t¹ sam¹
nazwê.
Ustawienia w trybie DVD (”SETTINGS”):
• “LANGUAGE” - wybór jêzyka MENU. Do wyboru angielski b¹dŸ chiñski.
• “SLIDESHOW DURATION” - czas wyœwietlania zdjêcia podczas pokazu slajdów.
• “SLIDESHOW MODE”- tryb przechodzenia pomiêdzy kolejnymi slajdami.
• “MUSIC REPEAT MODE” - tryb powtarzania plików muzycznych
(jeden/wszystkie).
• “DISPLAY MODE” - tryb wyœwietlania obrazu (4:3, 16:9).
• “TV SYSTEM” - system wyœwietlania obrazu (NTSC Composite/PAL Composite).
• “AUTORUN” - autoodtwarzanie w³¹cz/wy³¹cz.
• “DEFAULT” - ustawienia fabryczne.
UWAGA! Jakakolwiek zmiana ustawieñ wymaga ka¿dorazowo jej
potwierdzenia przyciskiem “OK.”!
UWAGA! Podczas odtwarzania plików z noœników zewnêtrznych przycisk
“OK.” ma jeszcze funkcjê poka¿/ukryj menu odtwarzania na ekranie!
UWAGA! W Polsce obowi¹zuje system obrazu PAL i dŸwiêku DK!
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MENU G£ÓWNE URZ¥DZENIA (dotyczy wszystkich trybów pracy):
W ka¿dym trybie pracy, mo¿emy skorzystaæ z g³ównego menu urz¹dzenia.
Umo¿liwia ono zmiany ustawieñ podanych poni¿ej.
Po jednorazowym wciœniêciu “MENU” na pilocie, pojawi siê pierwszy ekran:
• “PICTURE” - dostosowywanie parametrów wyœwietlanych obrazów:
•• CONTRAST - kontrast.
•• BRIGHTNESS - jasnoœæ.
•• HUE - intensywnoœæ koloru.
•• SATURATION - saturacja.
•• SHARPNESS - ostroœæ.
•• COLOR TONE - temperatura barw.
•• PICTURE MODE - tryb obrazu (ustalony przez producenta). Do wyboru.
Po dwukrotnym naciœniêciu “MENU” uka¿e nam siê ekran:
• “FUNCTION” - funkcji takich jak:
•• TIMER - ustawienia zwi¹zane z czasem. Tu do dyspozycji mamy:
-CURRENT TIME - aktualny czas.
-TURN OFF TIME - czas automatycznego wy³¹czenia siê urz¹dzenia.
-TURN ON TIME - czas automatycznego w³¹czenia siê urz¹dzenia.
-TURN ON PROGRAM - numer kana³u, który wyœwietli siê po
automatycznym w³¹czeniu.
-SWITCH TIME - czas automatycznej zmiany kana³u.
-SWITCH PROGRAM - numer kana³u, na który urz¹dzenie prze³¹czy siê
automatycznie.
•• PIC MISC - tu mo¿emy w³¹czyæ/wy³¹czyæ inne funkcje poprawy jakoœci obrazu:
-LTI - wyostrzenie krawêdzi obiektów wyœwietlanych.
-CTI - redukcja b³êdów kolorów.
-DNR - cyfrowa redukcja szumów.
•• SCREEN SAVER - w³¹cz/wy³¹cz wygaszacz ekranu.
Jeœli wciœniemy przycisk “MENU” trzykrotnie, pojawi siê ekran:
• “OSD” - ustawienia dotycz¹ce samego menu g³ównego:
•• LANGUAGE - wybór jêzyka menu. Do wyboru angielski, rosyjski, chiñski.
•• H-POSITION - pozioma pozycja menu.
•• V-POSITION - pionowa pozycja menu.
•• DURATION - czas wyœwietlania menu.
•• HALFTONE - przezroczystoœæ menu.

7

Wyszukiwanie stacji (tryb TV):
Po dwukrotnym naciœniêciu przycisku “MENU”, pojawi nam siê ekran strojenia:
• “CHANNEL” - Aby dostroiæ urz¹dzenie mamy do dyspozycji:
•• AUTO SCAN - automatyczne wyszukiwanie stacji TV.
•• CHANNEL - wybór kana³u odbiornika.
•• COLOR SYS - wybór systemu obrazu (PAL, NTSC, SECAM, AUTO).
•• SOUND SYS - wybór systemu dŸwiêku (B/G, D/K, I, M, N).
•• SKIP - automatyczne omijanie stacji o s³abym sygnale.
•• SEARCH - rêczne wyszukiwanie stacji TV.
•• FINE - rêczne dostrajanie znalezionej stacji TV.

Sprawdzenie do³¹czonych akcesoriów:
Odbiornik TV.
Zasilacz sieciowy 230V.
Kabel do zasilacza.
Przed³u¿acz USB.
Kabel Audio (2 wtykowy: czerwony, bia³y).
Pilot zdalnego sterowania.
Bateria do pilota.
Instrukcja obs³ugi.

1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka

Specyfikacja techniczna urz¹dzenia:
Rozwi¹zywanie problemów:
W przypadku wyst¹pienia ewentualnych problemów w urz¹dzeniem, nale¿y
spróbowaæ poni¿szych rozwi¹zañ.
• Brak g³osu
1. SprawdŸ, czy g³oœnoœæ urz¹dzenia nie jest ustawiona na minimum.
2. SprawdŸ poprawnoœæ pod³¹czenia urz¹dzeñ zewnêtrznych (jeœli dotyczy).
• Brak obrazu
1. SprawdŸ po³¹czenie pomiêdzy kablem zasilaj¹cym, a urz¹dzeniem.
2. SprawdŸ po³¹czenie pomiêdzy TV a urz¹dzeniem zewnêtrznym (jeœli
dotyczy).
3. SprawdŸ czy w³¹cznik g³ówny urz¹dzenia jest w pozycji “ON”.
4. SprawdŸ ustawienia odbioru kana³ów telewizyjnych (jeœli dotyczy).
• Obraz “skacze” lub jest czarno-bia³y (podczas po³¹czenia z komputerem).
1. Wybór systemu obrazu mo¿e nie byæ kompatybilny z komputerem. Ustaw w
urz¹dzeniu system obrazu pasuj¹cy do komputera.
• Nie dzia³a pilot zdalnego sterowania.
1. SprawdŸ poprawnoœæ pozycji baterii (+,-).
2. Usuñ przeszkodê pomiêdzy pilotem i TV.
3. Wyceluj pilot w okienko odbiornika fal podczerwonych, znajduj¹cy siê na
przednim panelu urz¹dzenia (przyp. - Rysunek 2. (1)).
• Kiepski odbiór kana³ów TV.
1. SprawdŸ po³¹czenie kabla antenowego z urz¹dzeniem.
2. Jeœli obraz jest niestabilny i “œnie¿y”, prawdopodobnie jesteœ w obszarze
s³abego sygna³u.
UWAGA! Wysokie budynki, góry, drzewa, linie wysokiego napiêcia, silniki
mechaniczne lub inne urz¹dzenia elektryczne mog¹ powodowaæ
zak³ócenia w odbiorze, a tym samym pogorszenie obrazu i/lub dŸwiêku.
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Ekran
LCD TFT 12,1”
Rozdzielczoœæ ekranu
800 x 600 pikseli
K¹t widzenia
do 140°
Format matrycy
4:3
Jasnoœæ
300:1
Kontrast
400:1
G³oœniki
wbudowane
Zasilanie
DC 12V / AC 100-240V
Pobór mocy
20-36W
Wymiary
d³./wys./szer: 305 x 260 x 50 mm
Waga
1,4 kg
Odtwarzane pliki
MP3, WMA, PCM, AAC, OGG, RM, RMVB, MPEG2, Rv30,
Rv40, MPEG4, RMP4, DiVX5, Xvid, MP4V, DIV3, MP43,
COL1, DiVX6.22, SRT, TXT
Iloœæ kana³ów
256
Systemy obrazu,dŸwiêku
PAL/NTSC, BG/DK/I
Obs³ugiwane pasma
VHF,UKF,Cable

Dodatkowe informacje:
Okres dzia³ania baterii wynosi do jednego roku. Zale¿y to jednak od
czêstotliwoœci i sposobu wykorzystania pilota. Je¿eli pilot nie dzia³a nawet w
bezpoœredniej bliskoœci urz¹dzenia, to znak ¿e nale¿y je wymieniæ. Je¿eli dosz³o
do rozlania elektrolitu, nale¿y usun¹æ zepsute baterie, wyczyœciæ jego
pozosta³oœci na powierzchni pilota i zainstalowaæ nowe baterie. Jeœli elektrolit
mia³ bezpoœredni kontakt z ludzk¹ skór¹, nale¿y dok³adnie umyæ to miejsce pod
bie¿¹c¹ wod¹.
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