
PL  - 1

P
O

LS
K

IINSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI

• Ilustracje i ekrany przedstawione w tym podręczniku obsługi służą wyłącznie jako objaśnienie i zależą od aktualnych 
operacji.
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Wprowadzenie

Drogi kliencie SHARP
Dziękujemy za zakupienie kolorowego telewizora LCD SHARP. Aby zapewnić bezpieczeństwo i wiele lat bezawaryjnego 
działania produktu, przed użyciem tego produktu należy uważnie przyczytać część Ważne środki ostrożności 
dotyczące bezpieczeństwa.

Ważne środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa

• Czyszczenie - Przed czyszczeniem produktu należy odłączyć przewód zasilający prądu zmiennego od gniazdka 
prądu zmiennego. Do czyszczenia produktu należy używać wilgotną szmatkę. Nie należy używać środków 
czyszczących w płynie lub w aerozolu.

• Zabrudzony panel należy delikatnie wytrzeć miękką szmatką. Do czyszczenia panela nie należy używać szmatki 
nasączonej środkiem chemicznym. Chemikalia mogą spowodować uszkodzenie lub pęknięcie 
obudowy telewizora.

• Woda i wilgoć - Nie należy używać produktu w pobliżu wody, na przykład w pobliżu wanny, miski do 
prania, zlewu kuchennego, pralki, basenu i nie należy go używać na mokrym podłożu.

• Nie należy umieszczać na tym produkcie wazonów lub innych pojemników napełnionych wodą. 
Woda może wylać się na produkt powodując porażenie prądem elektrycznym.

• Podstawa - Nie należy umieszczać produktu na niestabilnym wózku, podstawie, statywie lub 
stole. Może to spowodować upadek produktu, a w rezultacie poważne obrażenia osobiste oraz 
uszkodzenie produktu. Można używać wyłącznie wózek, podstawę, statyw, wspornik lub stół 
zalecany przez producenta lub sprzedawany z produktem. Podczas montażu produktu na ścianie 
należy zastosować się do instrukcji producenta. Należy używać wyłącznie osprzęt do montażu 
zalecany przez producenta.

• Podczas zmiany miejsca produktu umieszczonego na wózku należy zachować maksymalną 
ostrożność. Nagłe zatrzymania, nadmierna siła i nierówna powierzchnia posadzki, mogą spowodować upadek 
produktu z wózka.

• Wentylacja - Szczeliny wentylacyjne i inne otwory w obudowie służą do wentylacji. Nie należy przykrywać lub 
blokować tych szczelin i otworów, ponieważ niewłaściwa wentylacja może spowodować przegrzanie i/lub skrócenie 
żywotności produktu. Nie należy używać tego produktu na łóżku, sofie, dywanie lub innej podobnej powierzchni, 
ponieważ może to blokować szczeliny wentylacyjne. Ten produkt nie jest przeznaczony do instalacji w zabudowie; 
nie należy umieszczać tego produktu w zamkniętych miejscach, takich jak biblioteczka lub szafa, jeśli nie zostanie 
zapewniona prawidłowa wentylacja, zgodnie z instrukcjami producenta.

• Panel LCD używany w tym produkcie jest wykonany ze szkła. Dlatego, po upuszczeniu lub uderzeniu produktu może 
się potłuc. Jeśli panel LCD potłukł się należy uważać, aby nie pokaleczyć się potłuczonym szkłem.

• Źródła ciepła - Produkt należy trzymać z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, podgrzewacze, piece i inne 
produkty generujące ciepło (włącznie z wzmacniaczami).

• Aby zapobiec pożarowi, nigdy nie należy umieszczać na telewizorze lub w jego pobliżu żadnych 
świec lub źródeł otwartego płomienia.

• Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem elektrycznym nie należy umieszczać pod 
telewizorem lub innymi ciężkimi przedmiotami przewodu zasilającego prądu zmiennego.

• Słuchawki - Nie należy ustawiać głośności na wysoki poziom. Specjaliści od słuchu nie zalecają 
wydłużonego słuchania przy wysokim poziomie głośności.

• Nie należy zbyt długo wyświetlać nieruchomego obrazu, ponieważ może to spowodować utrzymywanie się poobrazu.
• Podłączenie wtyczki zasilania zawsze wiąże się ze zużyciem energii.
• Naprawa - Nie należy próbować naprawiać produktu samodzielnie. Zdjęcie pokryw naraża użytkownika na wysokie 

napięcie i inne niebezpieczeństwa. Naprawa powinna być wykonywana przez wykwalifikowaną osobę.

Panel LCD to produkt zaawansowany technologicznie, zapewnia dokładne szczegóły obrazu.
Ze względu na bardzo dużą liczbę pikseli, od czasu do czasu na ekranie może pojawić się kilka nieaktywnych pikseli, 
w formie trwałego niebieskiego, zielonego lub czerwonego punktu. Mieści się to w zakresie specyfikacji produktu i nie 
oznacza awarii.

Środki ostrożności podczas transportu telewizora
Podczas transportu telewizora, nigdy nie należy naciskać na telewizor. Telewizor powinien być zawsze przenoszony 
przez dwie osoby, używające do tego celu obu rąk - jedna ręka po każdej stronie telewizora.

Montaż na ścianie
Instalacja kolorowego telewizora LCD wymaga specjalnych umiejętności, które posiada wyłącznie wykwalifikowany 
personel serwisu. Klienci nie powinni próbować wykonywać tego samodzielnie. SHARP nie ponosi odpowiedzialności za 
nieprawidłowy montaż lub montaż, który spowoduje wypadek lub obrażenia.

OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec pożarowi należy stale trzymać z dala od tego 
produktu świece lub inne źródła otwartego płomienia.
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 I (ZASILANIE)
Naciśnij, aby włączyć telewizor 
LCD lub, aby przełączyć go do 
trybu oczekiwania.

 (ŹRÓDŁO WEJŚCIA)
Naciśnij, aby wybrać źródło 
wejścia.
0-9 PRZYCISKI NUMERYCZNE
Naciśnij w celu bezpośredniego 
wyboru kanału telewizyjnego.
EPG (Elektroniczny przewodnik 
programowy)
Naciśnij, aby podczas oglądania 
kanałów cyfrowych wyświetlić 
elektroniczny przewodnik 
programowy.
DTV/ATV
Naciśnij, aby przełączyć pomiędzy 
kanałami ATV i DTV.

 (k/l)
Naciśnij, aby wyregulować 
głośność.

Naciśnij, aby przełączyć 
włączenie i wyłączenie audio. 
Można także nacisnąć  
(k/l) w celu przywrócenia 
poprzedniego poziomu głośności.

 (Tryb panoramiczny)
Naciśnij, aby wybrać formaty 
obrazu.

P (  / )
Naciśnij, aby wybrać 
zaprogramowany kanał.

Naciśnij, aby wybrać MONO 
/ STEREO / PODWÓJNY I / 
PODWÓJNY II dla kanału ATV. 
Naciśnij, aby wybrać Język 
dźwięku dla kanału DTV.

 RETURN (POWRÓĆ)
Naciśnij, aby powrócić do 
poprzedniego ekranu „Menu”.

   
Naciśnij w celu nawigacji i 
potwierdzenia wyboru.
OK
Naciśnij, aby uaktywnić ustawienie.
MENU
Naciśnij, aby uaktywnić OSD 
telewizora LCD.
EXIT (ZAKOŃCZ)
Naciśnij, aby zakończyć OSD 
telewizora LCD lub powrócić do 
poprzedniej warstwy.

Pilot zdalnego sterowania

R/G/Y/B (Przycisk kolorów)
Naciśnij, aby wybrać obrazy z 
różnymi kolorami tekstu. Różne 
kanały wyświetlają różne funkcje.

m (TELETEKST)
Naciśnij, aby uaktywnić Teletekst.
Naciśnij ponownie, aby uaktywnić 
Teletekst w telewizorze.
Naciśnij ponownie, aby wyłączyć 
Teletekst.

AD (Opis audio) 
Naciśnij, aby włączyć lub 
wyłączyć Opis audio.

[ (NAPISY)
Dla DTV, naciśnij, aby przełączyć 
pomiędzy dostępnymi językami 
napisów.
Dla ATV, naciśnij, aby przełączyć 
pomiędzy dostępnymi językami 
napisów w Teletekst.

v (Góra/Dół/Pełny)
Naciśnij w celu zmiany wielkości 
czcionki: Pełny ekran, Górna 
połowa i Dolna połowa.

l (INDEKS) 
Naciśnij, aby powrócić do 
strony 100 lub do strony 
indeksu; następnie naciśnij 0 
do 9. Strona teletekstu zostanie 
ponumerowana i dodana do 
wybranej strony lub do drugiego 
elementu.

Naciśnij, aby wyświetlić 
informacje o programie, jeśli są 
dostępne.

 (ZATRZYMAJ)
Naciśnij, aby zatrzymać 
przewijanie stron.
Zatrzymanie odbioru danych 
przez dekoder tekstu.

k (ODSŁOŃ)
Odsłonięcie ukrytych informacji 
takich jak odpowiedzi quizu.

FREEZE (ZAMROŹ)
Naciśnij, aby zatrzymać ruchomy 
obraz na ekranie (funkcja 
dostępna tylko wtedy, gdy 
źródłem wejścia jest telewizja).
Sygnał wyjścia SCART zostanie 
także zatrzymany podczas 
oglądania kanałów cyfrowych.
Ostrzeżenie: Nie należy długo 
zatrzymywać obrazu video, może 
to spowodować uszkodzenie 
ekranu telewizora LCD.

 
Naciśnij, aby wyłączyć ekran 
teletekstu.

Naciśnij, aby wyświetlić ekran 
Czas.
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Telewizor (Widok z przodu)

 

Wskaźnik (Oczekiwanie/Wł.)

Sensor pilota zdalnego sterowania

Telewizor (Widok z tyłu)

 

EXT 3
COMPONENT

AV INPUT
EXT 2

HDMI 1

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

EXT 1
SCART

ANT

PC

L-AUDIO-RPB(CB)Y PR(CR)

C.I.

USB

HDMI 2

OUTPUT

A

A

B

/
AUDIO (L/R)

CAUTION
Use a Product with the
following thickness for
optimal connection to
HDMI cable / USB device.

HDMI : A      12mm

USB : A        10mm
B          7mm

P

MENU

C.I.

USB

HDMI 2

OUTPUT

A

A

B

/
AUDIO (L/R)

CAUTION
Use a Product with the
following thickness for
optimal connection to
HDMI cable / USB device.

HDMI : A      12mm

USB : A        10mm
B          7mm

EXT 3
COMPONENT

AV INPUT
EXT 2

HDMI 1

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

EXT 1
SCART

ANT

PC

L-AUDIO-RPB(CB)Y PR(CR)

P

MENU

Wspólny 
interfejs 
gniazdo

WEJŚCIE COMPONENT / 
CVBS i AUDIO L/R Wyjście 

słuchawek

USB

Wejście tunera

SCART 
(Wyjście tunera 

CVBS)

WEJŚCIE 
PC (VGA)

HDMI 1
HDMI 2

Program 
(Kanał)

Głośność

Menu
Wejście 
Źródło

Zasilanie

CYFR WYJ. 
AUDIO
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Przygotowanie

Dostarczone akcesoria

Operation Manual

x 4

Instrukcja obsługi

Podstawa i śruby Pilot zdalnego 
sterowania (×1)

Bateria R03 
(rozmiar „AAA”) (x2)

Montaż podstawy telewizora

EXT 3

COMPONENT

AV INPUT

EXT 2
HDMI 1

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

EXT 1
SCART

ANT

PC

L-AUDIO-R

PB(CB)

Y

PR(CR)

C.I.

USB

HDMI 2

OUTPUT

A
A

B

/
AUDIO (L/R)

CAUTION

Use a Product with the

following thickness for

optimal connection to

HDMI cable / USB device.

HDMI : A
      1

2mm

USB : A       
 10mm

B       
   7mm

P

MENU

3
Podstawa Śruba

Śrubokręt

1. Połóż telewizor ekranem w dół na 
zabezpieczonej powierzchni, przykrytej miękką i 
gładką tkaniną.

2. Dopasuj podstawę telewizora do dolnej 
części telewizora. Upewnij się, że strzałki są 
skierowane do przodu.

3. Dokręć śruby śrubokrętem krzyżakowym 
(niedostarczony).

UWAGA
• Aby odłączyć podstawę telewizora należy wykonać 

podane czynności w kolejności odwrotnej.

Mocowanie telewizora na ścianie
• Telewizor należy zamontować na ścianie tylko za 

pomocą wspornika ściennego firmy SHARP.
Korzystanie z innych wsporników może 
spowodować niestabilność telewizora i 
doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

• Mocowanie kolorowego telewizora LCD 
wymaga specjalnych umiejętności i powinno 
zostać wykonane przez wykwalifikowanego 
pracownika serwisu. Klienci nie powinni próbować 
wykonywać tego samodzielnie. SHARP nie ponosi 
odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż lub 
montaż, który spowoduje wypadek lub obrażenia.

• Informacje o wykorzystaniu dodatkowego wspornika 
do montażu telewizora na ścianie można uzyskać od 
wykwalifikowanego pracownika serwisu.

• W przypadku montażu telewizora na ścianie należy 
zamocować wspornik podstawki.

• Używając opcjonalnego wspornika do montażu 
na ścianie, należy odłączyć zacisk kablowy z tyłu 
telewizora.

• Wyposażenie dodatkowe: AN-130AG1

Nazwa części Numer części

Wspornik ścienny AN-130AG1
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Instalacja baterii

1. Otwórz pokrywę baterii.
2. Włóż dwie baterie R03 (rozmiar „AAA”) do pilota 

zdalnego sterowania. Upewnij się, że końce (k) 
i (l) są skierowane w prawidłowym kierunku.

3. Załóż pokrywę.

UWAGA
• Jeśli pilot zdalnego sterowania nie będzie długo 

używany, wyjmij baterie, aby uniknąć uszkodzenia 
pilota zdalnego sterowania z powodu wycieku 
chemikaliów.

PRZESTROGA
Nieprawidłowe używanie baterii może spowodować 
wyciek chemikaliów lub eksplozję. Należy się 
zastosować do podanych poniżej instrukcji:
• Nie należy mieszać różnych rodzajów baterii. 

Różne rodzaje baterii mają różne charakterystyki.
• Nie należy mieszać starych i nowych baterii. 

Mieszanie starych i nowych baterii, może 
spowodować skrócenie żywotności nowych baterii 
lub spowodować wyciek starych baterii.

• Baterie należy wyjąć jak najszybciej po ich 
zużyciu. Wyciek chemikaliów z baterii może 
spowodować korozję. Jeśli wykryty zostanie 
wyciek chemikaliów należy dokładnie wytrzeć to 
miejsce szmatką.

• Dostarczone z tym produktem baterie mogą 
działać krócej niż oczekiwano, z powodu 
warunków przechowywania.

Uwaga dotycząca usuwania baterii:
Dostarczone baterie nie zawierają szkodliwych 
materiałów takich jak kadm, ołów lub rtęć.
Przepisy dotyczące zużytych baterii ustalają, że 
baterii nie można wyrzucać ze śmieciami domowymi. 
Zużyte baterie można bezpłatnie przekazywać do 
wyznaczonych w komercyjnych punktach pojemników 
zbiórki.

Używanie pilota zdalnego 
sterowania

Pilota zdalnego sterowania należy używać kierując go 
w stronę sensora pilota zdalnego sterowania. Obiekty 
pomiędzy pilotem zdalnego sterowania a sensorem, 
mogą uniemożliwiać prawidłowe działanie.

Sensor pilota 
zdalnego 
sterowania

30º (5 m)
W poziomie 
i w pionie

(5 m)

0º

Obsługa menu

1. Naciśnij MENU na pilocie zdalnego sterowania, 
aby wyświetlić ekran menu.

Preferencje

2. Naciśnij  , aby wybrać wymagane menu 
(Obraz, Dźwięk, Ustawienia, Funkcje, 
Preferencje), a następnie naciśnij OK.

3. Naciśnij    , aby wybrać/wyregulować 
element do wymaganego poziomu. W razie 
potrzeby naciśnij OK

4. Naciśnij EXIT, aby powrócić do poprzedniej 
warstwy.
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Przegląd instalacji początkowej

Przy pierwszym użyciu telewizora należy wykonać 
kolejno podane czynności. Niektóre czynności mogą 
być zbędne, w zależności od instalacji i połączenia 
telewizora.

Przygotowanie

1

 Podłącz kabel antenowy do złącza antenowego.

 Jeśli to konieczne, włóż moduł CA do gniazda 
CI, aby oglądać zakodowane przekazy.

 Podłącz do telewizora przewód prądu 
zmiennego.

 

Kształty produktu 
zależą od kraju.

UWAGA
• Umieść telewizor w pobliżu gniazda zasilania, tak 

aby wtyczka zasilania była dostępna.

Włącz zasilanie i uruchom 
automatyczną instalację

2

 Włącz zasilanie telewizora poprzez a/I.

EXT 3
COMPONENT

AV INPUT
EXT 2

HDMI 1

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

EXT 1
SCART

ANT

PC

L-AUDIO-RPB(CB)Y PR(CR)

C.I.

USB

HDMI 2

OUTPUT

A

A

B

/
AUDIO (L/R)

CAUTION
Use a Product with the
following thickness for
optimal connection to
HDMI cable / USB device.

HDMI : A      12mm

USB : A        10mm
B          7mm

P

MENU

 Uruchom początkową automatyczną instalację.
Automatyczna instalacja

RETURNOK

Kraj
a r

r j a r

r j

r r r

1. Ustawienia Język
 2. Ustawienie Kraj
3. Język napisów cyfrowych
4. Drugi język napisów cyfrowych
5. Język dźwięku
6. Drugi język dźwięków

Naciśnij    , aby wybrać powyższe 
elementy, ustaw żądany język lub kraj, a 
następnie naciśnij OK.

7. Tryb Tuner

RETURNOK

Tryb Tuner

WsteczWybierz Lokalizacja

Anteny

Naciśnij  , aby wybrać Anteny lub TV 
Kab, a następnie naciśnij OK. 

8. Ustawienie Lokalizacja telewizora

.

RETURNOK

Lokalizacja

Zakupy

y u y a ak y a a p ka
k p p y a Zakupy .
y k a y a u y ku a .

y u a y y u

Naciśnij  , aby wybrać Dom lub Zakupy, 
a następnie naciśnij OK.
W przypadku wyboru opcji Zakupy pojawi 
się okno potwierdzenia. Naciśnij   , aby 
wybrać TAK lub NIE, a następnie naciśnij 
OK.

Skrócona instrukcja
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9. Tryb dostrajania

OK

RETURNOK

Automatyczny tuning

Tryb dostrajania

Rozpocznij skanowanie

ATV i DTV

Wsteczrzejd

Naciśnij  , aby wybrać Tryb dostrajania, 
a następnie naciśnij  , aby wybrać ATV, 
DTV lub ATV i DTV.

10. Uruchom wyszukiwanie kanałów
Naciśnij  , aby wybrać Rozpocznij 
skanowanie, a następnie naciśnij OK.

Automatyczny tuning

ATV
DTV

StopEXIT

o t p
   1   %
   0   %

                   St

Znaleziono
0
0

UWAGA
• Przed uruchomieniem trybu wyszukiwania, może się 

pojawić polecenie wyboru lokalnego operatora telewizji 
kablowej.

Oglądaj telewizję

3

 Gratulacje! Można teraz oglądać telewizję.

 Jeśli to konieczne, wyreguluj antenę, aby 
uzyskać maksymalny odbiór sygnału.
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Oglądanie telewizji

Codzienne operacje

Włączanie/wyłączanie zasilania

Włącz zasilanie, naciskając przycisk a/I na 
telewizorze.
Wyłącz zasilanie, ponownie naciskając przycisk a/I 
na telewizorze.

EXT 3
COMPONENT

AV INPUT
EXT 2

HDMI 1

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

EXT 1
SCART

ANT

PC

L-AUDIO-RPB(CB)Y PR(CR)

C.I.

USB

HDMI 2

OUTPUT

A

A

B

/
AUDIO (L/R)

CAUTION
Use a Product with the
following thickness for
optimal connection to
HDMI cable / USB device.

HDMI : A      12mm

USB : A        10mm
B          7mm

P

MENU

Tryb oczekiwania
E W celu przejścia do trybu oczekiwania
Jeśli telewizor jest włączony, można go przełączyć 
do trybu oczekiwania, przyciskiem B na pilocie 
zdalnego sterowania.

E Włączenie z trybu oczekiwania
Aby włączyć z trybu oczekiwania, naciśnij przycisk 
B na pilocie zdalnego sterowania.

Stan wskaźnika TV

Wskaźnik B Stan
Wył. Wyłączenie zasilania

Czerwony Oczekiwanie
Zielony Włączenie zasilania

UWAGA
• Jeśli telewizor długo nie będzie używany należy 

odłączyć od gniazda zasilania przewód prądu 
zmiennego.

• Niewielka ilość energii jest zużywana nawet po 
wyłączeniu zasilania.

Zmiana kanałów

Kanały można zmieniać przyciskiem P  .

Lista kanałów

Lista kanałów umożliwia szybkie odnalezienie kanału.
• Naciśnij OK, aby wywołać Lista kanałów. 

Jeśli Ulubiony kontroler w ustawieniu DTV jest 
ustawiony na Wł., lista kanałów pokazuje Ulubiony 
program, ustawiony w Ustawieniu DTV.

• Użyj przycisku   do poruszania się po liście. Po 
podświetleniu poszukiwanego kanału naciśnij OK, aby 
przełączyć na ten kanał.

Wybór zewnętrznego źródła video

Po wykonaniu połączenia, naciśnij przycisk b , aby 
wyświetlić ekran Źródło wejścia, a następnie naciśnij 
przycisk   w celu przełączenia na odpowiednie 
źródło zewnętrzne i naciśnij przycisk OK w celu 
potwierdzenia.

TV
EXT1
EXT2
EXT3
HDMI1
HDMI2
USB
PC
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Operacje bez pilota zdalnego sterowania

P

MENU

EXT 3
COMPONENT

AV INPUT
EXT 2

HDMI 1

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

EXT 1
SCART

ANT

PC

L-AUDIO-RPB(CB)Y PR(CR)

C.I.

USB

HDMI 2

OUTPUT

A

A

B

/
AUDIO (L/R)

CAUTION
Use a Product with the
following thickness for
optimal connection to
HDMI cable / USB device.

HDMI : A      12mm

USB : A        10mm
B          7mm

P

MENU

Ta funkcja jest użyteczna, gdy w zasięgu użytkownika 
nie ma pilota zdalnego sterowania.
1. Naciśnij krótko MENU, aby wyświetlić ekran 

bezpośredniego sterowania.
2. Naciśnij P   zamiast   lub naciśnij 

k/l zamiast  , aby wybrać opcję menu.
3. Naciśnij MENU w celu potwierdzenia wyboru.

UWAGA
• Ekran menu bezpośredniego sterowania przestanie 

być wyświetlany, po kilku sekundach braku używania.

EPG (Elektroniczny przewodnik 
programowy)

EPG to przewodnik ekranowy, wyświetlający plan 
cyfrowych programów telewizyjnych. Przewodnik 
ten nie jest dostępny dla kanałów analogowych. 
Pomiędzy programami można przechodzić, można je 
wybierać i oglądać.

W menu EPG można:
• Przeglądać listę aktualnie nadawanych programów 

cyfrowych.
• Przeglądać przyszłe programy.

Włączyć EPG

UWAGA
• Przy pierwszym użyciu EPG, może pojawić się 

polecenie aktualizacji. Należy wtedy wykonać 
instrukcje ekranowe.

1. Naciśnij EPG na pilocie zdalnego sterowania, 
pojawi się EPG i wyświetlone zostaną 
szczegółowe informacje o bieżącym programie.

 E MENU Timer
1. Naciśnij  , aby wybrać żądaną datę, a 

następnie naciśnij OK.
2. Naciśnij  , aby wybrać żądany kanał, a 

następnie naciśnij  .
3. Naciśnij  , aby wybrać żądany program, a 

następnie naciśnij OK.

Przewodnik po programach 4 Rossia K

Deejay Chiama Italia

Deejay Hits
The Club
Deejay Tg

Deejay News Beat
Deejay News Beat

4
4

6

9

Rossia K
Radio Rossia
NTV
Rossia 

e vice o matio ..
e vice o matio ..
IT 

RETURNOK

Minutnik programów
4 Rossia K

"Deejay Chiama Italia".

WsteczZachowajEdytuj

RAZ
Napisy

4. Naciśnij  , aby wybrać Powtórz lub Napisy, 
a następnie naciśnij < >, aby wyregulować 
ustawienie zgodnie z potrzebami.

5. Naciśnij OK w celu zapisania.

 E PRZEGLĄD TIMERA

1. Naciśnij Niebieski przycisk na pilocie zdalnego 
sterowania, aby wejść do menu Przegląd 
timera.

RETURNOK

 
4
6
11

 
Rossia K
Rossia 2

5

Minutnik programów

Edytuj

Data
RAZ
RAZ
RAZ

2. Naciśnij  , aby wybrać żądany program, a 
następnie naciśnij OK, aby edytować.

UWAGA
• Naciśnij Czerwony przycisk na pilocie zdalnego 

sterowania, aby usunąć timer.

3. Naciśnij  , aby wybrać Kanał, Data, Czas 
rozpoczęcia, Czas zakończenia, Powtórz 
lub Napisy, a następnie naciśnij < >, aby 
wyregulować ustawienia zgodnie z potrzebami.

 
4
6
11

 
Rossia K
Rossia 2
SIT 5

Data
Fri, 27 Aug
Fri, 27 Aug
Fri, 27 Aug

Czas

RETURNOK

Minutnik programów
K

K

Minutnik programów

RAZ
RAZ
RAZ

RAZ

Data

Napisy

4. Naciśnij OK w celu zapisania ustawień.
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Teletekst

Czym jest Teletekst?
Teletekst nadaje strony informacji i rozrywek do 
specjalnie wyposażonych telewizorów. Telewizor 
odbiera sygnały Teletekst nadawane przez sieć TV i 
dekoduje je do formatu graficznego, umożliwiając ich 
przeglądanie. Wśród wielu dostępnych usług znajdują 
się wiadomości, informacje o pogodzie i informacje 
sportowe, ceny giełdowe i informacje o programach.

Włączanie i wyłączanie Teletekst
1. Wybierz kanał TV lub źródło zewnętrzne 

udostępniające program Teletekst.
2. Naciśnij m, aby wyświetlić Teletekst.

• Wiele stacji wykorzystuje system operacyjny 
TOP, a niektóre FLOF (np. CNN). Ten telewizor 
obsługuje obydwa te systemy. Strony są 
podzielone na grupy tematów i tematy.

• Po wybraniu programu bez sygnału Teletekst, 
Teletekst nie będzie wyświetlany.

• Jeśli nie jest dostępny żaden sygnał Teletekst, 
ten sam komunikat pojawi się w innych trybach.

3. Naciśnij ponownie m, aby wyświetlić Teletekst 
na obrazie telewizyjnym.

4. Naciśnij ponownie m, aby wyłączyć funkcję 
Teletekst.

UWAGA
• Teletekst nie będzie działać, jeśli wybrany tryb sygnału 

to RGB.

Przyciski do operacji Teletekst

Przyciski Opis
P (  / ) Zwiększenie lub zmniejszenie numeru 

strony.
Kolor 
(R/G/Y/B)

Wybierz grupę lub blok stron 
wyświetlany w kolorowych nawiasach 
na dole ekranu, naciskając odpowiedni 
Kolor (Czerwony/Zielony/Żółty/
Niebieski) na pilocie zdalnego 
sterowania.

0 - 9 Bezpośrednio wybierz dowolną stronę 
z zakresu od 100 do 899, cyframi 0 - 9.

v (Góra/
Dół/Pełny)

Przełącz obraz Teletekst na Góra, Dół 
lub Pełny.

l 
(INDEKS)

Naciśnij ten przycisk, aby powrócić do 
strony 100 lub do strony indeksu.

3 
(ZATRZYMAJ)

Zatrzymaj automatyczną aktualizację 
stron Teletekst lub zwolnij tryb 
zatrzymania.

k 
(ODSŁOŃ)

Odsłonięcie lub ukrycie ukrytych 
informacji takich jak odpowiedzi quizu.

[ (Napisy) Wyświetlanie napisów do filmów lub 
wyłączenie ekranu z takimi napisami.
• Napisy do filmów nie zostaną 

wyświetlone, jeśli dany kanał ich nie 
zawiera.

Anulowanie wyświetlania teletekstu.

Wyświetlenie lub wyjście z ekranu czasu.
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Ustawienia kanałów
3. Naciśnij  , aby wybrać Typ skanowania, 

a następnie naciśnij  , aby wybrać Szybkie 
skanowanie lub Pełne skanowanie.

4. Naciśnij  , aby wybrać Częst. pocz., 
Częstotliwość końcową, Modulacja, Szybkość 
symbolu lub ID sieci, i użyj przycisków 
numerycznych na pilocie zdalnego sterowania 
do wprowadzenia informacji albo wybierz Auto 
dla tuningu.

5. Jeśli jako kraj wybrano „Inne” i wybrano system 
ATV, naciśnij  , aby wybrać System, a 
następnie naciśnij  , aby wybrać odpowiedni 
System.

6. Naciśnij  , aby wybrać Rozpocznij 
skanowanie, a następnie naciśnij OK, aby 
rozpocząć automatyczny tuning.

UWAGA
• Informacje powinny zostać dostarczone przez 

dostawcę telewizji kablowej.
• ID sieci jest dostępny wyłącznie dla Szybkie 

skanowanie.

Ręczne strojenie

Telewizor dysponuje dwoma trybami: ATV i DTV, 
które mogą zostać dostrojone ręcznie za pomocą 
strojenia ręcznego.

Ręczne srojenie ATV

Naciśnij MENU.
Naciśnij  , aby wybrać Ustawienia, a następnie 
naciśnij OK.
Naciśnij  , aby wybrać Ręczne srojenie ATV, a 
następnie naciśnij OK.

 E Sortowanie kanałów
Sortowanie kanałów umożliwia zmianę porządku 
kanałów.
1. Naciśnij  , aby wybrać żądany kanał, a 

następnie naciśnij .

1
2
3
4
5
6

C1
C2
C3
C4
C5
C6

RETURNOK

Pozycja a a Stacja

WsteczSortuj Przej

2. Naciśnij  , aby wybrać kanał, który ma 
zostać zamieniony, a następnie naciśnij .
Pozycje tych dwóch kanałów zostaną 
zamienione.

Automatyczny tuning

Automatyczny tuning

Telewizor automatycznie wykrywa i zapisuje 
wszystkie dostępne usługi w danym obszarze. Ta 
funkcja umożliwia także indywidualne wprowadzanie 
ustawień dla kanałów cyfrowych i analogowych, 
jak również zmianę ustawień po zakończeniu 
początkowej instalacji automatycznej.

Naciśnij MENU.
Naciśnij  , aby wybrać Ustawienia, a następnie 
naciśnij OK.
Naciśnij  , aby wybrać Automatyczny tuning, a 
następnie naciśnij OK.

 E Tryb Tuner — Anteny
1. Naciśnij  , aby wybrać ATV i DTV, DTV lub ATV, 

a następnie naciśnij OK.

OK

RETURNOK

Automatyczny tuning

Tryb dostrajania

Rozpocznij skanowanie

ATV i DTV

Wstecz

2. Jeśli jako kraj wybrano „Inne” i wybrano system 
ATV, naciśnij  , aby wybrać System, a następnie 
naciśnij  , aby wybrać odpowiedni system.

3. Naciśnij  , aby wybrać Rozpocznij skanowanie, 
a następnie naciśnij OK, aby rozpocząć 
automatyczny tuning.

 E Tryb Tuner — TV Kab
1. Naciśnij  , aby wybrać ATV i DTV, DTV lub 

ATV, a następnie naciśnij OK.

Wybór operatora

Auto
Auto

Auto
Auto
Auto

OK

RETURN

Automatyczny tuning

Tryb dostrajania
Rozpocznij skanowanie

Typ skanowania
z st  pocz  z

stot io  ko cowa
odu acja
zybko  sy bo u

ID sieci

ATV i DTV

Szybkie skanowanie

oprzednie ustawienia zostan  wy azane  
Wci nij W I  d a braku z ian

Wsteczdytuj

2. Naciśnij  , aby wybrać Wybór operatora, a 
następnie naciśnij  , aby wybrać Wybór operatora.

UWAGA
• Przed uruchomieniem trybu wyszukiwania, może się pojawić 

polecenie wyboru lokalnego operatora telewizji kablowej.

SHARP_LE144E_PL.indd   12SHARP_LE144E_PL.indd   12 5/31/2012   2:53:03 PM5/31/2012   2:53:03 PM



Ustawienia kanałów

PL  - 13

P
O

LS
K

I

 E Edycja kanału
Edycja kanału umożliwia zmianę numeru kanału lub 
nazwy kanału.
1. Naciśnij  , aby wybrać żądany kanał, a 

następnie naciśnij OK.
2. Naciśnij  , aby wybrać odpowiedni element, 

naciśnij  , aby zmienić dane, a następnie 
naciśnij OK.

1 BG P C 69 0

RETURNOK

A B C D E F G H I

ZachowajZWybierz

cz e roje ie

W ecz

A Pozycja:
Numer do wprowadzenia na pilocie zdalnego 
sterowania.

B System: 
Właściwe dla wybranych obszarów.

C System koloru: 
Fabrycznie ustawiony na Auto, należy 
zmieniać to ustawienie wyłącznie w 
przypadku wystąpienia problemów, tzn. 
wejścia NTSC z zewnętrznego źródła.

D Pomiń: 
 Oznacza, że nic nie zostało zapisane albo 

że funkcja pomijania kanału jest włączona.
E Klasa sygnału:

Klasyfikacja kanału.
F Kanał:

Numer kanału, na którym nadaje dana 
stacja.

G Wyszukiwanie:
Szukanie sygnału w górę i w dół.

H Ręczne strojenie:
Włączyć w celu użycia funkcji strojenia. 
Wyłączyć w celu użycia funkcji strojenia 
ręcznego.

I Stacja:
Identyfikacja stacji. Użyj przycisków    
 do wprowadzenia maksymalnie siedmiu 

znaków.
3. Naciśnij OK w celu zapisania.

Ręczne strojenie DTV

Naciśnij MENU.
Naciśnij  , aby wybrać Ustawienia, a następnie 
naciśnij OK.
Naciśnij  , aby wybrać Ręczne strojenie DTV, a 
następnie naciśnij OK.

 E Tryb DTV — Anteny
1. Naciśnij  , aby wybrać Kanał RF, a następnie 

naciśnij  , aby wybrać lub użyj przycisków 
numerycznych na pilocie zdalnego sterowania, 
aby wprowadzić kanał.

OK

5

RETURN0−9

2. Naciśnij  , aby wybrać Rozpocznij 
skanowanie, a następnie naciśnij OK, aby 
rozpocząć strojenie.

 E Tryb DTV — TV Kab
1. Naciśnij  , aby wybrać Częstotliwość, 

Modulacja lub Szybkość symbolu, i użyj 
przycisków numerycznych na pilocie zdalnego 
sterowania do wprowadzenia informacji albo 
wybierz Auto dla strojenia.

OK

113.000 MH
QAM 16

4000 KS/s

RETURN0−9

2. Naciśnij  , aby wybrać Rozpocznij 
skanowanie, a następnie naciśnij OK, aby 
rozpocząć strojenie.
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UWAGA
• Aby móc oglądać zablokowany kanał, musisz 

wprowadzić hasło. Po wyborze zablokowanego 
kanału wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o 
wprowadzenie hasła.

Napisy i dźwięk

Napisy można włączyć dla każdego kanału TV.
Napisy są nadawane poprzez teletekst lub przekazy 
cyfrowe DVB-T. Przekazy cyfrowe udostępniają 
dodatkową opcję wyboru preferowanego języka 
napisów.

 E Wyświetlanie napisów
Naciśnij  , aby wybrać Wł., tak aby napisy były 
zawsze wyświetlane.
Wybierz Wył., aby zamknąć napisy.

 E Typ napisów
Podczas oglądania kanałów z usługą dla osób 
niedosłyszących, można włączyć napisy komentarzy 
dla osób niedosłyszących. Wyłącznie dla kanałów 
cyfrowych. 
(Normalny/Niedosłyszący)

 E Język napisów cyfrowych lub 2. język 
napisów cyfrowych

Naciśnij  , aby wybrać żądany język napisów.

UWAGA
• Po wybraniu języka napisów, który nie jest nadawany, 

wyświetlony zostanie domyślny język napisów.
• Jeśli nie jest dostępny wybrany 1-sze napisy, 

wyświetlony zostanie 2-gie napisy.

 E Typ dźwięku
Podczas oglądania kanałów z usługą dla osób 
niedosłyszących, można włączyć napisy komentarzy 
dla osób niedosłyszących. Wyłącznie dla kanałów 
cyfrowych. 
(Normalny/Niedosłyszący)

 E Język dźwięku lub 2. język dźwięku
Naciśnij  , aby wybrać żądany język dźwięku.

Hasło

Blokada kanałów TV lub podłączonych urządzeń 
czterocyfrowym kodem w celu uniemożliwienia 
oglądania przez dzieci nieautoryzowanych treści.

Wprowadź hasło przyciskami numerycznymi na 
pilocie zdalnego sterowania.

UWAGA
• Jeśli hasło zostanie zapomniane, wprowadzenie 

„1276” zastąpi każde istniejące hasło.

Ustawienia DTV

Ustawienia DTV

Naciśnij MENU.
Naciśnij  , aby wybrać Ustawienia, a następnie 
naciśnij OK.
Naciśnij  , aby wybrać Ustawienia DTV, a 
następnie naciśnij OK.

Kanały

TV

RETURN

803
804
805
806
807
805

Rossia 1
Rossia 24
NTV
TRK 5 kamal
Bibigon
H264 HD-Moving

OK WsteczNadaj ponownie numer

Pozycja Nazwa

Sortuj

 E Nadaj ponownie numer
1. Naciśnij Czerwony przycisk na pilocie zdalnego 

sterowania, aby nadać ponownie numer 
podświetlonemu kanałowi.

2. Dokonaj edycji numeru kanału za pomocą 
przycisków numerycznych na pilocie zdalnego 
sterowania, a następnie naciśnij OK. 

 E Pomiń kanały
Pomiń kanał umożliwia pomięcie jednego lub więcej 
kanałów po naciśnięciu P   na pilocie zdalnego 
sterowania w celu przełączenia pomiędzy kanałami.

1. Naciśnij Niebieski przycisk na pilocie zdalnego 
sterowania. 
Wyświetlona zostanie ikona .

 E Sortowanie kanałów
Sortowanie kanałów umożliwia zmianę porządku 
kanałów.
1. Naciśnij  , aby wybrać żądany kanał, a 

następnie naciśnij OK. Wyświetlona zostanie 
ikona zaznaczenia.

2. Naciśnij  , aby wybrać kanał, który ma 
zostać zamieniony, a następnie naciśnij OK. 
Pozycje tych dwóch kanałów zostaną 
zamienione.

Opcje kanałów

 E Pomiń kanały
1. Naciśnij  , aby podświetlić pole pomijania (  ).
2. Naciśnij OK. W polu pojawi się zaznaczenie.

 E Kontrola rodzicielska
Blokada kanałów TV uniemożliwia oglądanie przez 
dzieci określonych kanałów.

1. Naciśnij  , aby podświetlić pole blokady (  ).
2. Naciśnij OK. W polu pojawi się zaznaczenie.
Jeśli zostało ustawione hasło, wprowadź je tutaj. 
Jeśli hasło nie zostało ustawione, patrz Hasło 
odnośnie ustawiania nowego hasła.
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Rodzicielska

Niektórzy nadawcy przekazów cyfrowych klasyfikują 
programy według wieku.
Można ustawić wyświetlanie przez telewizor 
wyłącznie programów z klasyfikacją wiekową 
dopasowaną do wieku dziecka.
Ta funkcja wymaga hasła.
1. Wprowadź hasło w celu uzyskania dostępu do 

menu Rodzicielska.
2. Naciśnij  , aby ustawić klasyfikację wiekową 

od 4 do 18 lat albo wybierz Brak w celu 
wyłączenia tej funkcji lub Zablokuj wszystko.

UWAGA
• Ta funkcja jest dostępna dla programów z informacją 

na temat klasyfikacji wiekowej.

Ustawienia czasu lokalnego

Ustaw bieżący czas.

Ulubiony kontroler

Ta funkcja umożliwia wyświetlenie ulubionych 
programów na liście kanałów.

Ulubiony program

Ustaw swój ulubiony program wyświetlany na liście 
kanałów.

Ulubiona sieć

Podczas oglądania telewizji cyfrowej ustaw swoją 
ulubioną sieć w celu umieszczenia kanałów z 
ulubionej sieci na górze listy kanałów. 
Wybierz ulubioną sieć i naciśnij OK.

UWAGA
• To menu jest dostępne wyłącznie po wybraniu 

1) „Norwegia” w ustawieniach kraju i 2) gdy po 
automatycznym wyszukiwaniu kanałów znalezione 
zostaną więcej niż dwie sieci.

Grupowanie kanałów

Ustawienie grupy kanałów służy do grupowania usług 
według typu (usługi video i audio) podczas zmiany 
kanałów za pomocą przycisków P+/P−.
Jest ono wymagane dla certyfikacji Riks TV w 
Norwegii.
Jeśli Grupowanie kanałów jest ustawione na Wł., P+/
P− będzie powodować zmianę usług w grupie, na 
przykład w sytuacji, gdy na liście kanałów pokazanej 
poniżej znajdują się następujące usługi
1. V1 (usługa video)
2. V2
3. V3
4. V4

5. V5
6. A1 (usługa audio)
7. A2
8. A3
Jeśli kanał jest ustawiony na Wł., P+/P− będzie 
powodować zmianę usług pomiędzy V1 a V5, gdy 
wybrane jest aktualnie DTV video; aby zmienić typ 
usług na audio, należy nacisnąć przycisk DTV/ATV, 
powoduje on zmianę źródła pomiędzy ATV, DTV 
video i DTV audio. Grupowanie kanałów zostanie 
ustawione automatycznie na Wł., gdy jako kraj 
zostanie ustawiona Norwegia.

Wspólny interfejs

Sprawdzenie informacji modułu CA.

UWAGA
• To menu jest dostępne wyłącznie dla stacji cyfrowych.
• Treść tego menu zależy od dostawcy modułu CA.

Moduł:  Ogólne informacje o wyświetlaczu modułu 
CA.

Menu:  Regulacja parametrów każdego wyświetlacza 
Smartcard.

Zapytanie:  Można tu wprowadzać można wartości 
numeryczne, takie jak hasła.
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Obraz
Naciśnij MENU.
Naciśnij  , aby wybrać Obraz, a następnie naciśnij 
OK.

 

Obraz

Ustawienia obrazu

Regulacja C.M.S.

OK

Kontroler C.M.S.

DNR

MPEG NR

.

Niska

Niska

Ustawienia obrazu

Możesz dostosować bieżące ustawienia trybu obrazu, 
wybierając „Użytkownik” w menu Ustawienia obrazu.

Wybrany 
element Opis

Intelig. obraz Intelig. obraz do ustawienia 
telewizora na zdefiniowane wstępnie 
ustawienie obrazu.
(Dynamiczny/ Standardowe/ Miękki/ 
Film/ Użytkownik)

Aktywny 
kontrast

Automatyczne dostosowanie 
kontrastu obrazu do wyświetlanej 
zawartości.
(Wył./Niska/Wysoki)

Podświetlenie Wyreguluj tło na jaśniejsze lub 
ciemniejsze

Kontrast Zmiana poziomu jasnych 
części obrazu, z utrzymaniem 
niezmienionych ciemnych części.

Jasność Zmiana poziomu światła obrazu.
Kolor Zmiana poziomu nasycenia.
Barwa Zmiana kolorów na czerwonawe lub 

niebieskawe.
Ostrość Zmiana poziomu ostrości dokładnych 

szczegółów.
Tryb filmu Automatycznie wykrywa źródło 

filmowe, poddaje je analizie, a 
następnie przetwarza każdą klatkę 
filmu w celu uzyskania obrazu 
wysokiej jakości HD. (Wł., Wył.)

Temp. 
barwowa

Ustawienie temperatury kolorów 
na Zimne (niebieskawe), 
Średnia (zrównoważone), Ciepłe 
(czerwonawe).

Regulacja 
gamma

Wybiera różnicę pomiędzy jasnymi 
i ciemnymi elementami obrazu 
odpowiednio do rodzaju oglądanego 
programu.

Reset Resetuje wszystkie ustawienia 
do wartości zaprogramowanych 
fabrycznie.

Kontroler C.M.S.

Wybierz Wł. w celu ustawienia Regulacja C.M.S. na 
bardziej naturalną.

Regulacja C.M.S.

Regulacja jasności wybranego koloru z 
wykorzystaniem sześcio-kolorowego systemu 
regulacji (wyłącznie, gdy Kontroler C.M.S. jest 
ustawiony na Wł.).

DNR

Filtrowanie i redukcja zakłóceń obrazu. (Wył./Niska/
Średnia/Wysoki)

MPEG NR

Podczas oglądania DVD zastosowana kompresja 
może powodować, że niektóre słowa albo elementy 
obrazu będą wyświetlane w sposób zakłócony lub z 
widocznymi pikselami. Funkcja MPEG NR powoduje 
ograniczenie tego efektu poprzez wygładzenie 
krawędzi. (Wył./Niska/Średnia/Wysoki) 

Dźwięk
Naciśnij MENU.
Naciśnij  , aby wybrać Dźwięk, a następnie naciśnij 
OK.

Regulacja ustawień dźwięku

Podwójny

Wysokie

Podwójny 1

Niskie

Balans
Wzmocnienie basów

0

0

0

Wy

aczaj cy d wi k Wy

AVL Wy

on ola dynamiki sy na W

y owe wyj cie a dio
is a dio

OK

OK

Wybrany 
element Opis

Podwójny Jeśli program lub film jest nadawany 
ze ścieżką dźwiękową w więcej niż 
jednym języku, funkcja PODWÓJNY 
umożliwia wybór pomiędzy 
Podwójny 1 i Podwójny 2.

Niskie Regulacja tonów Niskie.
Wysokie Regulacja tonów Wysokie.
Balans Ustawienie balansu głośników 

lewego i prawego w celu 
najlepszego dopasowania do pozycji 
słuchającego.
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Wybrany 
element Opis

Wzmocnienie 
basów

Ta funkcja umożliwia słuchanie 
dźwięku ze wzmocnionymi basami.

Otaczający 
dźwięk

Automatyczne przełączenie 
telewizora na najlepszy tryb dźwięku 
otaczającego dostępny w przekazie. 
(Wł., Wył.)

AVL 
(Automatyczne 
poziomowanie 
głośności)

Redukcja nagłych zmian głośności, 
na przykład w czasie reklam lub po 
przełączeniu z jednego kanału na 
inny. (Wł., Wył.)

Kontrola 
dynamiki 
sygnału

Ustawienie sterowania kompresją 
audio dla niektórych cyfrowych 
programów telewizyjnych. (Wł., Wył.) 
• Programy audio MPEG-1 i MPEG-

2 nie są obsługiwane.

Cyfrowe wyjście audio

Wybrany 
element Opis

Format 
dźwięku

Wybór typu cyfrowego wyjścia audio. 
(PCM, Auto).

Opóźnienie 
czasu

Opóźnienie czasu do ustawienia na 
Auto lub Ręcznie dla regulacji czasu 
audio/video. 

Czas 
opóźninia 
dźwięku (ms)

Gdy opóźnienie czasu jest ustawione 
na Ręcznie, należy ustawić czas 
Opóźnienie czasu (wyłącznie, gdy 
Opóźnienie czasu jest ustawione na 
Ręcznie).

Opis audio

Wybrany 
element Opis

Opis audio Ustawienie połączenia audio dla 
niedowidzących ze zwykłym audio. 
(Wł., Wył.)

Poziom 
łączenia  

Regulacja głośności audio dla 
niedowidzących.

Ustawienia
Naciśnij MENU.
Naciśnij  , aby wybrać Ustawienia, a następnie 
naciśnij OK.

Język

Wybierz język wyświetlania menu.

Kraj

Wybierz kraj w którym się znajdujesz. 
Telewizor zainstaluje i ustawi kanały w zależności od 
kraju. 

Tryb Tuner

Wybierz tryb Tuner. (Anteny, TV Kab)

Automatyczny tuning

Patrz strona Ustawienia kanałów.

Ręczne srojenie ATV 

Patrz strona Ustawienia kanałów.

Ręczne strojenie DTV 

Patrz strona Ustawienia kanałów.

Ustawienia DTV 

Patrz strona Ustawienia DTV.

Ustawienia połączenia 

 E Synchronizacja
Ta opcja aktywuje automatyczną funkcję regulacji 
czasu audio/video, umożliwiającą urządzeniom 
źródłowym HDMI automatyczne wykonywanie 
dokładnej synchronizacji. Wszystkie powyższe 
ustawienia HDMI wymagają odpowiedniego 
urządzenia źródłowego HDMI. Jeśli urządzenia 
źródłowe HDMI nie obsługują tych funkcji, telewizor 
może nie działać prawidłowo w przypadku ich 
włączenia.

UWAGA
• Jeśli sygnał nie jest sygnałem HDMI, ta funkcja jest 

niedostępna.
• Jeśli połączenie HDMI zapewnia 1080p oraz/lub 

telewizor wykonuje odświeżanie z częstotliwością 
większą niż 60 Hz albo obsługuje funkcję Deep Colour, 
należy użyć kabla Category2. Zwykłe kable HDMI/DVI 
mogą nie pracować prawidłowo w tym trybie.
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 E Wejście EXT1
Możliwość ustawienia specyfi cznego typu sygnału 
wchodzącego do złącza SCART. (S-Video, AV) 
Sprawdź typ sygnału wyjścia odtwarzacza DVD lub 
innego sprzętu podłączonego do złącza SCART 
telewizora, odnosząc się do instrukcji producenta 
urządzeń. Wybierz prawidłowe ustawienie sygnału 
wejścia dla SCART.

UWAGA
• Ta opcja jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy źródłem 

wejścia jest SCART.

Pozycja obrazu 

Do regulacji poziomej i pionowej pozycji obrazu.

Wybrany 
element Opis

Pozycja 
pozioma

Wyśrodkowuje obraz poprzez jego 
przemieszczanie w lewo i w prawo.

Pozycja 
pionowa  

Wyśrodkowuje obraz poprzez jego 
przemieszczanie w górę i w dół.

Reset Resetuje wszystkie ustawienia 
do wartości zaprogramowanych 
fabrycznie.

UWAGA
• Ustawienia są zapisywane oddzielnie dla każdego 

źródła wejściowego.
• W zależności od rodzaju sygnału wejściowego, 

ustawienia „Tryb panoramiczny” lub „Film” dla trybu 
USB, ustawienie pozycji może nie być dostępne.

• Ta funkcja nie jest dostępna dla przekazów DTV/SAT z 
sygnałem MHEG.

Automatyczna instalacja 

Patrz strona Przegląd instalacji początkowej.

Br. wył. sygn. 

Po ustawieniu na „4h,6h,8h”, telewizor automatycznie 
przejdzie do trybu oczekiwania, przy braku 
wykonywanych działań przez 4/6/8 godzin.

Lokalizacja

Wybór lokalizacji. (Dom, Zakupy)

Aktualizacja oprogramowania

 E Automatyczna aktualizacja
W trybie oczekiwania telewizor automatycznie określa, 
czy jest dostępna nowa wersja oprogramowania.

UWAGA
• Dla wszystkich krajów oprócz Wielka Brytania, 

Szwecja i Włochy ta funkcja jest ustawiona na 
„Wył.”. 

 E Automatyczna instalacja
Natychmiastowo sprawdza, czy jest dostępne nowe 
oprogramowanie.

 E Ręczny OAD
Po uzyskaniu informacji dotyczących aktualizacji 
oprogramowania od sprzedawcy lub z internetu, 
oprogramowanie operacyjne można zaktualizować 
poprzez pobieranie OAD (Aktualizacja 
oprogramowania). Dane zaktualizowanego 
oprogramowania zostaną przesłane przez sygnał TV.

UWAGA
• W czasie procesu pobierania nie należy wyłączać 

telewizora.

 E Aktualizacja USB
Ta funkcja umożliwia aktualizację do najnowszej 
wersji oprogramowania za pomocą urządzenia USB. 
Aktualizacja oprogramowania musi zostać wykonana 
za pomocą złącza USB.

Informacje systemowe

Wyświetlanie wersji oprogramowania.

Resetuj TV

Jeśli zostały wprowadzone złożone ustawienia i 
nie da się ich przywrócić do normalnych wartości, 
można zresetować ustawienia do wartości 
zaprogramowanych fabrycznie.
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Funkcje
Naciśnij MENU.
Naciśnij  , aby wybrać Funkcje, a następnie naciśnij 
OK.

EPG (Elektroniczny przewodnik programowy)

Patrz strona EPG (Elektroniczny przewodnik 
programowy).

Timer uśpienia

Timer uśpienia przełącza telewizor na tryb 
oczekiwania, po zdefiniowanym czasie.

Preferencje
Naciśnij MENU.
Naciśnij  , aby wybrać Preferencje, a następnie 
naciśnij OK.

Preferencje

Blokada przycisków
Teletekst

Automatycznie szeroki
Tryb 4:3

Auto

y

4:3

OK

Ustawienia HDMI-LINK OK

Deaktywacja DivX®
Rejestracja DivX®

Ustawienia HDMI-LINK

Ustawienia HDMI-LINK

Odblokuj HDMI-LINK

Autom. oczek.

.

Autom. . z l. .

.

 E Odblokuj HDMI-LINK
• Ustaw na „Wł.” w celu włączenia następującej funkcji 

HDMI-Link. (Wł., Wył.)

 E Autom. wł. zasil.
• Po ustawieniu na „Wł.”, włączenie zasilania lub 

uruchomienie odtwarzania z urządzenia zgodnego 
z HDMI-CEC nastąpi automatyczne włączenie 
telewizora z trybu oczekiwania i przełączenie źródła 
wejścia na port HDMI połączony z urządzeniem 
zgodnym z HDMI-CEC. (Wł., Wył.)

 E Autom. oczek.
• Po ustawieniu na „Wł.”, wyłączenie telewizora 

spowoduje automatyczne wyłączenie podłączonego 
urządzenia zgodnego z HDMI-CEC. (Wł., Wył.)

Teletekst

Jeśli telewizor odbiera sygnał Teletekst nadawane 
przez sieć TV, można wybrać język Teletekst. (Auto, 
LISTA)
• Patrz strona Teletekst.

Blokada przycisków

Blokada przycisków telewizora z wyjątkiem przycisku 
zasilania. (Wył.)

Automatycznie szeroki

Jeśli telewizor odbiera obraz w formacie szerokim i 
automatyczny format jest ustawiony na Wł., obraz 
zostanie automatycznie wyświetlony w formacie 
szerokim bez względu na wcześniejsze ustawienia 
telewizora. (Wł., Wył.)

Tryb 4:3

Wybierz współczynnik proporcji dla trybu 
Automatyczny. Po wybraniu 4:3, rozmiar obrazu 
będzie zgodny ze specyfikacjami WSS lub Scart 
Pin8. Po wybraniu 16:9, format obrazu zmieni się na 
szeroki ekran. (4:3, 16:9)

DivX®
Ta funkcja służy do potwierdzania kodu 
rejestracyjnego. Kod należy zarejestrować pod 
adresem www.divx.com.
1. Naciśnij MENU.
2. Naciśnij  , aby wybrać „Preferencje”, a 

następnie naciśnij OK.
3. Naciśnij    , aby wybrać „Rejestracja 

DivX®” lub „Deaktywacja DivX®”, a następnie 
naciśnij OK.

Rejestracja DivX®
Kod rejestracyjny można znaleźć w tym menu. 
Przed odtwarzaniem treści DivX®, telewizor należy 
zarejestrować pod adresem www.divx.com.

Deaktywacja DivX®
Kod dezaktywacji można znaleźć w tym menu. 
W celu zwolnienia rejestracji, telewizor należy 
zdezaktywować pod adresem www.divx.com.

SHARP_LE144E_PL.indd   19SHARP_LE144E_PL.indd   19 5/31/2012   2:53:08 PM5/31/2012   2:53:08 PM



Menu TV
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Tryb panoramiczny
Możesz ręcznie wybrać rozmiar obrazu 
wyświetlanego na ekranie. 
Dostępne do wyboru rozmiary obrazu są uzależnione 
od rodzaju odbieranego sygnału.
Naciśnij , gdy na ekranie wyświetlane jest menu 
trybu panoramicznego.
• W miarę przesuwania opcji każdy tryb jest wyświetlany 

natychmiast na ekranie telewizora.

Wybrany 
element Opis

Pełny Dla obrazu w formacie 16:9 squeeze.
4:3 Dla „standardowego” obrazu 4:3. 

Po obu stronach obrazu pojawią 
się pasy.

Panoramiczny W tym trybie obraz jest progresywnie 
rozciągany na boki.

Powiększenie Dla obrazu w formacie 16:9 
letterbox. W przypadku niektórych 
programów u góry i u dołu obrazu 
mogą pojawić się pasy.

Napisy W przypadku, gdy w przekazie w 
formacie letterbox zawarte są napisy, 
to ustawienie powoduje podniesienie 
obrazu w celu zapewnienia, że cały 
tekst napisów będzie widoczny.

14:9 Dla obrazu w formacie 14:9 
letterbox. Po obu stronach obrazu 
pojawią się cienkie paski, a w 
przypadku niektórych programów 
również u góry i u dołu obrazu mogą 
pojawić się pasy.

Normalny W przypadku korzystania z 
komputera PC podłączonego 
przez wejście HDMI, to ustawienie 
powoduje wyświetlenie obrazu 
bez overscanu, to znaczy w trybie 
WYSIWYG. Ta opcja jest dostępna 
wyłącznie w przypadku oglądania 
sygnału ze źródła video przez HDMI.

Plamka w 
plamce

Wyświetla obraz z taką samą liczbą 
pikseli na ekranie (wyłącznie w 
przypadku odbierania sygnału 
1080i/1080p).

UWAGA
• Niektóre rozmiary obrazu mogą nie być 

wyświetlane, w zależności od sygnału 
wejściowego.
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Podłączanie urządzeń USB

Przeglądanie zdjęć

1. W przeglądarce miniaturek Zdjęcie, naciśnij 
   , aby wybrać zdjęcie lub album ze 

zdjęciami.

Przenieś WybierzOK

USB:\
Powróć

StronaP

1 \ 1 

WsteczRETURN

2. Naciśnij OK, aby przeglądać obraz. Rozpocznie się 
pokaz slajdów.

3. Użyj l na pilocie zdalnego sterowania w celu 
wyświetlenia panelu sterowania do obsługi trybu 
Zdjęcie.

Słuchanie muzyki

1. W przeglądarce miniaturek Muzyka, naciśnij  
  , aby wybrać plik lub album z muzyką.

2. Naciśnij OK, aby odtworzyć plik MP3.
3. Użyj MENU lub l na pilocie zdalnego 

sterowania w celu wyświetlenia panelu 
sterowania do obsługi trybu Muzyka.

Odtwarzanie filmu

1. W przeglądarce miniaturek Film, naciśnij    
,aby wybrać plik z filmem.

2. Naciśnij OK, aby odtworzyć film.
3. Użyj MENU lub l na pilocie zdalnego 

sterowania w celu wyświetlenia panelu 
sterowania do obsługi trybu Film.

4. 

Funkcja USB

Ten telewizor jest wyposażony w złącze USB1.1 i 
USB2.0, które umożliwia oglądanie zdjęć, słuchanie 
muzyki i odtwarzanie video zapisanych w urządzeniu 
pamięci masowej USB.

HDMI 2

USB

C.I.

EXT 3
COMPONENT

Y

L-AUDIO-R

HDMI 1

PC

AV INPUT
EXT 2

PB(C
B) PR(C

R)

DIGITALAUDIOOUTPUT

EXT 1SCART

ANT

HDMI 2

USB

C.I.

OUTPUT

/
AUDIO (L/R)

AB

A
USB : A      10 mm

B        7 mm

HDMI : A    12 mm

CAUTION
Use a Product with the

following thickness for

optimal connection to

HDMI cable / USB device.

P

MENU

UWAGA
• W zależności od urządzenia USB, telewizor może nie 

rozpoznawać zapisanych w nim danych.
• Do nazywania plików należy stosować wyłącznie znaki 

alfanumeryczne.
• Nazwy plików o długości przekraczającej 80 

znaków (zależnie od strony kodowej), mogą nie być 
wyświetlane.

• Nie należy odłączać urządzenia USB lub karty pamięci 
od telewizora podczas transferu plików, używania 
funkcji pokazu slajdów, przy przełączeniu ekranu 
na inny lub przed wyjściem z „USB” w menu „Źródło 
wejścia”.

• Nie należy powtarzająco podłączać i odłączać 
urządzenia USB od telewizora.

Podstawowe operacje

1. Włącz telewizor.
2. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do 

portu USB z boku telewizora.
3. Naciśnij b na pilocie zdalnego sterowania i 

naciśnij  , aby wybrać źródło wejścia USB i 
naciśnij OK. Pojawi się menu USB.

USB 2.0

Zdjęcie Muzyka Film

4. Naciśnij  , aby wybrać Zdjęcie, Muzyka lub 
Film, i naciśnij OK. Pojawi się przeglądarka 
miniaturek USB.

5. Naciśnij     i OK w celu przeglądania 
plików lub folderów. Naciśnij EXIT, aby powrócić 
do poprzedniej operacji/foldera.
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Podłączenie urządzenia USB
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Zgodność urządzenia USB

Urządzenie 
USB 2.0 Pamięć USB (klasa pamięci masowej)

System 
plików FAT / FAT32

Format 
pliku 
zdjęcia

JPEG (*.jpg), PNG, bmp

Format 
pliku z 
muzyką

MPEG1 (*.MP3)
Szybkość przesyłania: 32k, 64k, 96k, 
128k, 196k, 256k, 320kbps
Częstotliwość próbkowania: 32k, 
44,1k, 48kHz

Format pliki 
video

MPEG1/2 (*.AVI, *.MPG, *.MPEG, 
*.TS)
MPEG4 (*.AVI, *.MP4, *.MKV)
H.264 (*.AVI, *.MP4, *.MKV, *.TS)
DivX (*.AVI)
XviD (*.AVI)

UWAGA
• Nie są obsługiwane pliki w progresywnym formacie 

jpeg.
• Wszystkie pliki w urządzeniach USB o dużej 

pojemności, mogą nie odtwarzać się prawidłowo.
• Nie gwarantuje się działania przy używaniu hubów 

USB.
• Przedłużacze urządzenia USB muszą posiadać 

certyfikat USB 2.0.
• Zbyt niska szybkość transferu danych może 

uniemożliwić odtwarzanie video przez urządzenie USB 
lub pogorszyć jakość odtwarzania.

• Brak szybkiego działania pomiędzy funkcjami 
odtwarzaj/pauza/szybkie odtwarzanie do przodu/
przewijanie.

• Obraz video może drgać lub nie być płynny, jeśli 
szybkość odczytu/zapisu USB będzie poniżej 
wymagań (niektóre formaty Full HD).

• Pliki w urządzeniach USB 1.1 mogą nie odtwarzać się 
prawidłowo.

• W zależności od pliku, niektórych formatów plików 
video nie można prawidłowo odtworzyć.
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Panel sterowania do obsługi trybów Zdjęcie/Muzyka/Film
Ikona Opis Zdjęcie Muzyka Film

Odtwórz/Pauza. ✓ ✓ ✓

Przewiń. Każde naciśnięcie Przewiń powoduje 
zmianę prędkości (2x, 4x, 8x, 16x). – ✓ ✓

Szybko przewijaj do przodu. Każde naciśnięcie 
Szybko przewijaj do przodu powoduje zmianę 
prędkości (2x, 4x, 8x, 16x).

– ✓ ✓

Odtwórz poprzedni plik. ✓ ✓ ✓

Odtwórz następny plik. ✓ ✓ ✓

Włącz lub wyłącz pokaz slajdów. ✓ – –

Zatrzymaj odtwarzanie i powróć do listy 
plików. ✓ ✓ ✓

Tryb powtarzania
— Wył.: powtarzanie wyłączone
— Raz: jednokrotne powtórzenie wybranego 
pliku
— Folder: powtórzenie wszystkich plików w 
wybranym folderze

✓ ✓ ✓

Powtórz od A do B
Ustaw A: w celu określenia punktu 
początkowego
Ustaw B: w celu określenia punktu końcowego 
odtwarzania
Uwaga: aby anulować powtarzanie

– – ✓

Wyświetl listy odtwarzania. Wybierz plik z list 
odtwarzania w celu rozpoczęcia odtwarzania. ✓ ✓ ✓

Informacja zostanie wyłączona po upływie 
określonego czasu (około 15 sekund) lub 
naciśnij OK, aby wyjść.

✓ ✓ ✓

Wolno przewijaj do przodu.
Każde naciśnięcie Wolno przewijaj do przodu 
powoduje zmianę prędkości.

– – ✓

Do przodu o jedną klatkę.
Każde naciśnięcie OK powoduje przesunięcie 
obrazu o jedną klatkę.

– – ✓

Aspect Ratio. – – ✓

Intelig. obraz. – – ✓

Obróć w prawo o 90º. ✓ – –

Obróć w lewo o 90º. ✓ – –

Wybierz czas wyświetlania zdjęcia. ✓ – –

Muzyka w tle. ✓ – –

Przejdź do czas
Za pomocą przycisków numerycznych na 
pilocie zdalnego sterowania wprowadź 
szukany czas, a następnie naciśnij OK.

✓ – –

UWAGA
• Do plików znajdujących się w folderze, niezwiązanych z wybranym trybem, nie można uzyskać dostępu.
• W przypadku wybrania pliku w niewłaściwym formacie pojawi się alert „Nie obsługiwany plik”.
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Podłączanie urządzeń zewnętrznych
E Przed podłączeniem...
• Przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń należy 

upewnić się, że został wyłączony telewizor i 
podłączane urządzenia.

• Należy pewnie podłączyć kabel do złącza lub do 
złączy.

• Należy uważnie przeczytać podręcznik 
obsługi każdego zewnętrznego urządzenia, 
sprawdzając możliwe typy połączeń. Pomoże 
to również w uzyskaniu najlepszej możliwej 
jakości audiowizualnej w celu maksymalizacji 
potencjalnych możliwości telewizora i 
podłączonego urządzenia.

Połączenie HDMI
Przykłady urządzeń z możliwością podłączenia
E DVD E Odtwarzacz/nagrywarka Blu-ray

Połączenia HDMI (High Definition Multimedia 
Interface) umożliwiają transmisje cyfrowego video 
i audio z odtwarzacza/nagrywarki poprzez kabel 
połączenia. Dane cyfrowego obrazu i dźwięku są 
transmitowane bez kompresji i dlatego nie następuje 
utrata ich jakości. W podłączonych urządzeniach 
nie jest już potrzebna konwersja analogowy/cyfrowy, 
która zawsze powoduje utratę jakości.

EXT 3
COMPONENT

AV INPUT
EXT 2

HDMI 1

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

EXT 1
SCART

ANT

PC

L-AUDIO-RPB(CB)Y PR(CR)

C.I.

USB

HDMI 2

OUTPUT

A

A

B

/
AUDIO (L/R)

CAUTION
Use a Product with the
following thickness for
optimal connection to
HDMI cable / USB device.

HDMI : A      12mm

USB : A        10mm
B          7mm

P

MENU

HDMI

DVI

HDMI 2

Kabel HDMI

Kabel DVI-HDMI  

Urządzenie HDMI

HDMI 1 lub HDMI 2

Konwersja DVI/HDMI
• Poprzez użycie kabla adaptera DVI/HDMI, sygnały 

cyfrowego video DVD można również odtwarzać 
przez kompatybilne połączenie HDMI. 

• HDMI i DVI wykorzystują tę samą metodę 
zabezpieczenia przed kopiowaniem HDCP.

Obsługiwany sygnał video
• 576p, 480p, 1080i, 720p, 1080p. Informacje o 

zgodności sygnału PC znajdują się na stronie 26.

Odtwarzanie jednodotykowe
• Gdy telewizor znajduje się w trybie oczekiwania, 

może automatycznie włączyć i odtworzyć obraz ze 
źródła HDMI.

YPbPr (Połączenie Component)
Przykłady urządzeń z możliwością podłączenia
E VCR E DVD E Odtwarzacz/nagrywarka Blu-ray

Po podłączeniu nagrywarki DVD lub innego 
urządzenia do nagrywania, można korzystać z 
dokładnego odwzorowania kolorów i z wysokiej 
jakości obrazów poprzez (YPbPr).

EXT 3
COMPONENT

AV INPUT
EXT 2

HDMI 1

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

EXT 1
SCART

ANT

PC

L-AUDIO-RPB(CB)Y PR(CR)

C.I.

USB

HDMI 2

OUTPUT

A

A

B

/
AUDIO (L/R)

CAUTION
Use a Product with the
following thickness for
optimal connection to
HDMI cable / USB device.

HDMI : A      12mm

USB : A        10mm
B          7mm

P

MENU

EXT 3
COMPONENT

AV INPUT
EXT 2

L-AUDIO-RPB(CB)Y PR(CR)

Kabel Component Kabel audio

Połączenie 
Component (YPbPr)
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Połączenie SCART
Przykłady urządzeń z możliwością podłączenia
E Dekoder

E Podczas używania SCART
Pełny SCART, z transmisją wejścia S-Video i CVBS 
oraz wyjścia tunera CVBS.

EXT 3
COMPONENT

AV INPUT
EXT 2

HDMI 1

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

EXT 1
SCART

ANT

PC

L-AUDIO-RPB(CB)Y PR(CR)

C.I.

USB

HDMI 2

OUTPUT

A

A

B

/
AUDIO (L/R)

CAUTION
Use a Product with the
following thickness for
optimal connection to
HDMI cable / USB device.

HDMI : A      12mm

USB : A        10mm
B          7mm

P

MENU

EXT 1
SCART

Kabel SCART

Dekoder

UWAGA
• Gdy dekoder wymaga odbioru sygnału z telewizora 

należy wybrać odpowiednie źródło wejścia.

Połączenie Głośnik/Wzmacniacz

E Połączenie wzmacniacza z cyfrowym 
wejściem audio

EXT 3
COMPONENT

AV INPUT
EXT 2

HDMI 1

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

EXT 1
SCART

ANT

PC

L-AUDIO-RPB(CB)Y PR(CR)

C.I.

USB

HDMI 2

OUTPUT

A

A

B

/
AUDIO (L/R)

CAUTION
Use a Product with the
following thickness for
optimal connection to
HDMI cable / USB device.

HDMI : A      12mm

USB : A        10mm
B          7mm

P

MENU

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

Połączenie
Głośnik/Wzmacniacz

Cyfrowe wejście audio
(KONCENTRYCZNE)

Kabel cyfrowego audio

 Wkładanie karty Smartcard do 
modułu CA

Aby odbierać zakodowane stacje cyfrowe należy 
włożyć do gniazda CI (Wspólny interfejs) moduł 
dostępu warunkowego (moduł CA) i kartę Smartcard.
Moduł CA i karta Smartcard nie są dostarczane. 
Można je zwykle uzyskać u dostawcy.

Wkładanie karty Smartcard do modułu CA
1. Ostrożnie włóż moduł CA do gniazda CI, stroną 

ze złączem skierowaną do przodu.
2. Logo na module CA powinno być skierowane do 

zewnątrz od tyłu telewizora.

EXT 3
COMPONENT

Y

L-AUDIO-R

HDMI 1

PC

AV INPUT
EXT 2

PB(C
B) PR(C

R)

DIGITALAUDIOOUTPUT

EXT 1SCART

ANT

HDMI 2

USB

C.I.

OUTPUT

/
AUDIO (L/R)

AB

A
USB : A      10 mm

B        7 mm

HDMI : A    12 mm

CAUTION
Use a Product with the

following thickness for

optimal connection to

HDMI cable / USB device.

P

MENU

UWAGA
• Certyfikacja klucza licencji po włożeniu karty 

Smartcard do modułu CA zgodnego z CI+ trwa za 
pierwszym razem około 30 sekund. Ten proces może 
nie zostać wykonany prawidłowo przy braku wejścia 
antenowego lub, gdy nigdy nie była uruchamiana 
„Automatyczna instalacja”.

• Moduł CA kompatybilny z CI+ czasami aktualizuje swój 
firmware. Obrazy telewizyjne mogą nie wyświetlać 
się przed aktualizacją. Podczas aktualizacji można 
używać wyłącznie przycisku zasilania.

• Moduł CA kompatybilny z CI+ nie zezwala na 
uzyskanie wyjścia na monitor, wszelkich programów 
zabezpieczonych przed kopiowaniem.

• Jeśli telewizor wyświetli komunikat o potwierdzeniu 
aktualizacji dla karty Smartcard, podczas odbioru 
przekazów zgodnych z CI+ należy zastosować się do 
poleceń ekranowych.

• Należy upewnić się, że moduł CA jest prawdłowy 
włożony.
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Podłączenie komputera PC

Połączenie cyfrowe

EXT 3
COMPONENT

AV INPUT
EXT 2

HDMI 1

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

EXT 1
SCART

ANT

PC

L-AUDIO-RPB(CB)Y PR(CR)

C.I.

USB

HDMI 2

OUTPUT

A

A

B

/
AUDIO (L/R)

CAUTION
Use a Product with the
following thickness for
optimal connection to
HDMI cable / USB device.

HDMI : A      12mm

USB : A        10mm
B          7mm

P

MENU

HDMI

DVI

PC

HDMI

HDMI 2

Kabel HDMI

Kabel DVI-HDMI

HDMI 1 lub HDMI 2

Połączenie analogowe

EXT 3
COMPONENT

AV INPUT
EXT 2

HDMI 1

DIGITAL
AUDIO

OUTPUT

EXT 1
SCART

ANT

PC

L-AUDIO-RPB(CB)Y PR(CR)

C.I.

USB

HDMI 2

OUTPUT

A

A

B

/
AUDIO (L/R)

CAUTION
Use a Product with the
following thickness for
optimal connection to
HDMI cable / USB device.

HDMI : A      12mm

USB : A        10mm
B          7mm

P

MENU

DVI-I

VGA

PC

HDMI

PC

Kabel RGB

Kabel konwersji 
DVI-I/RGB

Obsługiwane rozdzielczości wyświetlania

 Formaty komputera (PC)
Rozdzielczość Częstotliwość odświeżania
640 x 480 60Hz
800 x 600 56Hz
800 x 600 60Hz
1024 x 768 60Hz
1280 x 720 60Hz
1280 x 768 60Hz
1360 x 768 60Hz
1280 x 1024 60Hz

Formaty video

Rozdzielczość Częstotliwość odświeżania
480i 60Hz
480p 60Hz
576i 50Hz
576p 50Hz
720p 50Hz, 60Hz
1080i 50Hz, 60Hz
1080p (wyłącznie HDMI)

50Hz, 60Hz, 24Hz
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Dodatek

Rozwiązywanie problemów

Problem Możliwe rozwiązanie
Brak obrazu 1. Podłącz prawidłowo przewód zasilający.

2. Włącz zasilanie.
3. Podłącz prawidłowo kabel sygnałowy.
4. Naciśnij dowolny przycisk na telewizorze LCD.

Nienormalne kolory Podłącz prawidłowo kabel sygnałowy.
Poskręcany obraz 1. Podłącz prawidłowo kabel sygnałowy.

2. Użyj kompatybilny sygnał.
Za ciemny obraz Wyreguluj jasność i kontrast.
Wyłącznie audio, brak obrazów 1. Sprawdź, czy jest prawidłowo podłączony sygnał wejścia.

2. Sygnał TV-RF nie może być słabszy niż 50dB.
Wyłącznie obraz, brak audio 1. Podłącz prawidłowo kabel sygnałowy.

2. Wyreguluj prawidłowo poziom głośności.
3. Podłącz prawidłowo kabel sygnału audio.
4. Sygnał TV-RF nie może być słabszy niż 50dB.

Nie można używać pilota zdalnego 
sterowania

1. Zmień baterię.
2. Wyłącz zasilanie na 10 sekund; a następnie włącz ponownie 

zasilanie.
Nie można odbierać przez antenę 
odpowiednich kanałów

Użyj funkcję Wyszukiwanie kanałów w celu zwiększenia ilości kanałów 
nie zapisanych w pamięci.

Brak kolorów Wyreguluj ustawienia kolorów.
Migający obraz, któremu towarzyszy 
powidok

1. Sprawdź podłączenie kabla antenowego/sygnałowego.
2. Sprawdź, czy kanał znajduje się w trybie odtwarzania.
3. Naciśnij źródło sygnału i zmień tryb wejścia.

Przerywane linie lub segmentacja Wyreguluj antenę.
Telewizor należy ustawić z dala od źródeł zakłóceń, takich jak 
samochody, światła neonowe i suszarki.

Blokada niektórych kanałów 
telewizyjnych (Próba uzyskania 
niektórych kanałów)

Sprawdź używaną metodę Aktualizacja wyszukiwania w celu dodania 
kanałów nie zapisanych w pamięci.

Nakładanie się obrazów lub 
powidoki

Użyj wielokierunkową antenę zewnętrzną.
(Jeśli telewizor jest zakłócany przez pobliskie góry lub budynki).

Nie można używać funkcji Jeśli wybrany element jest wyszarzony, nie można go wybrać.
Nie można odbierać programów Sprawdź używaną metodę Aktualizacja wyszukiwania w celu dodania 

kanałów nie zapisanych w pamięci.
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Specyfikacja

Element
32” KOLOROWY TELEWIZOR 
LCD
Model: LC-32LE144E

32” KOLOROWY TELEWIZOR 
LCD
Model: LC-32LE244E

Wielkość ekranu LCD Przekątna 32”

Liczba punktów 3 147 264 punktów
(1366 x 768 x 3 punktów)

6 220 800 punktów 
(1920 x 1080 x 3 punktów)

System kolorów video PAL/SECAM/NTSC 4.43

Funkcja TV

Standardowy 
telewizor

Analogowe CCIR (B/G, I, D/K, L/L’)

Cyfrowe DVB-T, DVB-C

Odbierane 
kanały

VHF/UHF ATV: IRA-E69, DVB-T: E5-E69

Telewizja 
kablowa Pasmo S, kanały S1 - S41

System strojenia telewizora Automatyczne wstępne ustawienia 1599 kanałów, Automatyczne 
oznaczanie, Automatyczne sortowanie

Stereo/Wielojęzyczny NICAM/A2

Wzmacniacz audio 5 W x 2

Głośnik 33 x 140 x 36 mm

Tył

ANTENA UHF/VHF 75 Ω

SCART SCART (wejście CVBS, wejście Y/C, wejście RGB, wyjście TV)

Wejście PC D-sub 15 pinowe (wejście AV)

CVBS/COMPONENT CVBS (EXT2)/Y(EXT3)/Pb(Cb)/Pr(Cr), pin RCA (L/R)

WYJŚCIE SPDIF Cyfr wyj. audio 

HDMI 1 Wejście cyfrowego video i audio

Boczne

C. I. (Wspólny interfejs) EN50221, R206001, specyfikacja CI Plus

USB Aktualizacja oprogramowania, odtwarzanie wielu multimediów (DC5V / 
500 mA)

HDMI 2 Wejście cyfrowego video i audio

SŁUCHAWKI Gniazdo jack Ø 3,5mm (wyjście audio)

Język OSD

Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Holenderski, Hiszpański, 
Grecki, Portugalski, Szwedzki, Fiński, Rosyjski, Polski, Turecki, 
Węgierski, Czeski, Słowacki, Duński, Norweski, Estoński, Łotewski, 
Litewski, Słoweński, Bułgarski, Chorwacki, Rumuński, Serbski, 
Ukraiński, Białoruski.

Wymagania dotyczące zasilania Prąd zmienny 220–240 V, 50 Hz

Zużycie energii 58 W (zgodnie z EN60065)
0,15 W (tryb oczekiwania)

Waga 7,6 kg (Bez podstawy),
8,6 kg (Z podstawą)

Temperatura działania 0°C do +40°C.

• Zgodnie z polityką wykonywania ciągłych usprawnień, firma SHARP zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych 
i zmian specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia. Podane w specyfikacji wartości działania wskazują 
nominalne wartości produkowanych urządzeń. Indywidualne urządzenia mogą mieć te wartości nieznacznie inne.

UWAGA
• Sprawdź schematy gabarytowe wewnątrz pokrywy tylnej.
• Audio nie można wyprowadzać przez złącze HDMI.
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Specyfikacje środowiskowe

Element
*1 Tryb włączenia (W) 38 W

*2 Tryb oczekiwania (W) 0,15 W

*3  Roczne zużycie energii (kWh) 55 kWh

*1 Pomiar według EN62087 : 2009.
*2 Pomiar według EN62301 : 2005.
*3 Rozczne zużycie energii jest obliczane na podstawie zużycia energii w trybie włączenia (Standardowy), przy 

założeniu oglądania telewizora 4 godziny dziennie, 365 dni w roku.

UWAGA
• Zużycie energii w trybie włączenia zależy od wyświetlanych w telewizorze obrazów.

Inne informacje

Ostrzeżenia dotyczące używania w miejscach o wysokich i niskich temperaturach
• Podczas używania urządzenia w miejscach o niskiej temperaturze (np. pokój, biuro), obraz może lekko smużyć lub 

może być lekko opóźniony. Nie oznacza to nieprawidłowego działania, a po przywróceniu normalnej temperatury 
urządzenie powróci do prawidłowego działania.

• Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscach gorących lub zimnych. Nie należy także pozostawiać urządzenia 
bezpośrednio w świetle słonecznym lub w pobliżu grzejnika, ponieważ może to spowodować deformację obudowy 
i awarię panela LCD.

• Temperatura przechowywania: od –20°C do +60°C.

Urządzenia podłączone do uziemienia ochronnego instalacji budynku poprzez połączenie SIECIOWE lub 
przez inne urządzenia podłączone do uziemienia ochronnego i do systemu dystrybucji sygnału telewizyjnego 
kablem koncentrycznym, mogą w niektórych okolicznościach zagrażać pożarem. Podłączenie do systemu 
dystrybucji sygnału telewizyjnego, ma zapewniać poprzez urządzenie izolację elektryczną niektórych zakresów 
częstotliwości (izolator galwaniczny, patrz EN 60728-11).

UWAGA
• W krajach Norwegia i Szwecja, wymagania dotyczące izolacji odnoszą się także do urządzeń podłączonych do 

systemów dystrybucji sygnału telewizyjnego. 
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Znaki towarowe

• Skrót HDMI, logo HDMI oraz nazwa High-Definition Multimedia Interface są znakami handlowymi lub 
zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych 
krajach.

• Logo „HD TV” to znak towarowy DIGITALEUROPE.

• Logo „HD TV 1080p” to znak towarowy DIGITALEUROPE.

• Logo DVB to zastrzeżony znak towarowy Digital Video Broadcasting - DVB - project.

• Wyprodukowano na podstawie licencji Dolby Laboratories. Dolby i symbol podwójnego D, to znaki 
towarowe Dolby Laboratories.

• DivX®, DivX Certified® i powiązane logo, to znaki towarowe Rovi Corporation lub oddziałów tej firmy, 
używane na podstawie licencji.

• INFORMACJE O VIDEO DIVX: DivX® to cyfrowy format video utworzony przez DivX, LLC, oddział Rovi 
Corporation. To jest oficjalne urządzenie DivX Certified®, które odtwarza video DivX. Dalsze informacje i 
narzędzia programowe do konwersji plików do video DivX, można uzyskać pod adresem divx.com.

• INFORMACJE DOTYCZĄCE VIDEO-ON-DEMAND DIVX: To urządzenie DivX Certified® należy 
zarejestrować, aby można było odtwarzać zakupione filmy DivX Video-on-Demand (VOD). Aby uzyskać 
kod rejestracyjny należy zlokalizować część DivX VOD w menu ustawień urządzenia. Przejdź do vod.divx.
com w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących dokończenia rejestracji.
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Uwaga: 
Ten produkt jest 
oznaczony tym 
symbolem. Oznacza 
to, że zużytych 
produktów elektrycznych 
i elektronicznych nie 
należy mieszać z 
ogólnymi śmieciami z 
gospodarstw domowych. 
Dla tych produktów 
dostępne są oddzielne 
systemy zbiórki.

A. Informacje dla użytkowników dotyczące usuwania (prywatne 
gospodarstwa domowe)
1. Na terenie Unii Europejskiej

Uwaga:  Tego urządzenia nie należy go wyrzucać ze zwykłymi śmieciami!

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne należy usuwać osobno i zgodnie z 
prawem, które wymaga prawidłowego usuwania, przywracania i recyklingu zużytych 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Zgodnie z prawami wykonawczymi krajów członkowskich, użytkownicy z prywatnych 
gospodarstw domowych w krajach UE mogą zwracać bezpłatnie zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne do wyznaczonych punktów zbiórki*. W niektórych krajach* 
stary produkt może także odebrać bezpłatnie sprzedawca, jeśli zakupiony zostanie 
podobny nowy produkt.

*) Dalsze, szczegółowe informacje można uzyskać u władz lokalnych.

Jeśli zużyte urządzenie elektryczne lub elektroniczne posiada baterie lub akumulatory, 
zgodnie z lokalnym prawem należy je usunąć wcześniej oddzielnie.

Prawidłowe usunięcie tego produktu zapewnia poddanie go niezbędnej obróbce, 
przywróceniu lub recyklingowi i zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla 
środowiska i zdrowia ludzi, w przypadku nieprawidłowego rozdysponowania zużytych 
urządzeń.

2. Kraje poza UE

Aby usunąć ten produkt należy skontaktować się z lokalnymi władzami i zapytać o 
prawidłowy sposób usuwania.

Dla Szwajcarii: Zużyte urządzenia elektryczne lub elektroniczne można zwracać bez 
opłat do dostawcy nawet, jeśli nie zostanie zakupiony nowy produkt. Dalsze urządzenia 
zbiórki są wymienione na stronie głównej www.swico.ch lub www.sens.ch.

B. Informacje dotyczące usuwania dla użytkowników biznesowych

1. Na terenie Unii Europejskiej

Jeśli produkt jest używany do celów biznesowych i wymagane jest jego usunięcie:

Należy skontaktować się z dostawcą SHARP, który poinformuje o sposobie zwrotu 
produktu. Użytkownik może zostać obciążony kosztami zwrotu i recyklingu. Małe 
produkty (i małe ilości) można zwracać do lokalnych punktów zbiórki.

Dla Hiszpanii: W celu uzyskania informacji dotyczących zwrotu zużytych produktów 
należy skontaktować się z dysponentami lokalnego systemu zbiórki lub z lokalnymi 
władzami.

2. Kraje poza UE

Aby usunąć ten produkt należy skontaktować się z lokalnymi władzami i zapytać o 
prawidłowy sposób usuwania.

Bateria dostarczona wraz z produktem może zawierać śladowe ilości ołowiu.

Dla krajów UE: Symbol przekreślonego kosza na kółkach informuje, że zużytych 
baterii nie należy umieszczać razem z ogólnymi śmieciami z gospodarstw domowych! 
Dostępne są oddzielne systemy zbiórki zużytych baterii, umożliwiające prawidłową 
obsługę i recykling, zgodnie z prawem.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących schematów zbiórki i 
recyklingu należy kontaktować się z władzami lokalnymi.

Dla Szwajcarii: Zużyte baterie należy zwracać do punktu sprzedaży.

Dla krajów spoza UE: Należy skontaktować się z lokalnymi władzami w celu 
uzyskania informacji o prawidłowym sposobie usuwania zużytych baterii.
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