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WPROWADZENIE I INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Dziękujemy za zakup telewizora alphatronics LED. 

Oto krótka wersja Instrukcji obsługi. Więcej informacji lub bardziej szczegółowe instrukcje można 
znaleźć na naszej stronie internetowej: www.alphatronics.de.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Dla własnego bezpieczeństwa i aby zapobiec niepożądanym uszkodzeniom urządzenia, należy 
przeczytać i przestrzegać poniższych informacji dotyczących bezpieczeństwa.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem i warunki otoczenia

Ten telewizor jest przeznaczony wyłącznie do odbioru i odtwarzania sygnałów obrazu i dźwięku. 
Nie może być używany w pomieszczeniach o dużej wilgotności (np. w łazience lub saunie). Gwa-
rancja jest udzielana tylko na użytkowanie w określonym, dozwolonym środowisku.

Jeśli urządzenie jest używane na zewnątrz, należy upewnić się, że jest zabezpieczone przed wilgo-
cią (deszczem, kroplami i bryzgami wody). Wysoka wilgotność prowadzi do powstawania prądów 
upływowych w urządzeniu. Może to prowadzić do ryzyka kontaktu z napięciem lub pożaru.

Jeśli urządzenie zostało przeniesione z zimna do ciepłego otoczenia, należy pozostawić je wyłączo-
ne na około jedną godzinę ze względu na możliwość tworzenia się wilgoci kondensacyjnej.

Nie należy umieszczać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych cieczami lub palących się świec.

W zależności od wybranego rozwiązania montażu lub podstawy istnieje niebezpieczeństwo 
przygniecenia pomiędzy obudową telewizora a podstawą. Podczas obracania telewizora należy 
upewnić się, że w tym obszarze nie znajdują się palce ani żadne przedmioty.

Baterie stwarzają potencjalne ryzyko zakrztuszenia. Nie należy pozwalać dzieciom na otwieranie 
schowka na baterie.

Transportowanie

Urządzenie należy trzymać za krawędzie obudowy na górze i na dole. 
Wyświetlacz jest wykonany ze szkła lub tworzywa sztucznego i może pęknąć w przypadku nie-
właściwego obchodzenia się z nim. Nie udziela się gwarancji na szkody spowodowane czynnikami 
zewnętrznymi. 
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Zasilanie

Niewłaściwe napięcie może uszkodzić urządzenie. Urządzenie może być podłączone do sieci 
zasilającej o napięciu podanym na tabliczce znamionowej wyłącznie za pomocą odpowiedniego 
przewodu przyłączeniowego urządzenia 12 V lub załączonego przewodu zasilającego. Wtyczka 
sieciowa telewizora musi być łatwo dostępna, aby w każdej chwili można było odłączyć go od sieci. 
Podczas wyjmowania wtyczki sieciowej nie należy ciągnąć za przewód, lecz za obudowę wtyczki. 
Przewody we wtyczce sieciowej mogłyby zostać uszkodzone i spowodować zwarcie przy ponow-
nym podłączaniu.

Przewód zasilający należy ułożyć tak, aby nie był narażony na uszkodzenie. Przewód zasilający nie 
może być zagięty ani ułożony na ostrych krawędziach, nie można po nim chodzić ani narażać go 
na działanie środków chemicznych – to ostatnie dotyczy całego urządzenia! Przewód zasilający 
z uszkodzoną izolacją może spowodować porażenie prądem elektrycznym i stanowi zagrożenie 
pożarowe.

Cyrkulacja powietrza i wysokie temperatury

Otwory wentylacyjne na tylnej ściance urządzenia muszą zawsze być odkryte. Nie należy kłaść 
gazet ani serwet na telewizorze. Po bokach i na górze, gdy urządzenie jest umieszczone lub 
zawieszone w szafce lub półce, należy zapewnić co najmniej 2 cm wolnej przestrzeni na cyrkulację 
powietrza. Jak każde urządzenie elektroniczne, telewizor wymaga dostępu powietrza do chłodze-
nia podczas pracy. Jeżeli cyrkulacja powietrza będzie utrudniona, może dojść do pożaru.

Telewizor z podstawą należy ustawiać tylko na równej, stabilnej, poziomej powierzchni. Urządzenie 
nie powinno wystawać do przodu, szczególnie w przypadku montażu w meblach lub na meblach. 

Ustawić urządzenie w taki sposób, aby nie było narażone na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych lub dodatkowe ogrzewanie z grzejników.

Unikać przedostawania się metalowych elementów, igieł, spinaczy, płynów, wosku itp. do wnętrza 
urządzenia przez otwory wentylacyjne w tylnej ściance. Może to spowodować zwarcie w urządze-
niu i doprowadzić do pożaru.

Jeśli coś dostanie się do wnętrza urządzenia, należy natychmiast odłączyć je od zasilania i skontak-
tować się z działem obsługi klienta w celu dokonania przeglądu.
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Naprawy i akcesoria

Nie należy zdejmować tylnego panelu telewizora samodzielnie. Wszystkie prace serwisowe i 
naprawcze należy zlecać autoryzowanemu serwisowi telewizorów.

Czyszczenie

Telewizor, wyświetlacz i pilot należy czyścić wyłącznie wilgotną, miękką i czystą ściereczką, bez 
użycia ostrych lub agresywnych środków czyszczących.

Informacja dotycząca wyświetlacza LED

Zakupiony telewizor z wyświetlaczem LED spełnia najwyższe standardy jakości i został sprawdzony 
pod kątem błędów pikseli. Pomimo najwyższej staranności w produkcji wyświetlaczy, nie można w 
100% wykluczyć, że ze względów technologicznych piksele mogą mieć wady. 

Recykling

Dyrektywa UE 2012/19/UE reguluje prawidłowy zwrot, przetwarzanie i recykling 
zużytego sprzętu elektronicznego. Dlatego też stary sprzęt elektroniczny musi być 
utylizowany oddzielnie. Proszę nie wyrzucać tego urządzenia do zwykłych odpadów 
domowych w celu utylizacji!

Urządzenie można zwrócić bezpłatnie do wyznaczonych punktów zwrotnych lub, w 
razie potrzeby, do dystrybutora w przypadku zakupu porównywalnego nowego urządzenia. 

Zgodnie z przepisami dotyczącymi baterii, zużyte baterie nie mogą być już wyrzucane do odpadów 
domowych. Zużyte baterie należy wyrzucać bezpłatnie do pojemników znajdujących się u sprze-
dawców detalicznych.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnymi władzami administracyjnymi.

ZAKRES DOSTAWY

1. Telewizor LED TV                2. Zasilacz prądu stałego i przewód zasilający 

3. Pilot                  4. Przewód przyłączeniowy                           5. Instrukcja obsługi        

Informacja

Zakupiony produkt może zawierać inne akcesoria, w zależności od miejsca sprzedaży.
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POŁOŻENIE I FUNKCJE PRZYCISKÓW STEROWANIA

 
Pozycja Opis przycisku Działanie

1 CH+/- • Wybór kanałów TV, nacisnąć ten przycisk, aby wybrać stacje lub 
wybrać górne lub dolne menu w menu ekranowym (OSD).

2 VOL+/- • Zwiększanie lub zmniejszanie głośności
• Regulacja wybranych pozycji menu w menu ekranowym (OSD)

3 MENU • Otwieranie lub zamykanie menu
4 SOURCE • Wybór wejścia sygnału
5 • Przycisk zasilania w trybie gotowości

 
Włącznik znajduje się w dolnej, prawej części na zewnątrz urządzenia.

Uwaga: Gdy urządzenie jest włączone, dioda LED nie świeci się. Gdy urządzenie znajduje się w 
trybie czuwania, dioda LED świeci na niebiesko.

Informacja: jeśli telewizor nie odbierze sygnału VGA/HDMI po 1 minucie lub sygnału wideo po 10 
minutach, automatycznie przełączy się w tryb gotowości. Dioda LED trybu gotowości ponownie 
zaświeci na niebiesko.
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Widok z tyłu

1 DC In    2 COAX

3 RJ45    4 YbPrIN 

5 AV IN    6 AV OUT

7 HDMI 1   8 HDMI 2 (ARC)

9 USB 1 / 2   

Widok z boku

10 RF IN DVB-S / S2   11 RF IN DVB-T / T2 / C   

12 Wyjście słuchawkowe
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1.  Przycisk włączania i wyłączania telewizora z trybu czuwania
2.  Wyciszenie
3.  Wyświetlanie multimediów USB
4.  Obsługa DVD
5.  Telegazeta
6.  Zmiana języka ścieżki dźwiękowej
7.  Napisy włączone/wyłączone
8.  Otwieranie ustawień
9.  Informacja 
10.   Timer uśpienia
11.  Menu
12.  Wyświetlanie wszystkich aplikacji
13.  Wybór źródła sygnału
14.  Przyciski nawigacji
15.  Włączanie/wyłączanie wskaźnika myszy
16.  Powrót do poprzedniego programu
17.  Strona główna / ekran startowy
18.   EPG: elektroniczny przewodnik po programach
19.   Wybór kanału + / -
20.   Dźwięk głośniej/ciszej
21.   Przycisk wysuwania płyt DVD 
22.  Menu Dźwięk
23.   Rozmiar obrazu
24.   Menu Obraz
25.   Rozpoczęcie nagrywania z przesunięciem czasowym
26.  Przyciski numeryczne 0-9
27.   Ulubione kanały
28.  Przywrócenie poprzednio wybranego kanału
29.  Dla teletekstu: czerwony / zielony / żółty / niebieski
30.  Przycisk nagrywania
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Wkładanie baterii

Wymienić baterie w sposób opisany na rysunku.  
Potrzebne są 2 baterie typu „AAA”.

Uwaga:
1. Trzymać baterie z dala od dzieci.
2.  Nie wolno próbować ładować baterii alkalicznych, nie wolno ich zwierać ani wrzucać do ognia.
3.  Należy zawsze wymieniać obie baterie jednocześnie. Nie mieszać starych i nowych baterii lub 

baterii różnych typów.
4.   Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby zapobiec wyciekowi 

elektrolitu.

Informacje:

1. Nie upuszczać pilota ani nie stawać na nim.
2. Chronić pilota przed wodą i wilgocią.
3. Nie należy używać pilota do innych urządzeń w tym samym czasie.
4.  Jeśli telewizor nie reaguje na sygnały z pilota, należy najpierw wymienić baterie!

Obraz symbolu
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PIERWSZE UŻYCIE

Przed uruchomieniem telewizora należy podłączyć go do odpowiedniego przyłącza elektrycznego. 
Dla wygody zainstalowaliśmy już fabrycznie listę stacji do odbioru DVB-S2. Oznacza to, że nie 
trzeba przeprowadzać wyszukiwania stacji.

Odbiór DVB-T

W przypadku odbioru DVB-T/C zalecamy przeprowadzenie automatycznego wyszukiwania stacji w 
zależności od lokalizacji.
W tym celu po naciśnięciu przycisku Menu należy przejść do pozycji Stacje i nacisnąć przycisk OK.
W pozycji Typ anteny należy nacisnąć przycisk , aby przełączyć na „Air”.
W przypadku DVB 5V, przesunąć suwak w prawo (wł.)
Przejść o jeden wiersz w dół i rozpocząć automatyczne wyszukiwanie przy pomocy przycisku OK.
Ustawić typ wyszukiwania na „cyfrowe”, a następnie rozpocząć skanowanie pod nim.

Powrót do ustawień pierwszego uruchomienia

Przycisk Menu, następnie w prawo aż do ikony „Wspólne”. Następnie OK.
Przesunąć granicę w dół do wiersza „FTI”, a następnie nacisnąć przycisk OK.

Poszczególne etapy pierwszego uruchomienia

Przy pierwszym użyciu urządzenia należy ustawić istotne opcje.
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Nacisnąć przycisk OK na pilocie, aby rozpocząć pierwszą instalację.
Krok 1

Użyć klawiszy strzałek, aby wybrać żądany język.
Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić język, a następnie nacisnąć przycisk , aby przejść do 
następnego kroku.
Krok 2 

Wybrać kraj i potwierdzić przyciskiem OK.

Krok 3

Wybrać swoją aktualną strefę czasową (Warszawa w Polsce).
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Krok 4

Wybrać połączenie sieciowe (LAN/WLAN).

Krok 5

Wybrać odpowiednie źródło sygnału (TV do odbioru telewizji)

Jeśli wybrano Dom, więcej informacji można znaleźć na następnej stronie.
Jeśli wybrano pozycję TV, należy teraz zakończyć wyszukiwanie kanałów telewizyjnych w następ-
nym kroku.

Nacisnąć przycisk Menu, następnie ikonę „Stacje”, a następnie nacisnąć OK.

W pozycji typ anteny należy wybrać opcję Satelita
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Z listy „Kraj” wybrać: Polska.
Następnie należy potwierdzić wyszukiwanie i wybrać „Zdefiniowane” Następnie załadowana zosta-
nie wstępnie zaprogramowana lista stacji alphatronics.

Lista zdefiniowanych stacji alphatronics jest teraz załadowana.
Za pomocą przycisku OK można teraz przeglądać listę kanałów.
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Ustawianie stacji poza granicami Niemiec:

Nacisnąć przycisk Menu, następnie ikonę „Stacje”, a następnie nacisnąć OK.

 
Teraz wybrać żądany kraj:

Na przykład Austria: 

 
Następnie wybrać „Preferowany satelita” (jest to ustawienie dla funkcji Szybki skan):

Teraz wybrać żądany kraj:

Potwierdzić Austria Sat.
Teraz należy potwierdzić Automatyczny skan, aby przeprowadzić skanowanie stacji.



16

Wyświetlanie strony głównej

Nacisnąć przycisk Dom na pilocie zdalnego sterowania, aby przejść do strony głównej.
Używając klawiszy strzałek  , wybrać żądane źródło.

1. Uruchomić Android Play Store 
2. Otworzyć przeglądarkę internetową
3. Otworzyć folder z plikami do pobrania
4. Przegląd wszystkich aplikacji
5.  Potwierdzić tutaj przyciskiem OK, a następnie umieścić żądaną aplikację na tej pozycji. 

Aplikację można usunąć poprzez dłuższe naciśnięcie przycisku OK.
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6. Otwieranie ustawień
7. Otworzyć odtwarzacz multimedialny (zdjęcia, filmy, muzyka), odtwarzanie z portu USB

Aplikacje

Używając przycisków strzałek wybrać żądaną aplikację. Nacisnąć przycisk OK, aby otworzyć wybra-
ną aplikację.

Nacisnąć przycisk             na pilocie, aby przejść bezpośrednio do listy aplikacji.
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Multimedia

Jeśli podłączone jest urządzenie USB (pendrive, dysk twardy), w tym widoku można odtworzyć 
dany plik.

1 Otwieranie filmów
2 Otwieranie utworów muzycznych
3 Otwieranie zdjęć
4 Otwieranie folderów z danymi z urządzenia USB
Nacisnąć przycisk UP/DN, aby wybrać między pamięcią wewnętrzną a zewnętrznym urządzeniem 
USB.
Porada: nacisnąć przycisk             na pilocie, aby przejść bezpośrednio do menu multimediów.
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Bluetooth

Funkcja Bluetooth 4.2 pozwala na odbieranie lub wysyłanie muzyki przez Bluetooth.

Telewizor odbiera muzykę ze smartfonu

Krok 1: otworzyć listę aplikacji i wybrać pozycję Odbieranie Bluetooth

Krok 2: telewizor pokazuje nazwę podłączonego smartfonu.
  Wyświetlana jest również nazwa utworu muzycznego.

 

Głośność telefonu komórkowego jako odtwarzacza powinna wynosić co najmniej 50%. 
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Krok 3: połączenie smartfonu z telewizorem przez Bluetooth
  Otworzyć ustawienia Bluetooth w smartfonie i uruchomić  
  proces wyszukiwania.
  Po wyświetleniu urządzenia o nazwie alphatronics BT Receive, należy połączyć je  
  ze smartfonem.
  Po nawiązaniu połączenia, muzyka ze smartfonu jest  
  odtwarzana na telewizorze.
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Telewizor transmituje dźwięk do urządzenia zewnętrznego.

Łączenie telewizora z zewnętrznym głośnikiem Bluetooth lub słuchawkami Bluetooth
Krok 1: w obszarze Smart w sekcji Ustawienia systemu kliknąć na ikonę 
 „Urządzenia peryferyjne Bluetooth”.
 Otworzyć Ustawienia Bluetooth.  

Krok 2: aktywować funkcję Bluetooth (jeśli nieaktywna).

Krok 3: wyszukać urządzenia zewnętrzne.
Informacja W urządzeniu zewnętrznym funkcja Bluetooth musi być włączona.
  Gdy telewizor znajdzie urządzenie zewnętrzne, zostanie wyświetlona jego nazwa.

Krok 4: teraz połączyć urządzenie zewnętrzne (Połącz)
  Po nawiązaniu połączenia pojawi się status „połączony”.
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Aby zakończyć połączenie, należy wybrać urządzenie zewnętrzne i nacisnąć przycisk OK. Następnie 

nacisnąć przycisk „Rozłącz” lub „Przerwij parowanie”, aby zakończyć połączenie.
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Menu główne

Nacisnąć przycisk Menu, aby otworzyć pokazane poniżej menu.
Poruszać się za pomocą przycisków strzałek    . Wybór przy pomocy przycisku OK.

 

Pozycja menu Obraz

W wyborze obrazu w „Trybie obrazu”, oprócz standardowych ustawień Standardowy/ Łagodny/ 
Dynamiczny, można również wybrać ustawienie Użytkownika i samodzielnie regulować jasność, 
kontrast i kolor. Temperatura kolorów i format obrazu są określane automatycznie.

 
Redukcja szumów

Wybrać opcję Redukcja szumów. Do wyboru: brak, niska, średnia, wysoka i automatyczna. 

 

Temperatura kolorów

Wybrać opcję Temperatura kolorów, aby dostosować parametry temperatury kolorów.

 

DLC

Ustawianie dynamicznej kontroli jasności
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HDR

Włączanie/wyłączanie funkcji szerokiego zakresu dynamiki

 

Pozycja menu Dźwięk

Wybrać menu Dźwięk za pomocą przycisków    i nacisnąć OK. Za pomocą przycisków   
wybrać tryb dźwięku i nacisnąć OK, aby wejść do opcji ustawień. Użytkownik może przełączyć tryb 
dźwięku na Muzykę/Film/Sport/Standard/Użytkownika.

 
AVC

Auto Volume Control – po włączeniu głośność jest ustawiona na stałym poziomie.

 
Ustawienia dźwięku 

Włączanie/wyłączanie – za pomocą przycisków    można regulować głośność.
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Osoby niedosłyszące

Funkcja ta pomaga użytkownikom z wadami słuchu. Kiedy jest włączona,
dźwięki z otoczenia są zastępowane napisami.

 
Main Speaker

Włączanie lub wyłączanie głośnika TV po podłączeniu słuchawek lub głośnika Bluetooth.

 
Tryb SPDIF

Tryb SPDIF obejmuje tryb AUTO i PCM. Użytkownik może również zamknąć tę funkcję.

 
Efekt dźwięku przestrzennego

Włączanie/wyłączanie funkcji dźwięku przestrzennego

 
Tylko dźwięk

W trybie radia można użyć tej funkcji do wyłączenia wyświetlacza w celu oszczędzania energii. 
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Pozycja menu Kanał

 

Menu EPG

Nacisnąć przycisk szybkiego wybierania EPG, aby otworzyć menu EPG.

 
 

 

 
W tym menu znajduje się kilka przycisków umożliwiających dostęp do różnych podmenu.
Na pilocie zdalnego sterowania znajdują się następujące przyciski:
czerwony przycisk:   nagrywanie programu;
zielony przycisk:  otwieranie podmenu Info; wyświetla informacje o kanałach;
żółty przycisk:  otwieranie podmenu Harmonogram; wyświetla listę nagrań;
niebieski przycisk:  otwieranie podmenu Przypomnienie; wyświetla niektóre ustawienia  
   przypomnienia;
przycisk Wstecz:  wyświetlanie poprzedniego kanału;
przycisk Dalej:   wyświetlanie następnego kanału;
przycisk OK:  wybór kanału.
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Pozycja menu Blokada systemu

 

Zmiana hasła

 

 
Blokada systemu

 
Kontrola rodzicielska

Pozycja menu Tryb hotelowy 

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy włączona jest blokada systemu.
Tutaj można ustawić funkcje, których użytkownik nie może później zmienić (tylko po usunięciu 
blokady systemu).

 

 

Pozycja menu Czas

 

Tutaj można ustawić timer ekranowy (OSD), timer uśpienia i timer automatycznego trybu gotowo-
ści.
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Pozycja menu Wspólne

 

Ustawianie PVR (opcjonalne)

 

 
Po aktywowaniu funkcji nagrywania na USB (wszystkie informacje na ten temat znajdują się na 
stronie www.alphatronics.de/Support/USB-Recording), można nagrywać do zewnętrznej pamięci.
Należy pamiętać, że nie wszystkie pamięci USB lub zewnętrzne dyski twarde są kompatybilne.
Zwłaszcza nośniki pamięci USB 3.0 mogą powodować problemy. Ze względu na różnorodność 
modeli i rozmiarów pamięci, nie możemy zagwarantować pełnej funkcjonalności wszystkich 
dostępnych na rynku urządzeń pamięci USB. Najważniejsze, aby prędkość wynosiła powyżej 
5MB/s. Nagrywanie można rozpocząć jako nagrywanie czasowe w menu EPG lub jako nagrywanie 
natychmiastowe, naciskając przycisk REC na pilocie. Nagranie zapisuje się w pozycji menu Media w 
zakładce Film.

Włączanie/wyłączanie niebieskiego ekranu

Język ścieżki dźwiękowej / ustawienia języka napisów

Ustawianie trybu ECO
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HDMI CEC

To urządzenie obsługuje HDMI CEC do interaktywnej obsługi pomiędzy różnymi urządzeniami. Na-
cisnąć prawy przycisk po wybraniu menu HDMI CEC. Następnie użytkownik może otworzyć niektóre 
funkcje w zależności od zapotrzebowania. Lista urządzeń pokazuje, które urządzenia są dostępne.

Napęd DVD / Obsługa

1.  Włączyć funkcję DVD: włączyć telewizor i naciskać kilkakrotnie przycisk SOURCE, aż do wybrania 
trybu DVD.

2.  Włożyć płytę do odtwarzacza DVD: włożyć płytę do odtwarzacza DVD zadrukowaną stroną skiero-
waną do tyłu. Płyta zostanie załadowana automatycznie. Na ekranie pojawi się najpierw komu-
nikat „zamknij”, a następnie „wczytaj”. Po załadowaniu zawartości płyty, odtwarzanie rozpocznie 
się automatycznie. Jeżeli płyta znajduje się już w napędzie, zostanie odczytana automatycznie.

3. Informacja Odtwarzacz DVD obsługuje się za pomocą pilota.
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USUWANIE USTEREK

Przed skontaktowaniem się z działem obsługi klienta prosimy spróbować naprawić najczęściej 
występujące błędy korzystając z poniższej listy. Drobna korekta może często rozwiązać problem i 
przywrócić prawidłowy obraz na ekranie. 

Problem Czynności naprawcze

Brak obrazu •  Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone i 
włączone.

• Wyregulować jasność i kontrast.
• Sprawdzić sygnał wejścia
•  Sprawdzić połączenie pomiędzy monitorem i 

urządzeniem. Odłączyć przewód zasilający, od-
czekać minutę i ponownie podłączyć urządzenie. 

• Sprawdzić wybór ekranu.
Obraz nie jest wyraźny Sprawdzić, czy przewód wejściowy wideo jest prawi-

dłowo podłączony.

Obraz jest rozmyty •  Możliwe wahania napięcia, podłączyć urządzenie 
do innego źródła zasilania.

•  Sprawdzić, czy w bezpośrednim sąsiedztwie 
znajdują się urządzenia magnetyczne (odbiornik 
bezprzewodowy, transformator prądu zmiennego 
itp.).

Kolory są niewyraźne Sprawdzić, czy przewód wejściowy wideo jest prawi-
dłowo podłączony.

Obraz „chwieje się” lub widać faliste 
załamania.

•  Sprawdzić zakres napięcia wejściowego wideo 
(V-sync Max. 75Hz, H-sync Max.48.08KHz)

•  Upewnić się, że kable wideo są prawidłowo 
podłączone.

Brak dźwięku •  Sprawdzić, czy głośnik jest prawidłowo podłą-
czony.

•  Dźwięk może być wyłączony (mute), spróbować 
wyregulować głośność.
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Pilot nie działa •  Sprawdzić, czy sygnał pilota nie jest zablokowany 
przez jakiś obiekt lub światło.

•  Sprawdzić baterie i w razie potrzeby wymienić je 
na nowe.

Słaby odbiór obrazu i/lub słaby dźwięk Sprawdzić poprawność ustawienia odbiorników 
(odbiorników satelitarnych, dekoder DVB-T)

Problem występuje nadal. Odłączyć przewód zasilający, odczekać minutę i 
ponownie podłączyć urządzenie. 

Więcej informacji
Zasilanie Przekrój przewodu powinien wynosić co najmniej 

2 razy 0,75 mm2, a w przypadku długości 5 m, co 
najmniej 2 razy 2,5 mm2

Biegunowość Upewnić się, że napięcie +/- jest prawidłowe 
(przestrzegać symbolu na naklejce). Odwrócenie 
biegunowości urządzenia powoduje unieważnienie 
gwarancji.

Jeśli telewizor nadal nie działa, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z pomocą techniczną.

Wskazówka dotycząca produktu: 
temperatura otoczenia: -10 – +45°C 
temperatura przechowywania: -20 – +60°C

Serwis

Urządzenie to zostało zakupione z trzyletnią gwarancją. W przypadku wystąpienia usterek lub 
problemów, prosimy o zwrócenie się do sprzedawcy.
Uwaga

Konstrukcja, funkcje i wyposażenie mogą ulec zmianie. Użyte przykładowe zdjęcia służą wyłącznie 
do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od oryginału.
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Niniejszym

alphatronics GmbH, Breitengraserstraße 6, 90482 Norymberga, Niemcy, oświadcza, że urzą-
dzenia SLA-22 DSBAI + | SLA-24 DSBAI+ | SL-32 DSBAI+ | S-32 DSBAI + | S-40 DSBAI + | S-32 
BSBAI + S-40 BSBAI + spełniają zasadnicze wymogi i inne właściwe przepisy dyrekty-
wy 2014/53/UE.

Więcej szczegółów dotyczących telewizorów z funkcją Bluetooth i / lub WLAN
Bluetooth 4.2
Zasięg: 2402 – 2480 MHz
Moc: 1 mW
WLAN 802.11 b/g/n

Port odtwarzania USB: DC 5V  500 mA

Pełna deklaracja zgodności znajduje się pod tym adresem:
www.alphatronics.de/de/support/konformitaetserklaerungen,14/BA_SL_SLA_S_243240DS-
BAI+_V1.0DEN
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alphatronics GmbH
Breitengraserstraße 6
90482 Norymberga

Tel. +49 (0) 911 21 65 54-0 E-mail:  info@alphatronics.de
Faks +49 (0) 911 21 65 54-65 Strona internetowa: www.alphatronics.de


