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1. ÚVOD A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro LED televizor alphatronics.
Toto je zkrácená verze našeho návodu k obsluze. Pokud si přejete další informace nebo potřebujete podrobný návod, navštivte prosím naši webovou stránku na adrese www.alphatronics.
de.
Bezpečnostní pokyny
Pro vaši vlastní bezpečnost a zamezení vzniku zbytečných škod na vašem přístroji si prosím
přečtěte následující bezpečnostní pokyny a řiďte se jimi.
Použití v souladu s určením a okolní podmínky:
Tento televizor je určen výhradně pro příjem a reprodukci obrazových a zvukových signálů.
Přístroj nesmí být provozován v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu (např. v koupelně
nebo sauně). Záruku lze poskytnout pouze za předpokladu, že byl přístroj použit ve vhodném
prostředí za podmínek uvedených v tomto návodu k obsluze.
Pokud přístroj používáte venku, ujistěte se, že je dostatečně chráněn před vlhkostí (déšť,
kapající a stříkající voda). Vysoká vlhkost vede ke vzniku bludných proudů uvnitř přístroje. V
důsledku toho hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
Pokud jste přístroj přenesli z chladného do teplého prostředí, nechte jej před zapnutím alespoň jednu hodinu stát. Tím předejdete rizikům spojeným se vznikem kondenzované vlhkosti
uvnitř přístroje.
Na přístroj nepokládejte předměty obsahující tekutiny ani hořící svíčky.
V závislosti na zvoleném způsobu uchycení, resp. postavení hrozí mezi rámem a podstavcem
televizoru nebezpečí zmáčknutí či přiskřípnutí. Při otáčení televizoru dbejte na to, aby se v
této oblasti nenacházely vaše prsty ani jiné předměty.
Baterie představují potenciální riziko udušení. Nedovolte dětem otevírat přihrádku na baterie.
Přenos:
Pokud chcete přístroj přenést, uchopte jej za okraj rámu nahoře a dole.
Obrazovka je vyrobena ze skla, resp. z umělé hmoty a může se v důsledku nesprávné manipulace rozbít. Na škody vzniklé v důsledku vnějších vlivů se nevztahuje záruka.
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Napájení:
Nesprávná napětí mohou přístroj poškodit. Tento přístroj smí být připojen pouze k elektrické
síti s napětím uvedeným na výrobním štítku a prostřednictvím vhodného 12V napájecího
kabelu nebo síťového kabelu dodávaného s přístrojem. Síťový kabel televizoru musí být vždy
snadno přístupný, aby bylo možno přístroj kdykoliv snadno odpojit od sítě. Při vytahování
kabelu ze sítě jej uchopte za zástrčku – nikdy netahejte za samotný kabel. V opačném případě
může dojít k poškození drátů uvnitř zástrčky a následnému zkratu při jejím příštím zapojení
do zásuvky.
Síťový kabel veďte tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození. Síťový kabel neohýbejte, nepokládejte přes ostré hrany, nestoupejte na něj a nevystavujte jej chemikáliím – posledně jmenované platí pro celý přístroj! U síťového kabelu s poškozenou izolací hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem a vzniku požáru.
Cirkulace vzduchu a vysoké teploty:
Větrací štěrbiny na zadní straně přístroje musí za všech okolností zůstat nezakryté. Přes/
na přístroj nepokládejte noviny ani dečky. Je-li přístroj postaven nebo zavěšen uvnitř skříně
nebo regálu, je potřeba na jeho bocích a na vrchu zajistit alespoň 2cm mezeru pro oběh vzduchu. Jako každé elektrické zařízení potřebuje váš televizor během provozu k ochlazení vzduch.
Pokud není zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu, může dojít k požáru.
Televizor s podstavcem umisťujte vždy na hladký, pevný a vodorovný podklad. Především
stojí-li přístroj uvnitř nebo na nábytku, neměl by vepředu přečnívat.
Přístroj umístěte tak, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu záření ani jiným zdrojům
tepla, které by mohly způsobit jeho další ohřátí.
Zabraňte tomu, aby větracími štěrbinami dovnitř přístroje vnikly kovové díly, jehly, kancelářské sponky, tekutiny, vosk atp. V opačném případě by mohlo dojít ke zkratu a případně ke
vzniku požáru.
Pokud přesto vnikne do přístroje cizí předmět, vytáhněte neprodleně síťový kabel ze zásuvky a kontaktujte za účelem kontroly zákaznický servis.
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Opravy a příslušenství:
Nikdy sami neprovádějte demontáž zadní stěny televizoru. Opravné a údržbářské práce přenechte výhradně autorizovaným opravářům televizorů.
Čištění:
Pro čištění televizoru, obrazovky a dálkového ovladače použijte navlhčený měkký a čistý
hadřík. Nikdy nepoužívejte agresivní či abrazivní čisticí prostředky.
Poznámka k LED obrazovce:
Vámi zakoupený televizor s LED obrazovkou splňuje nejvyšší standardy kvality a byl přezkoušen na vadné pixely. Přestože byla obrazovka vyrobena s nejvyšší mírou pečlivosti, nelze z
technologických důvodů 100% vyloučit možnost výskytu vadných bodů.
Recyklace:
Směrnice č. 2012/19/EU stanovuje pravidla pro řádný zpětný odběr, zpracování
a recyklaci použitých elektrických spotřebičů. Z tohoto důvodu musejí být staré
spotřebiče recyklovány zvlášť. Tento přístroj nevyhazujte do komunálního
odpadu!
Přístroj lze bezplatně odevzdat ve sběrných dvorech nebo případně ve specializovaných prodejnách při koupi nového srovnatelného televizoru.
Podle vyhlášky o bateriích je zakázáno vyhazovat baterie do komunálního odpadu. Použité
baterie můžete bezplatně vyhodit do zvláštních kontejnerů umístěných v prodejnách.
S dalšími dotazy se obraťte na váš místní správní orgán.
1.1 ROZSAH DODÁVKY
1. LED televizor			
3. Dálkový ovladač	
5. Návod k obsluze

2. Napájecí adaptér (stejnosměrný) a síťový kabel
4. Napájecí kabel

Upozornění
Váš výrobek může v závislosti na regionu obsahovat další příslušenství.
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2. UMÍSTĚNÍ A FUNKCE OVLÁDACÍCH PRVKŮ
Řada R / Řada T / Řada SL

			Řada R

Řada T

Pozice

Popisek tlačítka

Funkce

1

CH +/−

2

VOL +/−

3
4

MENU
SOURCE

• Výběr televizních kanálů; stisknutím tlačítka lze zvolit kanál nebo
přepnout mezi horním/dolním menu v nabídce OSD
• Zvýšení/snížení hlasitosti
• Úprava hodnot zvolených položek nabídky OSD
• Otevření/zavření nabídky
• Výběr vstupního signálu: anténa, kabel, satelit, multimédia, AV,
PC, YpbPr, DVD a HDMI
• Tlačítko napájení pro režim standby
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Tlačítko pro zapnutí/vypnutí se nachází vpravo dole na vnější straně přístroje.

SL-32 DSB / -I
		

			
Pozice

Popisek tlačítka

1

6

Funkce
• Vysunutí DVD

2

VOL +/−

3

CH +/−

•
•
•
•

Přehrát/pozastavit
Zvýšení/snížení hlasitosti
Úprava hodnot zvolených položek nabídky OSD
Výběr televizních kanálů; stisknutím tlačítka lze zvolit kanál nebo
přepnout mezi horním/dolním menu v nabídce OSD
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SOURCE

• Výběr vstupního signálu: anténa, kabel, satelit, multimédia, AV,
PC, YpbPr, DVD a HDMI

MENU

• Otevření/zavření nabídky
• Tlačítko napájení pro režim standby
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Poznámka:
Pokud je přístroj zapnutý, LED ukazatel nesvítí. Pokud se přístroj nachází v režimu standby,
svítí LED ukazatel modře.
Upozornění: Pokud televizor během 1 minuty neobdrží signál VGA/HDMI nebo během 10
minut nedetekuje přítomnost videosignálu, přepne se automaticky do režimu standby. LED
ukazatel režimu standby se poté opět rozsvítí modře.

SL-32 DSB: Pohled zezadu

ON/OFF

HDMI 1

HDMI 2

PC IN

V

L

R

AV OUT

1 Vstup: stejnosměrný proud 		5 HDMI 1
2 Tlačítko ON/OFF				6 HDMI 2
3 Výstup pro sluchátka			

7 PC IN: vstup pro PC

4 Koaxiální výstup				8 AV výstup			
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SL-32 DSB: Pohled z boku

RF IN
DVB-S/S2

RF IN
DVB-T/T2/C

PC AUDIO

USB

1 Vstup DVB-S/S2			

5 PC IN: audio

2 Vstup DVB-T/T2/C			

6 USB vstup

3 Vstup YPbPr

			

4 AV vstup

			

SL-32 DSB-I: Pohled zezadu

ON/OFF

HDMI 1

HDMI 2

1 Vstup: stejnosměrný proud			
2 Tlačítko ON/OFF			

PC IN

V

L

R

AV OUT

5 HDMI 1

6 HDMI 2

3 Výstup pro sluchátka			

7 PC IN: vstup pro PC

4 KOAXIÁLNÍ výstup			8 AV výstup			
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SL-32 DSB-I: Pohled z boku

RF IN
DVB-S/S2

RF IN
DVB-T/T2/C

PC AUDIO

1 Vstup DVB-S/S2			

5 PC IN: audio

2 Vstup DVB-T/T2/C			

6 USB vstup

USB

ON/OFF

3 Vstup YPbPr

			7 Tlačítko ON/OFF

4 AV vstup

			8 Vstup: stejnosměrný proud

R-19 DSB | R-22 DSB | T-19 SB | T-22 SB | SL-19 DSB | SL-22 DSB | SL-24 DSB:
Pohled zezadu

HDMI 1

HDMI 2

PC IN

V

L

R

AV OUT

1 Výstup pro sluchátka		 5 PC IN: vstup pro PC
2 KOAXIÁLNÍ výstup		 6 AV výstup
3 HDMI 1			
4 HDMI 2			
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R-19 DSB | R-22 DSB | T-19 SB | T-22 SB | SL-19 DSB | SL-22 DSB | SL-24 DSB:
Pohled z boku

RF IN
DVB-S/S2

10

RF IN
DVB-T/T2/C

PC AUDIO

USB

1 Vstup DVB-S/S2			

5 PC IN: audio		

2 Vstup DVB-T/T2/C			

6 USB vstup

3 Vstup YPbPr

			

4 AV vstup
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3. DÁLKOVÝ OVLADAČ
1.

Tlačítko Standby/Power

2. 	Číselná tlačítka 0–9
3.

Tlačítko Oblíbené kanály

4.

Tlačítko Hlavní nabídka

5. 	Tlačítko Vstup (anténa, kabel, satelit, ATV, AV, YPbPr,
DVD, PC, HDMI 1, HDMI 2, multimédia)
6. 	Tlačítko Informace (vstup, režim obrazu, název programu, informace o pořadu)
7. 	Tlačítka Kanál +/−
8. 	Tlačítko Přehrávání z USB
9. Tlačítka teletextu: Pozastavit stránku / Vyvolat
		
podstránku / Odhalení / 			
Index (strana 100)
Tlačítka pro multimédia/DVD: Pozastavit / Přehrát /
Další kapitola / Předešlá 			
kapitola /
Rychlý přechod zpět / Rychlý přechod vpřed / Zastavit
10. Červené tlačítko (funkce dle aktuálně zobrazené nabídky) / Skok na určitý časový úsek 			
při přehrávání médií | Zelené tlačítko (funkce dle 			
aktuálně zobrazené nabídky) / Zpomalený film při přehrávání
médií |
Modré tlačítko / Opakované přehrávání úseku 		
označeného A-B | Žluté tlačítko / Režim			
opakování při přehrávání médií (jednou/neustále/vypnout) /
Nastavení			časovače v náhledu EPG*
11. Tlačítko pro vyvolání nabídky multimediálního přehrávače (pouze pokud je připojeno			
zařízení USB nebo vloženo DVD)
12. Tlačítko Systémová nastavení DVD
13. 	Tlačítko Režim obrazu: výběr přednastavených režimů
barvy, kontrastu a jasu
14. Tlačítko pro přepínání zvuku ve formátu stereo / mono /
dvoukanálový tón (pouze 			
u analogového příjmu)
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15. Tlačítko Audio: výběr různých zvukových stop 		
(pokud tuto možnost sledovaný program nabízí)
16. 	Tlačítko Časovač režimu spánku
17. 	Tlačítko Vypnout zvuk
18. Tlačítko Návrat na poslední program
19. Tlačítko Opustit nabídku
20. 	Navigační tlačítka a tlačítko Potvrdit
21. 	Tlačítka Oblíbený kanál +/−
22. Tlačítko EPG (elektronický programový průvodce)
23. Tlačítko Hlasitost +/−
24. Tlačítko Vysunout DVD
25. Tlačítko Okamžité nahrávání na USB*
26. 	Tlačítko Hlavní nabídka DVD
27. Tlačítko D.PROG – Funkce Timeshift
28. Tlačítko Režim zvuku: výběr přednastavených režimů
zvuku
29. 	Tlačítko Formát obrazu (4:3 / 16:9 / Zoom)
30. Tlačítko Titulky (pokud tuto možnost sledovaný program
nabízí)
31. Tlačítko TV/Rádio: přepínání mezi seznamy kanálů

*pouze u modelů s funkcí PVR (osobní videorekordér) pro nahrávání na úložná zařízení USB (volitelné
pro řady R, T a SL)
12

ČEŠTINA

Vložení baterií

Baterie vyměňte podle obrázku.
Ovladač vyžaduje 2 baterie typu AAA.
Pozor:
1. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
2. N ikdy se nepokoušejte alkalické baterie dobíjet či zkratovat a za žádných okolností je
neházejte do ohně.
3. Vždy vyměňujte obě baterie zároveň. Nikdy nekombinujte staré a nové baterie ani baterie
různých typů.
4. Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie, abyste předešli jejich
případnému vytečení.
Upozornění:
1. Dbejte na to, aby vám ovladač nespadl na zem a abyste na něj nešlápli.
2. Chraňte dálkový ovladač před vodou a vlhkostí.
3. Dálkový ovladač nepoužívejte pro více přístrojů zároveň.
4. Pokud televizor nereaguje na signál dálkového ovladače, vyměňte nejprve jeho baterie!
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4. UVEDENÍ DO PROVOZU
Před uvedením do provozu nejprve připojte televizor k vhodné proudové přípojce.
Pro vaše pohodlí jsme do přístroje předem nahráli seznam kanálů pro příjem DVB-S2. Z tohoto
důvodu nemusíte provádět vyhledávání kanálů.
Pro příjem DVB-T/C doporučujeme – v závislosti na lokalitě – provést automatické vyhledání
kanálů. Pokud chcete provést automatické vyhledání kanálů, přejděte do nabídky Vyhledávání
kanálů a dále zvolte položku Automatické vyhledání kanálů. Poté vyberte buď DVB-T, nebo
DVB-C a řiďte se následujícími pokyny.
Pokud potřebujete podrobný návod, můžete si jej stáhnout na naší webové stránce
www.alphatronics.de.
Výběr televizního kanálu
Pro výběr kanálu můžete použít buď tlačítko
tlačítka 0–9 (přímá volba kanálu).
Upozornění:
Pomocí tlačítka

(přepínání kanálů nahoru/dolů), nebo číselná

se můžete kdykoliv vrátit zpět na předchozí kanál.

Úprava kanálů
Zde můžete změnit naprogramované pořadí nalezených kanálů nebo tyto kanály smazat. Kromě toho si můžete také vytvořit vlastní seznam oblíbených kanálů. To učiníte tak, že v nabídce
zvolíte pomocí šipek požadovaný kanál a označíte jej stisknutím tlačítka FAV na dálkovém
ovladači.
Teletext
U příjmu DVB-S/S2, DVB-T, DVB-C: Teletext otevřete a opět zavřete stisknutím tlačítka TEXT.
EPG (elektronický programový průvodce)
Stisknutím tlačítka EPG otevřete elektronického programového průvodce. Pomocí šipek pak
můžete prohlížet televizní program a dodatečné informace k jednotlivým pořadům.
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Výběr vstupního signálu
Stiskněte na televizoru nebo dálkovém ovladači tlačítko SOURCE, vyberte požadovaný vstupní
signál a potvrďte volbu stisknutím tlačítka ENTER.

(Řada R / Řada T / Řada SL)

5. NABÍDKA VYHLEDÁVÁNÍ KANÁLŮ
V závislosti na druhu příjmu zde můžete provést buď automatické, nebo manuální vyhledání
kanálů pro příjem DVB-S/S2 nebo DVB-T/C. Také zde můžete upravit jednotlivé kanály a seznam časovače (pouze u přístrojů s funkcí PVR). V režimu DVB-S/S2 lze na tomto místě rovněž
změnit nastavení satelitu a přidat nové nebo smazat uložené satelity a transpondéry.
6. NABÍDKA NASTAVENÍ OBRAZU
Hlavní nabídku otevřete stisknutím tlačítka MENU.
Poté zvolte pomocí tlačítka
možnost Obraz.
Zde si můžete vybrat ze čtyř různých režimů obrazu. Mějte prosím na paměti, že změny lze
provádět pouze v režimu Uživatel.
7. NABÍDKA NASTAVENÍ ZVUKU
Zde si můžete vybrat z pěti různých režimů zvuku. Mějte prosím na paměti, že změny lze
provádět pouze v režimu Uživatel.
Zároveň zde můžete zapnout/vypnout funkci Bluetooth.
15

7.1 Bluetooth
Po zapnutí funkce Bluetooth se otevře odpovídající nabídka.
Nyní můžete televizor propojit s jinými zařízeními, která disponují touto funkcí. Za tímto
účelem zvolte možnost Vyhledat a vyčkejte, dokud televizor nenajde požadované zařízení
a nepřidá jej do seznamu níže. Jakmile dojde k navázání spojení, zobrazí se stav „paired“
(spárováno). Potvrzením tlačítkem ENTER budou zařízení propojena, načež se zobrazí stav „connected“ (spojení navázáno). Nyní můžete zařízení používat v kombinaci se svým televizorem.
Pokud chcete spojení přerušit, vyberte ze seznamu požadované zařízení a potvrďte stisknutím
ENTER. Stav se změní z „connected“ (spojení navázáno) na „paired“ (spárováno). Spojení lze
zrušit stisknutím červeného tlačítka. Pokud chcete propojit televizor s dalšími zařízeními (do
paměti lze uložit až 5 různých zařízení), postupujte opět podle pokynů uvedených výše.
Upozornění
• Televizor je schopen automaticky navázat spojení s již známým zařízením, jakmile zaznamená, že 			
je toto zařízení opět k dispozici.
• Pokud k reprodukci zvuku používáte zařízení připojené prostřednictvím Bluetooth, jsou 		
automaticky deaktivovány hlavní reproduktory televizoru. Toto můžete změnit v nabídce
Nastavení zvuku.
• Váš Bluetooth televizor můžete spárovat až s pěti dalšími zařízeními, používat 			
však můžete pouze jedno.
8. NABÍDKA NASTAVENÍ ČASU
Podnabídka ČAS obsahuje následující položky: ČAS, ČASOVÉ PÁSMO, ČASOVAČ REŽIMU
SPÁNKU a ČASOVAČ OSD.
Zde můžete nastavit čas automatického zapnutí/vypnutí přístroje. Kromě toho lze nastavit
časovač režimu spánku (Sleep Timer) a dobu zobrazení nabídky OSD.
9. NABÍDKA RODIČOVSKÝ ZÁMEK
V této nabídce můžete aktivovat funkci rodičovského zámku. Po zvolení nabídky stisknutím
šipky dolů budete vyzváni k zadání hesla (tovární nastavení). Přednastavené heslo zní: 0000.
Toto heslo nyní zadejte. Pokud heslo chcete změnit, zvolte položku Nastavení hesla. Nyní můžete pomocí číselných tlačítek zadat nové heslo, které následně potvrdíte na druhém řádku.
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10. NABÍDKA GLOBÁLNÍ NASTAVENÍ
V nabídce GLOBÁLNÍ NASTAVENÍ můžete zvolit jazyk zobrazení a upravit nastavení displeje
a nastavení pro neslyšící. Tovární nastavení lze kdykoliv obnovit prostřednictvím položky
Tovární nastavení.
Informace o CI+
Zde naleznete informace o modulu CI+.
Aktivní anténa 5V
Lze aktivovat prostřednictvím položky KANÁL v hlavní nabídce.
11. NABÍDKA MULTIMÉDIA (USB PORT)
USB port se nachází na boční straně televizoru (viz strany 7–9). Nejprve připojte k USB portu
svůj USB flash disk. Poté stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko SOURCE. Tím otevřete nabídku pro volbu vstupního signálu. V nabídce vyberte položku Multimédia. Data uložená na vašem
USB flash disku budou nyní automaticky načtena. V nabídce můžete vybírat z následujících
kategorií: FOTO, HUDBA, FILM a TEXT.
12. FUNKCE PVR (VOLITELNÉ PRO ŘADY R, T A SL)
Funkce PVR umožňuje nahrávání na interní (pouze řada SL [xx], verze H), ale i externí úložný
prostor. Mějte však prosím na vědomí, že ne všechny USB flash disky a externí pevné disky
jsou s přístrojem kompatibilní. Zejména u úložných zařízení s USB 3.0 mohou nastat problémy.
Vzhledem k obrovskému množství modelů a velikostí paměti nejsme schopni zaručit absolutní
kompatibilitu se všemi dostupnými USB zařízeními. Důležitá je především rychlost přenosu
minimálně 5 MB/s.
Nahrávání můžete zahájit buď pomocí funkce časovače v nabídce EPG, nebo okamžitě stisknutím tlačítka MEDIA2 na dálkovém ovladači. Záznam bude následně uložen v nabídce Multimédia pod kategorií Film. Do této nabídky přejdete stisknutím tlačítka SOURCE na dálkovém
ovladači.
Funkci Timeshift aktivujete stisknutím tlačítka D.PROG na dálkovém ovladači. Stisknutím
tlačítka pro zastavení se vrátíte na živý přenos. Funkci Timeshift se ovládá pomocí funkčních
tlačítek na obrazovce.
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13. OBSLUHA DVD
1. A ktivujte funkci DVD
– Z apněte televizor a opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE na dálkovém ovladači zvolte
režim DVD.
2. V ložte disk do DVD přehrávače
– Vložte disk do DVD přehrávače tak, aby jeho potištěná strana směřovala dozadu. Přístroj
automaticky disk načte. Na obrazovce se nejdříve objeví stav „zavírám“ a následně „čtu“.
Jakmile je obsah disku načten, je automaticky zahájeno přehrávání. Pokud se disk již
nachází v přístroji, je načten automaticky.
Upozornění:
DVD přehrávač se ovládá pomocí dálkového ovladače. Informace o obsazení tlačítek naleznete na stranách 8 až 9.
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14. Návod k použití funkce FastScan
1. Stiskněte tlačítko MENU.
2. Vyberte možnost Automatické vyhledání a stiskněte ENTER.

3. Stiskněte tlačítko a zvolte možnost Fast Scan.

4. Stiskněte ENTER.

19

5. Pomocí tlačítka lze u položky Poskytovatel změnit nastavení regionu.

1/11 CanalDigital HD
2/11 CanalDigital SD
3/11 TV Vlaanderen HD
4/11 TV Vlaanderen SD
5/11 Telesat Belgium
6/11 Telesat Luxembourg
7/11 HD Austriasat
8/11 AustriaSat Magyaro
9/11 Skylink Czech
10/11 Skylink
11/11 Deutschland

20
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6. Poté přejděte dolů na položku Vyhledat a stiskněte ENTER (příklad).

7. Dotaz potvrďte zvolením možnosti „Ano“ pomocí tlačítka .

21

8. Po 5 sekundách bude zahájeno stahování.

9. Jakmile je stahování dokončeno, zobrazí se první nalezený kanál.
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15. PŘIPEVNĚNÍ PODSTAVCE (ŘADA T A SL)

Šrouby, 2 kusy
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PŘIPEVNĚNÍ PODSTAVCE (ŘADA R)

Šrouby, 4 kusy
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16. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Předtím než se obrátíte na zákaznický servis, vždy se nejprve pokuste nejběžnější závady
odstranit pomocí následujícího seznamu. Problémy s příjmem televizoru lze mnohdy vyřešit
provedením nepatrných změn.
Problém
Žádný obraz

Obraz není jasný
Obraz je rozmazaný

Rozmazané barvy
Roztřesený nebo zvlněný obraz

Opatření k nápravě
• Zkontrolujte, zda je přístroj připojený k síti a
zda je zapnutý.
• Upravte jas a kontrast.
• Zkontrolujte vstupní signál.
• Zkontrolujte spojení mezi obrazovkou a
přístrojem. Vytáhněte síťový kabel ze zásuvky,
vyčkejte jednu minutu a poté přístroj opět
připojte k síti.
• Zkontrolujte nastavení obrazovky.
Zkontrolujte, zda je správně připojen vstupní
konektor videosignálu.
• Případné kolísání proudu; připojte přístroj k
jinému zdroji elektřiny.
• Ujistěte se, že se v bezprostřední blízkosti
přístroje nenacházejí zdroje magnetických polí
(bezdrátový receiver, měnič střídavého napětí
atd.).
Zkontrolujte, zda je správně připojen vstupní
konektor videosignálu.
• Zkontrolujte rozsah vstupních napětí videosignálu (Vsync max. 75 Hz, Hsync max. 48,08
KHz)
• Ujistěte se, že jsou konektory videosignálu
správně připojené.
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Žádný zvuk

• Zkontrolujte spojení s reproduktorem.
• Zvuk může být vypnutý („mute“); zkuste zvýšit
hlasitost.

Nefunguje dálkový ovladač

• Z kontrolujte, zda není signál z ovladače blokován jinými předměty nebo světlem.
• Zkontrolujte baterie a případně je vyměňte za
nové.
Zkontrolujte nastavení předřazených zařízení
(satelitní přijímač,
DVB-T přijímač).
Vytáhněte síťový kabel ze zásuvky, vyčkejte
jednu minutu a poté přístroj opět připojte k síti.

Špatný příjem obrazu a/nebo zvuku

Pokud problém přetrvává:
Další upozornění
Napájení

Obrácená polarita

Průřez kabelu musí činit min.
2krát 0,75 mm2 a při délce vedení 5 m min. 2krát
2,5 mm2.
Dbejte na správnost polarity +/− (řiďte se symboly
na nálepce). Při obrácené polaritě zaniká záruka.

Pokud přesto váš televizor nefunguje, obraťte se na svého prodejce nebo technický zákaznický
servis.
Produktové upozornění:
Teplota okolí: −10 až +45 °C
Skladovací teplota: −20 až +60 °C
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Zákaznický servis
Tento přístroj jste zakoupili společně s tříletou zárukou. Pokud se vyskytnou jakékoliv chyby
nebo jiné problémy, obraťte se prosím na svého prodejce.
Poznámka
Změny designu, funkcí a vybavení jsou vyhrazeny.
Použité příkladové obrázky slouží jen pro referenční účely a mohou se
lišit od originálu.

Tímto prohlašuje společnost
alphatronics GmbH, Breitengraserstraße 6, 90482 Norimberk, Německo,
že přístroje
T-19 SB | T-22 SB | SL-19 DSB | SL-22 DSB | SL-24 DSB | SL-32 DSB | SL-32 DSB-I | SL-19 DSB-I
SL-22 DSB-I | SL-24 DSB-I | SL-19 DSB-H | SL-22 DSB-H | SL-24 DSB-H | SL-19 DSB-IH
SL-22 DSB-IH | SL-24 DSB-IH | SL-19 DSB-IK | SL-22 DSB-IK | SL-24 DSB-IK | SL-19 DSB-K
SL-22 DSB-K | SL-24 DSB-K | R-19 DSB | R-22 DSB | SL-19 SB | SL-24 SB
splňují základní požadavky směrnice 2014/53/EU i jejich dalších příslušných ustanovení.
Prohlášení o shodě je v celém svém znění k dispozici na výše uvedené adrese.
BA_R15192224DSB_SL19222432DSB_T1922SB_70418_V2.0_KB_DEN
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SL-19 DSB

SL-22 DSB

SL-24 DSB

SL-32 DSB-I
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POZNÁMKY

29

POZNÁMKY
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alphatronics GmbH
Breitengraserstraße 6
90482 Norimberk
Tel. +49 (0) 911 21 65 54-0
Fax +49 (0) 911 21 65 54-65

E-mail: info@alphatronics.de
Web: www.alphatronics.de

