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O navodilih za uporabo

O navodilih za uporabo
Zahvaljujemo se vam, da ste se odločili za naš izdelek. Želimo vam veliko veselja ob uporabi naprave.
Pred uporabo pozorno in v celoti preberite varnostne napotke. Upoštevajte opozorila na napravi in v
navodilih za uporabo.
Navodila za uporabo vedno hranite na dosegljivem mestu. Če napravo prodate ali izročite drugi osebi, ji
hkrati z napravo obvezno izročite tudi navodila za uporabo, saj so ta pomemben sestavni del izdelka.

Pomen znakov
Če je besedilo označeno z enim od naslednjih opozorilnih simbolov, se morate izogibati nevarnosti, ki je opisana v
besedilu, da ne pride do navedenih posledic.

NEVARNOST!
Ta opozorilna beseda opozarja na nevarnost z visoko stopnjo tveganja, ki povzroči smrt ali hude telesne poškodbe, če je ne preprečite.

OPOZORILO!
Ta opozorilna beseda opozarja na nevarnost s srednje visoko stopnjo tveganja, ki lahko povzroči smrt ali hude telesne poškodbe, če je ne preprečite.

POZOR!
Ta opozorilna beseda opozarja na nevarnost z nizko stopnjo tveganja, ki lahko povzroči lažje ali srednje hude telesne poškodbe, če je ne preprečite.

OBVESTILO!
Ta opozorilna beseda svari pred morebitno materialno škodo.

Ta simbol opozarja na dodatne koristne informacije za sestavljanje ali uporabo izdelka.

Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo zahteve direktiv ES (glejte poglavje „Informacije o
skladnosti“).
Upoštevajte napotke v navodilih za uporabo!

Stopnja zaščite II
Električne naprave s stopnjo zaščite II so električne naprave z dvojno in/ali ojačano izolacijo ter brez
možnosti priključitve zaščitnega vodnika. Ohišje z izolacijo obdane električne naprave s stopnjo zaščite
II lahko delno ali v celoti predstavlja dodatno ali ojačano izolacijo.
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O navodilih za uporabo

Predvidena uporaba
To je potrošniška elektronska naprava za prosti čas, ki je primerna tudi za večpredstavnostno uporabo. Ta naprava
je namenjena za sprejemanje in predvajanje televizijskih programov. Različne možnosti priključitve omogočajo
dodatno razširitev virov sprejemanja in predvajanja (sprejemnik, DVD-predvajalnik, DVD-snemalnik, videosnemalnik, računalnik itd.). Naprava omogoča raznolike možnosti uporabe.
Izdelek je namenjen le za zasebno uporabo in ni primeren za industrijsko/komercialno uporabo.
• Če naprave ne uporabljate skladno s predvideno uporabo, garancija ne velja.
• Naprave ne spreminjajte brez našega dovoljenja in ne uporabljajte dodatnih naprav, ki jih ni odobrilo ali
dobavilo naše podjetje.
• Uporabljajte le nadomestne dele in dodatno opremo, ki jo je odobrilo ali dobavilo naše podjetje.
• Upoštevajte vse informacije v teh navodilih za uporabo, zlasti varnostne napotke. Vsaka drugačna uporaba ni pravilna in
lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
• Naprave ne uporabljajte v ekstremnih okoljskih razmerah.
• Ta naprava je primerna le za uporabo v suhih notranjih prostorih.
• Ta naprava ni primerna kot podatkovni monitor za pisarniška delovna mesta.

Ultra HD
Vaš pametni televizijski sprejemnik je opremljen s funkcijo »Ultra HD«. To pomeni, da se lahko načeloma visokoločljivostne slike predvajajo štirikrat podrobneje kot pri polni visoki ločljivosti. Pogoj je prisoten signal Ultra HDTV.

HDR (High Dynamic Range)
Tehnologija HDR zagotavlja povečani dinamični obseg v zvezi z vrednostmi svetlosti prikazanih barv. To pomeni,
da je vsaka predvajana vrednost barve lahko upodobljena ne le v največ 256, temveč v 1024 stopnjah. Zaradi štirikratnega povečanja dinamičnega območja postanejo temna področja slike še temnejša, najsvetlejši deli pa so prikazani še svetleje. Slika je bolj realistična in opazite lahko podrobnosti, ki jih pri manjši svetlosti ne bi bilo mogoče
prepoznati. HDR mora podpirati oddajnik, storitev za pretakanje ali strojna oprema priključene naprave in Blue
Ray.
Za vhode HDMI v meniju VIR > NASTAVITVE VIRA izberite nastavitev IZBOLJŠANO, če želite, da se vsebine
predvajajo s HDR.

Obseg dobave
Preverite popolnost prodajnega kompleta in nas v roku 14 dni od nakupa obvestite, če komplet ni popoln. Pri
okvarjenem ali delno okvarjenem prodajnem kompletu se prav tako obrnite na nas.
Skupaj z izdelkom, ki ste ga kupili, ste prejeli:
• Pametni televizijski sprejemnik velikosti ultra visoko,
• daljinski upravljalnik (RC1822) z vklj. 2 baterijama tipa LR03 (AAA) 1,5 V,
• podstavke z vklj. pritrdilnimi vijaki,
• navodila za uporabo in garancijski list.

NEVARNOST!
Nevarnost zadušitve!
Embalažno folijo lahko otroci pogoltnejo ali jo uporabljajo na neprimeren način, zato obstaja nevarnost zadušitve!
− Embalažni material, npr. folije ali plastične vrečke, hranite zunaj dosega otrok.
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Varnostni napotki
Varnost pri uporabi
– Napravo pred prvo uporabo preglejte glede poškodb. Okvarjene ali poškodovane naprave se ne sme uporabljati.
– To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z okrnjenimi ﬁzičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi zmožnostmi oziroma osebe s pomanjkanjem izkušenj ali znanja,
če so pod nadzorom ali če so bili podučeni o varni uporabi naprave ter razumejo nevarnosti, do katerih lahko pride pri uporabi naprave.
– Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo čistiti naprave in izvajati uporabniškega vzdrževanja brez nadzora.
NEVARNOST!
Nevarnost zadušitve!
Embalažni material ni igrača! Embalažno folijo lahko otroci pogoltnejo ali jo uporabljajo na neprimeren način, zato obstaja nevarnost zadušitve!
− Embalažni material, npr. folije ali plastične vrečke, hranite zunaj dosega otrok.
NEVARNOST!
Nevarnost električnega udara!
Nevarnost električnega udara, nevarnost kratkega stika in nevarnost požara!
− Nikoli ne odpirajte ohišja pametnega televizijskega sprejemnika ter ne vstavljajte predmetov
skozi reže in odprtine v notranjost pametnega televizijskega sprejemnika!
OPOZORILO!
Pregretje! Nevarnost požara!
Pregretje lahko povzroči poškodbe pametnega televizijskega sprejemnika in nevarnost požara!
− Reže in odprtine na televizijskem sprejemniku so namenjene prezračevanju. Teh odprtin ne
prekrivajte npr. s časopisi, prti, z zavesami itd.
– Ne pritiskajte na zaslon. Obstaja nevarnost, da se steklo zaslona zlomi.
– Daljinski upravljalnik ima infrardečo diodo razreda 1. Lučke LED ne glejte z optičnimi
napravami.
POZOR!
Nevarnost telesnih poškodb!
Pri zlomljenem zaslonu obstaja nevarnost poškodb!
− Zaslona se ne dotikajte s prsti ali z oglatimi predmeti, da ga ne poškodujete.
– Zlomljene dele poberite z zaščitnimi rokavicami.
– Nato si roke operite z milom, saj ni mogoče izključiti možnosti, da so iz naprave iztekle
kemikalije.
– Zlomljene dele pošljite v servisni center, kjer jih bodo strokovno odstranili.
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Varnostni napotki

– V nujnem primeru takoj izklopite napravo iz električnega omrežja in jo znova uporabite
šele, ko jo je preverila usposobljena oseba ali služba za stranke. Nujna situacija je med
drugim, kadar npr. iz naprave izhajajo dim ali nenavadni zvoki, je vanjo vdrla voda ali je
električni kabel ali ohišje poškodovano.
V naslednjih primerih se obrnite na službo za stranke:
– če je električni kabel ožgan ali poškodovan,
– če je v notranjost naprave vdrla tekočina,
– če naprava ne deluje pravilno,
– če je naprava padla ali ima poškodovano ohišje,
– če iz naprave izhaja dim.

Mesto postavitve
– Stenska pritrditev televizorja ne sme presegati višine 2 m. Naprava mora biti nameščena na
trdnih površinah, kot sta cement ali beton
– Televizijski sprejemnik postavite na ravno, trdno površino. Nekateri agresivni laki za pohištvo lahko poškodujejo gumijaste nogice naprave.
– Nove naprave lahko v prvih urah delovanja oddajajo značilen vonj, ki ga ni mogoče preprečiti, vendar je popolnoma nenevaren in sčasoma izgine. Da preprečite neprijetne
vonjave, priporočamo redno zračenje prostora. Pri razvoju tega izdelka smo poskrbeli, da so
dejanske vrednosti občutno nižje od veljavnih mejnih vrednosti.
– Pametni televizijski sprejemnik in vse priključene naprave naj ne bodo v vlažnih, prašnih
ali vročih prostorih ali izpostavljene neposredni sončni svetlobi. Ob neupoštevanju teh
napotkov lahko pride do motenj ali poškodb pametnega televizijskega sprejemnika.
– Naprave ne uporabljajte na prostem, saj se lahko poškoduje zaradi zunanjih dejavnikov,
kot sta dež ali sneg itd.
– Naprava ne sme biti izpostavljena kapljam ali curkom vode. Na napravo ali v njeno bližino ne
postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, na primer vaz ali podobnega. Posoda se lahko
prevrne in tekočina lahko vpliva na električno varnost.
OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Pri svečah in drugih odprtih plamenih obstaja nevarnost poškodb.
− Sveče in druge odprte plamene vedno hranite proč od tega izdelka, da preprečite razširjanje
ognja.
– Poskrbite za zadostne razdalje v stenski omari. Okrog naprave mora biti najmanj 10 cm
prostora, da zagotovite zadostno prezračevanje.
– Preprečite bleščanje, odsevanje ali prevelike kontraste med svetlimi in temnimi površinami, da zaščitite oči.
– Optimalna razdalja za gledanje je enaka 3-kratniku diagonale zaslona.
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NEVARNOST!
Nevarnost telesnih poškodb! Smrtna nevarnost!
Televizijski sprejemnik postavite samo na stabilne podlage. Televizor, ki se prevrne, lahko povzroči
hude poškodbe in smrt. Veliko poškodb, zlasti pri otrocih, je mogoče preprečiti z upoštevanjem
naslednjih varnostnih ukrepov.
− Vse komponente postavite na stabilno, ravno in netresočo podlago, da preprečite padec pametnega televizijskega sprejemnika.
– Uporabljajte le podstavke in vijake, ki so priloženi televizijskemu sprejemniku.
– Uporabljajte samo pohištvo, ki omogoča varno postavitev televizijskega sprejemnika.
– Poskrbite, da televizijski sprejemnik ne sega čez robove pohištva.
– Televizijskega sprejemnika ne postavljajte na visoko obešeno pohištvo, npr. viseče omarice ali regale, ne da bi pohištvo in televizijski sprejemnik varno in stabilno pritrdili. Pri tem
pazite na pravilno montažo pohištva in ne prekoračite njegove največje nosilnosti.
– Pod televizijski sprejemnik ne polagajte odej ali podobnega, da bi omogočili varno
postavitev.
– Majhne otroke poučite o nevarnostih plezanja na pohištvo, če poskušajo doseči televizijski
sprejemnik ali njegove upravljalne elemente.
Če televizijski sprejemnik shranjujete ali prestavljate, prav tako upoštevajte zgoraj navedene varnostne napotke.

Temperatura okolice
– Napravo se lahko uporablja pri temperaturi okolice od 5 do 35 °C ter pri relativni zračni
vlažnosti od 20 do 85 % (brez kondenzacije).
– Pametni televizijski sprejemnik lahko v izklopljenem stanju hranite pri temperaturi od –20
°C do +60 °C.
– Zagotovite najmanj en meter razdalje do visokofrekvenčnih in magnetnih virov motenj
(televizorji, zvočniki, mobilni telefoni itd.), da preprečite motnje delovanja.
– Med nevihto ali če se naprava dalj časa ne bo uporabljala, izvlecite vtič iz vtičnice in antenski kabel iz antenske vtičnice.
OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Pri velikih nihanjih temperature ali vlage lahko zaradi kondenzacije pride do nabiranja vlage v notranjosti pametnega televizijskega sprejemnika, kar lahko povzroči električni kratki stik.
− Po transportu ne uporabljajte pametnega televizijskega sprejemnika, dokler ne doseže temperature okolice.
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Popravila
– Popravilo pametnega televizijskega sprejemnika prepustite izključno usposobljenemu
strokovnemu osebju.
– V primeru potrebe po popravilu se obrnite izključno na naše pooblaščene servisne
partnerje.
– Zagotovite, da se kot nadomestni deli uporabijo samo takšni, ki jih navede proizvajalec.
Uporaba neprimernih nadomestnih delov lahko povzroči poškodbe naprave ali nevarnost
požara.

Varnost pri priklopu
Električno napajanje

– Tudi v izklopljenem stanju so deli naprave pod napetostjo. Če želite prekiniti električno
napajanje pametnega televizijskega sprejemnika oziroma izklopiti napetost v napravi, napravo povsem ločite od električnega omrežja. V ta namen omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.
NEVARNOST!
Nevarnost električnega udara!
Pri odprtem ohišju obstaja smrtna nevarnost zaradi električnega udara!
− Ne odpirajte ohišja naprave. Ne vsebuje nobenih delov, ki bi jih bilo treba vzdrževati.
– Pametni televizijski sprejemnik priklopite le v ozemljeno vtičnico napetosti 220–240 V ~
50 Hz. Če ne poznate električnega omrežja na mestu postavitve, se obrnite na pristojno
podjetje za oskrbo z električno energijo.
– Vtičnica mora biti zmeraj zlahka dostopna, da lahko v nujni situaciji hitro povlečete električni vtič iz vtičnice.
– Električno napajanje televizijskega sprejemnika prekinete tako, da izvlečete električni vtič
iz vtičnice.
– Za dodatno varnost priporočamo uporabo prenapetostne zaščite, ki varuje pametni televizijski sprejemnik pred poškodbami zaradi napetostnih konic in udarov strele iz električnega omrežja.
– Kable položite tako, da nihče ne more stopiti nanje ali se spotakniti ob njih.
– Na kable ne polagajte nobenih predmetov, ker jih lahko poškodujete.
– Vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
– Vtič vedno primite za ohišje in ga iz vtičnice ne vlecite za kabel.
– Upoštevajte, da televizijski sprejemnik tudi v stanju pripravljenosti porablja električno
energijo.
Če se naprava v načinu USB (predstavnostni predvajalnik), v izbirnem načinu HbbTV ali v
izbirnem obratovanju LAN/WLAN (predstavnostni predvajalnik/portal) zaradi razelektritve
naboja izklopi in znova zažene, ne zmore sama znova vzpostaviti zadnjega stanja delovanja. Zato znova zaženite ustrezne predstavnosti ali aplikacije.
Nazadnje uveljavljene uporabniške nastavitve se zaradi razelektritve statičnega naboja, ki
povzroči izklop televizorja, morda ne morejo znova vzpostaviti, saj se te shranijo šele 5 minut po menjavi programa.
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Vse večpredstavnostne naprave, ki jih priklopite v ustrezne priključke televizijskega sprejemnika, morajo izpolnjevati zahteve nizkonapetostne direktive.

Ravnanje z baterijami
OPOZORILO!
Nevarnost eksplozije!
Baterije lahko vsebujejo in puščajo gorljive snovi, ki se močno segrejejo, vnamejo ali celo
eksplodirajo.
− Preprečite nestrokovno ravnanje, da preprečite škodo na napravi in za svoje zdravje.
Obvezno upoštevajte naslednja opozorila:
– Otrokom onemogočite dostop do baterij.
Če pogoltnejo baterijo, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
– Baterij ne polnite (razen če je to izrecno dovoljeno).
– Baterij ne praznite z visoko izhodno močjo.
– Preprečite kratki stik baterij.
– Baterij nikoli ne izpostavljate previsoki vročini, kot so sončni žarki, ogenj ali podobno!
– Baterij ne razstavljajte in ne preoblikujte.
Poškodujete si lahko roke ali prste ali pa lahko baterijska tekočina pride v stik z očmi ali
kožo. Če se to zgodi, ustrezna mesta sperite z veliko količino čiste vode in se takoj obrnite
na zdravnika.
– Izogibajte se močnim udarcem in tresljajem.
– Ne zamenjajte polarnosti.
– Poskrbite, da sta pola plus (+) in minus (–) pravilno vstavljena, da preprečite kratke stike.
– Ne mešajte novih in starih baterij ali baterij različnih tipov.
To bi lahko povzročilo napačno delovanje daljinskega upravljalnika. Poleg tega bi se slabša
baterija prehitro praznila.
– Porabljene baterije takoj odstranite iz daljinskega upravljalnika. Pri praznih baterijah je
nevarnost iztekanja tekočine povečana.
– Vzemite baterije iz daljinskega upravljalnika, če ga dalj časa ne boste uporabljali.
– Vse porabljene baterije daljinskega upravljalnika hkrati zamenjajte z novimi baterijami
istega tipa.
– Kontakte baterij izolirajte z lepilnim trakom, če želite baterije shraniti ali jih zavreči.
– Po potrebi očistite kontakte baterije in naprave pred vstavljanjem.
– Pri izteklih baterijah si nadenite rokavice in temeljito očistite kontakte.

11
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Informacije o skladnosti

Informacije o skladnosti
Družba Medion AG izjavlja, da je ta naprava skladna s temeljnimi zahtevami in drugimi veljavnimi določbami ter
izpolnjuje vse direktive, zahtevane v EU:
• Direktiva o radijski opremi 2014/53/EU
• Direktiva o okoljsko primerni zasnovi izdelkov 2009/125/ES
• Direktiva RoHS 2011/65/EU
Celotno izjavo o skladnosti s predpisi EU lahko prenesete s spletnega mesta www.medion.com/conformity.

Zaradi 5 GHz frekvenčnega območja vgrajene rešitve WLAN je uporaba v vseh državah EU dovoljena le v notranjosti zgradb.

AT

BE

BG

CZ

DK

EE

FR

DE

IS

IE

IT

EL

ES

CY

LV

LI

LT

LU

HU

MT

NL

NO

PL

PT

RO

SI

SK

TR

FI

SE

CH

HR

AT = Avstrija, BE = Belgija, BG = Bolgarija, CZ = Češka, DK = Danska, EE = Estonija, FR = Francija, DE = Nemčija,
IS = Islandija, IE = Irska, IT = Italija, EL = Grčija, ES = Španija, CY = Ciper, LV = Latvija, LI = Lihtenštajn, LT = Litva,
LU = Luksemburg, HU = Madžarska, MT = Malta, NL = Nizozemska, NO = Norveška, PL = Poljska, PT = Portugalska,
RO = Romunija, SI = Slovenija, SK = Slovaška, TR = Turčija, FI = Finska, SE = Švedska, CH = Švica, HR = Hrvaška
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Pregled naprave

Pregled naprave
Prednja stran
A

1

2

1

Zaslon

2

Infrardeče stikalo: sprejemno polje za infrardeče signale daljinskega upravljalnika.
Prikaz delovanja: zasveti, ko je naprava v stanju pripravljenosti.

13
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Pregled naprave

Zadnja stran in desna stran

B

15

3

USB

4

5Vdc
Max. 500mA

USB

4

5Vdc
Max. 500mA

5
6
7

300mA Max.

14

4

(ARC)

8
9
13 Vdc/18 Vdc

13

SPDIF

10

Optic. out

R

L

Video

11

BACK AV IN

12

3

COMMON INTERFACE (CI+): vstavitvena reža za uporabo kartic plačljive televizije

4

USB (5V

5

HDMI 1: Priključek HDMI za naprave z izhodom HDMI

6

, 500 mA max.): Priključek USB za predvajanje predstavnosti/snemanje (PVR)

: Za priključitev slušalk s 3,5-milimetrskim priključnim vtičem

7

: Večfunkcijsko stikalo za funkcijo pripravljenosti, preklapljanje kanalov, izbiro vhodnih virov in nastavitev
glasnosti. Če je naprava v stanju pripravljenosti, jo lahko vklopite s kratkim pritiskom na tipko. Med delovanjem na kratko pritisnite tipko, da odprete funkcijski meni. Nato znova na kratko pritisnite tipko, da izberete
želeno funkcijo. Zatem držite tipko pritisnjeno, da odprete meni izbrane funkcije. V primeru funkcije pripravljenosti preklopi nato naprava na stanje pripravljenosti. S kratkim pritiskom lahko spremenite nastavitev
v meniju. Nato držite tipko pritisnjeno, da prevzamete izvedeno nastavitev. Če ni izvedeno nobeno dejanje,
se funkcijski meni po nekaj sekundah samodejno zapre.

8

HDMI 2-4: Priključek HDMI za naprave z izhodom HDMI (HDMI 2 se lahko uporablja za CEC/ARC)

9

LNB (13 V/18 V

, 300 mA max.): Za priključitev antene (satelitske)

10 ANT.: Za priključitev antene (analogne, DVB-T ali DVB-C)
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Pregled naprave

11

VGA: Priključek VGA za priključitev računalnika/adapterja YUV/YPbPr (izbirno)

12

BACK AV IN: Vhod avdio/video (priključek RCA)

13 SPDIF Optic. OUT: Digitalni izhod avdio (optični)
14 LAN: Omrežni priključek za povezavo z internetom
15 Odprtine za pritrditev stenskega nosilca
Stenska pritrditev televizorja ne sme presegati višine 2 m. Naprava mora biti nameščena na
trdnih površinah, kot sta cement ali beton.

15

MD30110 SI Hofer SI Content 30033558 RC.indd 15

19.10.2021 18:14:01

Pregled naprave

Daljinski upravljalnik
C

16

36

35



























17
18

34
19

33

20

32







21
22

31


30





29
28

MEDION
1

23
24
25
26
27
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Pregled naprave

(S O U R C E ): Izbira vhodnega signala priklopljene naprave

16
17

Številčnica:
TV: izbira programa, teletekst: izbira strani

18 T X T : Vklop teleteksta
2-kratni pritisk = transparentna nastavitev
3-kratni pritisk = zapiranje
19 P / : Tipki za izbiro programa
TV: izbira naslednjega (+)/prejšnjega (-) programa; teletekst: izbira naslednje (+)/prejšnje (-) strani
(M E N U ): Odpiranje in zapiranje menija

20
21

I N F O : Digitalna TV: prikaz informacij (npr. aktualna številka programa)

22 Smerna tipka : v meniju navzgor,
Digitalna televizija: izbira informacijske vrstice trenutnega programa, teletekst: izbira naslednje strani;
Smerna tipka : v meniju navzdol,
Digitalna televizija: izbira informacijske vrstice trenutnega programa, teletekst: izbira prejšnje strani;
Smerna tipka : v meniju levo,
Teletekst: priklic podstrani;
Smerna tipka : v meniju desno,
Teletekst: priklic podstrani
23 E X I T : zapiranje menija
24 M E D I O N : Odpiranje portala MEDION®
25 P R I M E V I D E O : Prikaz portala Amazon Prime Video
26 Rdeča tipka: Za teletekst ali menije, HbbTV
Zelena tipka: Za teletekst ali menije
Rumena tipka: Za teletekst ali menije
Modra tipka: Za teletekst ali menije
27 Predstavnostne tipke
: hitrejše previjanje;
: hitrejše predvajanje;
: začetek snemanja (PVR);
: zaustavitev predvajanja;
: začetek predvajanja;
: prekinitev predvajanja.
28

1

: Tipka YouTube/večfunkcijska tipka za programsko mesto ali vhodni vir

29 N E T F L I X : Odpiranje portala Netﬂix
30 B A C K : En korak nazaj v meniju, TV: nastavitev prejšnjega televizijskega programa (Funkcija menjave (Swap))
31

O K : V določenih menijih potrditev izbire

32 E P G : Digitalna TV: prikaz elektronskega televizijskega programa
33 V - / + : Povečanje (+) ali zmanjšanje glasnosti (–)
34

: izklop zvoka

35 L A N G . : Analogna TV: stereo/mono;
Digitalna TV: izbira jezika zvoka (če je na voljo)
36

: Vklop/izklop pametnega televizijskega sprejemnika (vklop/izklop stanja pripravljenosti).

17
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Prvi zagon

Programiranje večfunkcijske tipke

1

28

Tipko 1 je mogoče programirati na poljubno programsko mesto ali določeni vhodni vir.
− Najprej izberite želeno funkcijo, nato pa pritisnite in 5 sekund držite pritisnjeno tipko, da se na zaslonu prikaže
MOJA TIPKA JE NASTAVLJENA. To potrdi novo programsko nastavitev.
Zmeraj, ko izvedete PRVA NASTAVITEV, se osebno programiranje tipk izbriše in ponastavi na stanje ob
dobavi.

Prvi zagon
Pred prvo uporabo nujno preberite razdelek »Varnostni napotki«.

Odstranitev embalaže
• Pred odstranitvijo embalaže izberite primerno mesto za postavitev.
• Škatlo odprite zelo previdno, da preprečite mogoče poškodbe naprave. Do tega lahko pride, če se za odpiranje uporabi nož z dolgim rezilom.
• V celoti odstranite embalažni material.
• V embalaži so različni majhni deli (baterije in drugo). Te držite proč od otrok, saj obstaja nevarnost, da jih
pogoltnejo.
• Skrbno shranite embalažni material in ga uporabljajte izključno za prenašanje televizije.

NEVARNOST!
Nevarnost zadušitve!
Embalažno folijo lahko otroci pogoltnejo ali jo uporabljajo na neprimeren način, zato obstaja nevarnost zadušitve!
− Embalažni material, npr. folije ali plastične vrečke, hranite zunaj dosega otrok.

18
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Prvi zagon

Montaža
Noge pritrdite, kot je prikazano na risbi. Ta korak izvedite pred priklopom pametnega televizijskega sprejemnika
(glej sliko 1).

1

4x

2x
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Prvi zagon

Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
− Odstranite pokrov predalčka za baterije na zadnji strani daljinskega upravljalnika.
− Vstavite dve bateriji tipa LR03/AAA/1,5 V v predalček za baterije na daljinskem upravljalniku. Pri tem upoštevajte polarnost baterij (označeno na dnu predalčka za baterije).
− Zaprite predalček za baterije.

OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Daljinski upravljalnik lahko poškodujejo puščajoče baterije, če jih dalj časa ne uporabljate!
− Vzemite baterije iz daljinskega upravljalnika, če naprave dalj časa ne boste uporabljali.

Priklop antene
Vaš pametni televizijski sprejemnik obdeluje različne antenske signale.
Na priključku z oznako ANT. 10 lahko dovedete naslednje slikovne signale:
• prek analognega kabla/analogne hišne antene,
• prek antene DVB-T1 ali
• prek priključka DVB-C1 (digitalni kabelski priključek).
− Priključite antenski kabel bodisi s hišne antene/z analognega kabelskega priključka, z antene DVB-T ali s priključka DVB-C v antenski priključek na pametnem televizijskem sprejemniku.
Na priključku z oznako LNB 9 imate še dodatno možnost priključka digitalne satelitske naprave.
− Privijte vtič F koaksialnega antenskega kabla v vtičnico satelitskega priključka (LNB) na pametnem televizijskem sprejemniku.
Za sprejemanje šifriranih/plačljivih programov je potrebna uporaba modula CI (Conditional Access Module) in ustrezne kartice. V ta namen vstavite modul CI (na voljo pri specializiranih prodajalcih) v za to
predvideno režo na levi strani naprave (COMMON INTERFACE 3 ). V modul CI nato vstavite kartico vašega ponudnika.

Priklop električnega napajanja
− Omrežni vtič na napravi povežite z dobro dosegljivo omrežno vtičnico 220–240 V ~ 50 Hz. Vtičnica mora biti
zmeraj zlahka dostopna.

Vklop in izklop pametnega televizijskega sprejemnika
− Takoj, ko je naprava priključena na omrežje, je v stanju pripravljenosti.
− Da napravo preklopite iz stanja pripravljenosti, pritisnite
36 , tipko s številko ali eno od tipk P /
• na daljinskem upravljalniku: tipko za stanje pripravljenosti
19 ;
7 .
• na napravi: večfunkcijsko stikalo
− S tipko za stanje pripravljenosti na daljinskem upravljalniku ali s pritiskom na večfunkcijsko tipko preklopite napravo v stanje pripravljenosti. Naprava je sicer izklopljena, vendar še vedno porablja električni tok.
Pri manjkajočem vhodnem signalu naprava po treh minutah samodejno preklopi v stanje pripravljenosti. Na zaslonu se do tedaj prikazuje odštevalni časovnik. Ta funkcija ni na voljo pri vseh virih.

1

Ta storitev mora biti na voljo v vaši regiji.

20
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Prvi zagon

Iskanje postaj po prvem vklopu
Pri spreminjanju nastavitev se lahko pri različnih postavkah menija prikaže znak povečane porabe
energije.
Ko prvič vklopite svojo napravo, boste vodeni skozi prvo namestitev . Prvo namestitev lahko kadarkoli prikličete in
ponovno izvedete z menijem NASTAVITVE > INSTALLACIJA > PRVA NASTAVITEV.
1

2

3

4

5

Dobrodošli, izberite vaš jezik!
Postavi jezik, ki se uporablja v menijih.

English
Italiano

Español
Latviešu

Eλληυικά
Lietuvių k.

Norsk

Polski
Slovenčina
Укрaїнськa

Português
Srpski
Бблгapски

Pyсский

Slovenski
Česky

Dansk
Français

Deutsch
Gaeilge

Eesti
Hrvatski

Magyar

Nederlands
Shqiptar
Türkçe

Română
Svenska

Suomi
Bosanski
Crnogorski

Tiêng viêt
OK

BACK

EXIT

HOME

− S tipkami  22 izberete jezik.
− Po potrditvi izbranega jezika s tipko O K 31 se zažene prva namestitev.
1

2

3

4

5

Izberite svojo državo
Lahko konﬁgurirate nastavitve države, da omogočite funkcije, speciﬁčne za državo.

Kolumbija
Finska

Croatia
Francija

Ciper
Nemčija

Češka
Gana

Islandija
Jordanija
Malta

Indija
Latvija
Črna Gora

Irak
Libanon
Nizozemska

Irsko

Poljska
Srbijo

Portugalska
Slovaška

Romun.
Slovenija

Litva
Nova Zelandija
Rusija
Južna Afrika

Danska
Grčija

Estonija

Madžar.
Italija
Makedonija
Luksemburg
Perzija
Norveška
San Marino Vrsta omrežja k...
Španija
Švedska
Izrael

OK

BACK

EXIT

HOME

− Nato izberite s tipkami  želeno državo. Nastavitev države vpliva na zaporedje, v katerem so shranjeni
televizijski programi. Poleg tega so za posamezne države ostale možnosti že predhodno nastavljene.
− Nato pritisnite tipko O K , da nadaljujete.
− Nato naprava prikaže obvestilo o varstvu podatkov za pametni televizijski sprejemnik MEDION®, s katerim
se morate strinjati. To je potrebno, če nameravate uporabljati omrežne/internetne/HbbTV storitve. Skrbno
preberite nastavitve za varstvo podatkov. S tipkami  izberite posamezne točke in jih po potrebi potrdite s tipko O K . Če imate v povezavi z varstvom podatkov in njegovo izvedbo dodatna vprašanja, pritožbe ali
opombe, pošljite e-poštno sporočilo na naslov smarttvsecurity@vosshub.com.
− Nato potrdite z DA. Če izberete NE, teh storitev ne boste mogli uporabljati, če se pozneje ne strinjate s pogoji.
− Na koncu s tipko  izberite gumb NAPREJ in pritisnite O K , da se pomaknete na naslednjo točko.

21
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Prvi zagon

Omrežne/internetne nastavitve
1

2

3

4

5

Omrežne/internetne nastavitve
Lahko konﬁgurirate nastavitve omrežja, da boste imeli omogočen dostop vašega domačega omrežja in interneta. Za iskanje
brezžičnih omrežij izberite „Naprej“.

Vrste omrežja
Wi-Fi usmerjevalniku pritisnite WPS
Test internetne hitrosti
Napredne nastavitve
Omrezno stanje pripravljenosti

< Brezžična naprava >

Vkl.
Naprej

Ni povezave
MAC:
OK

BACK

EXIT

HOME

Nastavitve omrežja
S tipkama  22 izberite vrsto omrežja BREZŽIČNA NAPRAVA ali ŽIČNA NAPRAVA. Po izbiri gumba NAPREJ s smernima tipkama  22 in potrditvi izbire s tipko O K 31 je prikazan
pregled vseh razpoložljivih omrežij. Izberite želeno možnost in jo potrdite s tipko O K . Če
omrežje zahteva geslo, se prikaže navidezna tipkovnica, s katero lahko s pomočjo smernih
tipk  vnesete geslo in ga nato potrdite s tipko O K . Po vnosu gesla na tipkovnici izberite OK in potrdite s tipko O K .
WI-FI USMERJEVAL- Ta možnost omogoča hitro povezavo WPS prek brezžičnega omrežja (WLAN). Držite gumb
NIKU PRITISNITE
WPS na usmerjevalniku in potrdite s tipko O K . Nato se vzpostavi povezava WPS.
VRSTA OMREŽJA

WPS

(samo pri omrežju
WLAN)
TEST INTERNETNE
HITROSTI
NAPREDNE
NASTAVITVE

OMREZNO STANJE
PRIPRAVLJENOSTI

Pritisnite tipko O K , če želite preveriti hitrost internetne povezave.
Za prikaz dodatnih možnosti konﬁguracije omrežja pritisnite tipko O K .
KONFIGURACIJA IP
Izberite med nastavitvama SAMODEJNO ali ROČNO. Če ste izbrali
ROČNO, se prikažejo tri nadaljnje vrstice, v katerih lahko ročno
vnesete podatke za možnosti NASLOV IP, MASKA PODOMREŽJA in PRIVZETI PREHOD s smernimi tipkami  in številčnico 17 .
KONFIGURACIJA DNS
Izberite med SAMODEJNO ali ROČNO. Če ste izbrali MANUELL, se
prikažeta dve nadaljnji vrstici, v kateri lahko ročno vnesete podatke za DNS-STREŽNIK 1 in DNS-STREŽNIK 2 s smernimi tipkami 
in številčnico.
Omogočite/onemogočite Wake-On-LAN/Wake-On-Wireless LAN-Funktion (WoL/WoWLAN). To
omogoča, da se Smart TV vklopi prek druge naprave (npr. s pametnim telefonom z aplikacijo MEDION® Life Remote). Obe napravi morata biti povezani z istim omrežjem preko LAN ali
WLAN. Izberite nastavitev VKL., da aktivirate to možnost. Naprava za daljinsko upravljanje
mora biti priključena enkrat z vklopljenim televizorjem. Upravljanje nato deluje le, če je televizor v stanju pripravljenosti.

− Dokončajte nastavitve omrežja tako, da pritisnete tipko O K .
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Prvi zagon

Način prenosa
1

2

3

4

5

Izberite vrsto oddajanja:
Pregledovanje kodirano
Izberite priljubljeno vrsto omrežja

Vkl.
Brez

Digitalni antenski
Digitalni kabelski
Satelitske
Analogno
Naprej

OK

BACK

EXIT

HOME

Pred začetkom iskanja postaj izberite naslednje možnosti:
− PREGLEDOVANJE KODIRANO: S tipkama  izberite, ali naj bodo iskani tudi zaklenjeni kanali.
− IZBERITE VRSTO ODDAJANJA: S tipkama  izberite želeno vrsto sprejema. Če uporabljate več vrst sprejema,
lahko s tipkama  izberete spodaj navedene vrste in jih aktivirate s tipko O K .
− S tipkama  izberite NAPREJ in potrdite izbiro s tipko O K .

Digitalni kabel
Če ste aktivirali način sprejema DIGITALNI KABELSKI, lahko zdaj nastavite še nastavitve za iskanje omrežja. Če je
potrebno, lahko tukaj ustrezno prilagodite nastavitve, kot so ZAČETNA FREKVENCA, KONČNA FREKVENCA in KORAK ISKANJA.

Satelit
Če ste aktivirali vrsto sprejema SATELITSKE, lahko zdaj nastavite še vrsto antene.
− Za nastavitev vrste antene, izberite eno od naslednjih vrst antene:
• NEPOSREDNO: izberite to vrsto antene, če imate en sprejemnik in satelitsko anteno. Pritisnite tipko O K in
nato izberite želeni satelit (tukaj lahko s tipko OK odprete tudi seznam transponderjev). Nato še enkrat pritisnite tipko O K , da zaženete iskanje. Na koncu se odločite, ali želite naložiti sezname programov ali ne.
• ENOJNI SATELITSKI KABEL: izberite to vrsto antene, če imate več sprejemnikov in enokabelni sistem. Pritisnite tipko O K in izvedite vse potrebne nastavitve za POLOŽAJ SATELITA 1/2, UPORABNIŠKO FREKVENČNO
OBMOČJE in FREKVENCA FREKV. OBMOČJA (tukaj lahko odprete s tipko OK tudi ustrezni seznam transponderjev). Nato še enkrat pritisnite tipko O K , da zaženete iskanje. Na koncu se odločite, ali želite naložiti
sezname programov ali ne.
• DISEQC SPINAČ: izberite to vrsto antene, če imate satelitsko anteno in stikalo DiSEqC. Pritisnite tipko O K in
aktivirajte želeno stikalo DISEQC 1 - 4 (tukaj lahko odprete s tipko OK tudi ustrezni seznam transponderjev).
Nato izberite pod VERSION še pravilno različico (DISEQC V.1.0 ali DISEQC V1.1). Nato še enkrat pritisnite tipko O K , da zaženete iskanje. Na koncu se odločite, ali želite naložiti sezname programov ali ne.
Med iskanjem je prikazan napredek. Poleg tega je prikazano tudi število že najdenih televizijskih in radijskih
postaj.
− Nato pritisnite tipko O K , da nadaljujete.
− Amazon Alexa (izbirno): Napravo lahko upravljate prek Amazon Alexa. Za to preberite opis pod NASTAVITVE >
VOICE ASSISTANT.
Po koncu samodejne shranitve postaj je preklopljeno na enega od televizijskih programov.
Tukaj opisana prva namestitev ustreza možnosti PRVA NASTAVITEV v meniju INSTALLACIJA.
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Uporaba večpredstavnostnih priključkov
OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Napačno upravljanje lahko povzroči poškodbe uporabljenih naprav.
− Pred povezovanjem kablov in prvim zagonom obvezno preberite tudi navodila za uporabo naprav, ki jih priključujete. Poskrbite, da so med povezovanjem kablov vse naprave
izklopljene.
OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Če so vtiči in vtičnice napačno spojeni, lahko pride do poškodb na kontaktih.
− Pazite, da so vtiči in zadevne vtičnice skladni, da preprečite poškodbe kontaktov. Zaradi
razvrstitve kontaktov se nekateri vtiči v vtičnico prilegajo le v enem položaju.
AV
Prenos AV (kompozitni) deluje prek treh priključkov RCA, pri čemer en prenaša videosignal (rumen) in dva stereo-avdiosignal (rdeč/bel). Za to uporabite običajen komercialen kabel AV.
− Izhod AV predvajalnika povežite z vhodom AV televizijskega sprejemnika.

HDMI
HDMI (visokoločljivostni večpredstavnostni vmesnik) je vmesnik za digitalni prenos slike in zvoka. S kvalitativnega
vidika je to najboljša vrsta prenosa. Za to uporabite običajen komercialen kabel HDMI:
− Povežite ustrezne priključke HDMI uporabljenih naprav s kablom HDMI.

HDMI ARC (Audio Return Channel)
Če želite televizijski sprejemnik uporabljati kot sprejemnik signala IN vir signala (za prenos zvočnega signala v
sprejemnik zvoka), morate uporabiti priključek HDMI2 s povratnim kanalom za zvok (ARC – Audio Return Channel).
Povezava HDMI s televizijskim sprejemnikom nato deluje v obe smeri. Z videonaprave se lahko prejemajo slikovni
in zvočni signali ter dodatno se lahko zvočni signal televizijskega sprejemnika prek povratnega kanala za zvok
pošlje v sprejemnik zvoka.
− Povežite videonapravo (npr. predvajalnik BluRay) prek priključka HDMI z zvočnim sprejemnikom.
− Povežite zvočni sprejemnik prek priključka HDMI/ARC s televizijskim sprejemnikom.
− Prepričajte se, da je krmiljenje zvočnikov televizijskega sprejemnika preusmerjeno na zunanji ojačevalnik.

HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
CEC je kratica za Consumer Electronics Control oz. upravljanje potrošniške elektronike. Če prek priključkov HDMI z
možnostjo CEC med sabo povežete različne naprave, lahko z daljinskim upravljalnikom upravljate določene funkcije celotnega omrežja HDMI (npr. funkcije pripravljenosti ali snemanja):
− Povežite vse naprave prek priključkov HDMI z možnostjo CEC s kablom HDMI. Vsi priključki HDMI vašega televizijskega sprejemnika so primerni za CEC.
− Prepričajte se, da so funkcije CEC aktivirane za vse priključke in so vse naprave ustrezno povezane.
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USB
Prek priključka USB lahko priključite in predvajate pomnilniške medije, kot so ključki USB ali zunanji trdi diski. Za to
uporabite ustrezen kabel USB. Če je obsegu dobave priložen ustrezen kabel USB, ga uporabite (npr. s trdimi diski).
Vedno bodite pozorni na porabo toka pomnilniških medijev USB in uporabite ustrezne priključke USB.
− Zadevne priključke USB naprave povežite z ustreznim kablom USB. Če je mogoče, ne uporabljajte podaljševalnih kablov USB, saj se lahko, na podlagi napetosti, pojavijo težave.

SPDIF
SPDIF (Sony®/Phillips Digital Interface) je vmesnik za prenos digitalnih stereo ali večkanalnih zvočnih signalov med
različnimi napravami. Običajno je digitalni zvočni signal oddajan prek koaksialnega (priključek RCA) ali optičnega
priključka. Vaš televizijski sprejemnik ima optični priključek SPDIF. Zato uporabite običajen optični kabel SPDIF.
− Priključke SPDIF uporabljenih naprav povežite z ustreznim kablom SPDIF.

VGA (PC)
Prek priključka VGA lahko za prenos signala slike osebni računalnik povežete z monitorjem/televizijskim sprejemnikom. Za to uporabite običajen kabel VGA.
− Priključke VGA uporabljenih naprav povežite s kablom VGA.

VGA (YPbPr)
Priključek VGA televizijskega sprejemnika lahko uporabite za prenos slike signala YPbPr. Za to uporabite ustrezen
adapter YPbPr.
− Priključek VGA televizijskega sprejemnika povežite s priključki RCA YPbPr (rdeči/modri/zeleni) videonaprave.
Za to uporabite priloženi adapter YPbPr (izbirno).
− Za prenos zvoka uporabite zvočne priključke AV televizijskega sprejemnika (rdeči/beli) ter jih povežite z zvočnimi priključki YPbPr videonaprave (rdeči/beli). Za to uporabite priloženi adapter AV (izbirno).

LAN
Televizijski sprejemnik lahko prek priključka LAN povežete s svetovnim spletom ter tako predvajate spletne vsebine (npr. storitve za predvajanje vsebin oz. »streaming«).
− Priključek LAN televizijskega sprejemnika povežite prek omrežnega kabla (kabel Ethernet) z vašim omrežjem
oz. usmerjevalnikom.
− Na napravah nastavite vse potrebne omrežne nastavitve.

Izhod za slušalke (Headphones Out)
Priključek za slušalke je namenjen priključitvi slušalk z mini stereo priključkom.
− Slušalke priključite v mini stereovtičnico naprave.
− V meniju za zvok lahko nastavite glasnost signala slušalk. Po potrebi izklopite glasnost zvočnikov televizijskega sprejemnika.

POZOR!
Nevarnost okvare sluha!
Da bi preprečili morebitno poškodbo sluha, se izogibajte poslušanju pri visoki glasnosti dalj časa.
− Pred predvajanjem znižajte glasnost na najnižjo stopnjo.
− Zaženite predvajanje in povečajte glasnost na za vas prijetno raven.
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Upravljanjune
Izbira programa
Za izbiro programa pritisnite eno od tipk P /  19 na daljinskem upravljalniku, uporabite večfunkcijsko stikalo
7 na napravi ali pa izberite program s številčnico 17 .
Za dvo- ali trimestno številko pritisnite tipke številčnice v ustreznem zaporedju.
− S pritiskom tipke O K 31 na daljinskem upravljalniku odprete seznam programov, s tipkama  in  22 izberete želeni program in nato s tipko O K preklopite nanj.

Nastavitve zvoka
− Glasnost zvišate ali znižate s tipkami za glasnost V - / + 33 na daljinskem upravljalniku ali v načinu glasnosti
večfunkcijskega stikala na napravi.
34 za izklop zvoka.
− Za popoln izklop in ponovno nastavitev zvoka pritisnite tipko
− S pritiskom na tipko L A N G . 35 odprete okno TRENUTNI JEZIK.

Nastavitve slike
− Odvisno od predvajane vsebine je slika prikazana v formatu 4:3 ali 16:9. Ko izberete meni SLIKA s pomočjo
tipk  22 , se prikažejo tri neposredne povezave. Tukaj neposredno odprete nastavitve formata slike in jih
prilagodite:
SAMODEJNO: Predvajani format je samodejno nastavljen na vhodni signal.
POLNI: (samo v načinu HDMI in pri vsebinah HDTV pri kabelskem
in satelitskem sprejemu): točen prikaz slike (1:1).

16:9: Za nepopačen prikaz slike v formatu 16:9.

PODNASLOV: s to funkcijo je široka slika (format stranic slike 16:9)

s podnapisi povečana na celotno velikost slike.
SUBTITLE

SUBTITLE

14:9: s to možnostjo nastavite format slike 14:9.

14:9 ZOOMIRANJE: s to funkcijo je široka slika (format stranic slike

14:9) povečana do zgornje in spodnje meje zaslona.

4:3: se uporablja za prikaz običajne slike (razmerje med stranica-

mi slike 4:3), ker je to njen prvotni format.

KINO: s to funkcijo je široka slika (format stranic slike 16:9) povečana na celotno velikost slike.
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Te nastavitve formatov slik lahko spremenite tudi v meniju NASTAVITVE > SLIKA > ZOOM SLIKE.
Upoštevajte, da glede na nastavljeni vir slike niso na voljo vsi formati slike.

Prikaz informacij
2
arte HD
12:50 ARTE Journal >

12:50-13:00

Sedaj: ARTE Journal
Informacij o trenutnem programu
TXT ; ;

M

95%

K

100%

HD

− Pritisnite tipko I N F O 21 , da prikažete informacije o trenutnem programu. Vrstica z informacijami je prikazana tudi pri uporabi različnih vhodov signalov.
− Enake informacije prejmete pri preklopu na drug program.
− Če dvakrat pritisnete tipko I N F O (ali enkrat tipko I N F O in enkrat tipko  22 v), je prikazan opis trenutno
predvajane televizijske vsebine (v kolikor je opis na voljo). Pri tem je besedilo samodejno predvajano. Če so
informacije predvajane prehitro, lahko s smernima tipkama  in  22 sami listate po besedilu navzgor in
navzdol.

Prikaz seznama priljubljenih
V meniju KANALI lahko posamezne televizijske programe shranite na do štiri sezname priljubljenih.
− Pritisnite tipko
(M E N U ) 20 in izberite s tipkami  22 meni DOMOV > KANALI ter pritisnite tipko
O K 31 . S tem se odpre seznam kanalov. Med delovanjem naprave pa lahko pritisnete tudi tipko O K (odpre
se seznam kanalov).
− Nato izberite nad seznamom s tipkama  možnost UREJANJE ter s tipkama  želeno televizijsko postajo,
ki naj bo shranjena v seznam priljubljenih, in pritisnite tipko O K . Odpre se meni. S tipkama  izberite možnost OZNAKA. Poleg televizijskega programa se pokaže kljukica. Za shranitev dodatnih televizijskih programov jih izberite s tipkama  in pritisnite tipko O K . Da bi odprli meni UREJANJE, pritisnite tipko B A C K 30 .
− S tipkama  izberite možnost DOD./ODSTR PRILJUBLJ. in pritisnite tipko O K .
− Prikažejo se štirje možni seznami priljubljenih programov (SEZNAM 1-4). Tukaj lahko zdaj označene programe
dodate želenemu seznamu priljubljenih (SEZNAM 1 - 4). Na zadevnem seznamu izberite vnos VKL. in nato
pritisnite tipko O K .
− S tipko O K ali E X I T 23 lahko nato zapustite seznam kanalov.
− Za priklic seznama priljubljenih še enkrat odprite seznam kanalov, kot je opisano zgoraj, in nato izberite
možnost FILTRIRAJ s tipkama . Nato izberite pod PRILJUBLJ. želeni seznam priljubljenih (SEZNAM 1 - 4).
Pri odprtju seznama KANALI s tipko O K so nato prikazani samo shranjeni televizijski programi z zadevnega
seznama priljubljenih, med katerimi lahko preklapljate.
Če izberete v meniju TV s tipko  možnost KANALI, se zgoraj prikaže neposredna povezava PRILJUBLJ..
Tukaj lahko neposredno prikličete obstoječe sezname priljubljenih.
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Izbira vira
Upoštevajte, da je vir (priključena naprava) ob pritisku tipke
(S O U R C E ) 16 ali v meniju TV zaznan
samo takrat, ko je ta vir aktiviran v meniju NASTAVITVE > SISTEM > VIRI ali meniju VIRI > NASTAVITVE
VIRA.
− S tipko
(S O U R C E ) izberite vhode priključenih naprav. Pri odprtem seznamu SEZNAM VIROV lahko s pritiskom ustrezne številke neposredno izberete želeni vir.
1. TV

delovanje televizijskega sprejemnika (prikazani so antene, sateliti in kabelski signali)

2. BACK AV

zvočni/videovhod (AV)

3. HDMI1

vhod HDMI 1

4. HDMI2

vhod HDMI 2 (HDMI 2 lahko uporabite za CEC/ARC)

5. HDMI3

vhod HDMI 3

6. HDMI4

vhod HDMI 4

7. YPBPR

naprava na vhodu VGA prek adapterja (YUV/YPbPr)

8. VGA/PC

naprava na vhodu osebnega računalnika

9. WIRELESS DISPLAY

predvajanje vsebin drugega predvajalnika

USBDISK

pomnilniški medij USB (izbirno) (ime lahko odstopa)

USB2

pomnilniški medij USB (izbirno) (ime lahko odstopa)

SKUPNA RABA
ZVOKA IN VIDEA

omrežna storitev za izmenjavo podatkov med napravami (izbirno)

− Na želeni vir se lahko premaknete tudi s smernima tipkama  22 .
− Izbiro potrdite s tipko O K 31 .
Pri aktivirani funkciji CEC lahko po potrebi preimenujete vire HDMI predvajalnika. Daljinski upravljalnik televizijskega sprejemnika upravlja priključene naprave. Če na daljinskem upravljalniku za nekaj sekund pritisnete
tipko 0 , ta spet upravlja televizijski sprejemnik.
Vir lahko izberete tudi z večfunkcijskim stikalom
na napravi. V ta namen pritisnite tipko, da prikličete
funkcijski meni. Nato s ponovnim pritiskom izberite možnost izbire vira in držite tipko pritisnjeno, da
prikličete meni virov. Z nadaljnjim pritiskom izberete vir, z dolgim pritiskom na tipko pa potrdite izbor.
Dodatno lahko prikličete v meniju VIRI > NASTAVITVE VIRA vse aktivirane vire.

Wireless Display
Preko možnosti Wireless Display lahko na televizijskem sprejemniku prikažete vsebine predvajalnika (npr. tabličnega računalnika, pametnega telefona itd.). V predvajalniku mora biti za to nameščena vsaj različica 4.2 operacijskega sistema Android. Funkcija WIRELESS DISPLAY je na voljo samo za naprave Android.
Kot vir izberite WIRELESS DISPLAY. Prikaže se začetni zaslon za vzpostavitev povezave »Wireless Display - Bereit zur
Verbindung«.
Na predvajalniku je treba zdaj aktivirati nastavitev za zrcaljenje zaslona. Predvajalnik zazna razpoložljive televizijske sprejemnike, s katerimi se lahko poveže.
Po izbiri televizijskega sprejemnika je vzpostavljena povezava. Prikaže se napis o vzpostavljanju povezave »Connecting to Wireless Display« (Vzpostavljanje povezave z brezžičnim zaslonom). Nato je na televizijskem sprejemniku prikazano zrcaljenje zaslona predvajalnika.
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Teletekst

Možnost za brezžični prikaz »Wireless Display« je lahko uporabljena samo, če mobilna naprava podpira to
funkcijo.
Postopki iskanja in vzpostavljanja povezave se razlikujejo glede na programe, ki jih uporabljate. Po potrebi preberite navodila za uporabo predvajalnika. Mobilne naprave z operacijskim sistemom Android
morajo imeti različico programske opreme V4.2 ali novejšo.
Zaradi številnih različnih naprav in različic programske opreme ni mogoče zagotoviti brezhibnega
delovanja.

Teletekst
Teletekst je brezplačna storitev, ki jo ponuja večina televizijskih postaj, in sicer nudijo dnevne novice, vremenske napovedi, televizijski spored, cene delnic, podnapise ter druge informacije. Vaš televizijski sprejemnik nudi
številne uporabne funkcije za upravljanje teleteksta ter besedila na več straneh, shranjevanje podstrani ali hitro
krmarjenje.

Upravljanje videobesedila
Za upravljanje teleteksta ima vaš daljinski upravljalnik na voljo posebne tipke za teletekst.
− Izberite televizijski program, ki nudi teletekst.
− Enkrat pritisnite tipko T X T 18 , da prikažete osnovno stran/stran s kazalom teleteksta.
− Pri drugem pritisku tipke T X T je besedilo prikazano čez sliko televizijskega sprejemnika.
− Pri tretjem pritisku tipke T X T preklopi naprava nazaj v način televizije.

Izbira strani teleteksta
Številčnica
− Vnesite želeno stran teleteksta kot trimestno številko neposredno s številčnico.
− Izbrana številka strani je prikazana v zgornjem levem kotu zaslona. Števec teleteksta išče tako dolgo, dokler
ne najde izbrane številke strani.

Listanje po straneh
− Z izbirno tipko za program ali s smernima tipkama  in  22 listajte naprej in nazaj po straneh teleteksta.

Barvne tipke
− Če so na spodnjem robu slike prikazani barvni besedilni vnosi, lahko neposredno izberete te vsebine s pritiskom na ustrezno barvno tipko, in sicer RDEČO, ZELENO, RUMENO in MODRO.

Podstrani
Nekatere strani teleteksta imajo podstrani. Na spodnjem robu slike je tako npr. prikazano 1/3. Podstrani so prikazane ena za drugo z razmikom, dolgim približno pol minute. Podstrani lahko prikličete tudi sami s pritiskom na
tipko  22 .

KAZALO
− S tipko B A C K 30 izberete stran kazala, ki vsebuje seznam vsebine teleteksta.
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Preko menija On-Screen-Display (meni OSD)
Krmarjenje po meniju
− Pritisnite tipko menija
(M E N U ) 20 , da aktivirate OSD.
− S smernima tipkama  22 izberite glavne menije.
− S smernima tipkama  22 izberite podmenije glavnega menija.
Pri nekaterih podmenijih se samodejno odprejo neposredne povezave, s čimer lahko hitro dostopate do
najbolj pogostih možnosti in izvedete nastavitve.
− Pritisnite tipko O K 31 , da prikličete izbrano možnost podmenija.
− S smernima tipkama  izberete možnosti menija.
− S tipko B A C K 30 se vsakokrat premaknete za en korak menija nazaj in v glavni meni.
− S smernimi tipkami  nastavite želeno vrednost ali izberete nekaj drugega.
− S tipko E X I T 23 ali
(M E N U ) zaprete meni.
Upoštevajte, da se glede na predhodno nastavitev meni samodejno zapre, če določen čas ne pritisnete nobene
tipke.
Izberete lahko naslednje glavne menije:
• Meni DOMOV
• Meni VIRI
• Meni APPS
• Meni NASTAVITVE
• Meni TV
Zaradi možnih tehničnih sprememb lahko tukaj opisani meniji odstopajo od tistih na vašem zaslonu.
Glede na to, kateri vir ste izbrali, ni nujno, da so na voljo vsi meniji. Če je kot vir izbrana možnost VGA/PC,
so pri nastavitvi slike na voljo druge možnosti.

Podroben prikaz sistema menijev
Meni Domov
Začetna stran nudi možnost zbiranja priljubljenih možnosti menija in aplikacij na enem mestu, da vam je omogočen
hiter dostop do le-teh. Za dodajanje dodatnih možnosti na začetno stran naredite naslednje:
− V meniju OSD izberite želeno možnost menija/aplikacijo.
− Pritisnite tipko  22 . Spodaj se prikaže vnos DODAJ NA DOMAČO STRAN.
− Nato potrdite s tipko O K 31 . Zdaj je zadevna možnost menija/aplikacija prikazana v meniju DOMOV.
Za brisanje možnosti menija/aplikacije s strani DOMOV, naredite naslednje:
− Na strani DOMOV izberite želeno možnost menija/aplikacijo.
− Pritisnite tipko . Spodaj se prikažeta vnosa BRIŠI in PREM.
− Izberite možnost BRIŠI in potrdite s tipko O K . Zadevna možnost menija/aplikacija je nato izbrisana s strani
DOMOV.
Za spreminjanje razporeditve možnosti menija/aplikacij, naredite naslednje:
− Na strani DOMOV izberite želeno možnost menija/aplikacijo.
− Pritisnite tipko . Spodaj se prikažeta vnosa BRIŠI in PREM.
− Izberite možnost PREM in potrdite s tipko O K .
− S tipkama  22 lahko možnost menija/aplikacijo premika v levo ali desno.
− Nato potrdite s tipko O K .
Na strani DOMOV so predhodno nastavljene naslednje možnosti menija/aplikacije:
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Podroben prikaz sistema menijev

Meni medijskega portala
Točka menija
MEDION

Nastavitve
V medijskem portalu imate prek predhodno nameščenih aplikacij dostop do novic, iger, nakupovanja idr. S smernimi tipkami   in  22 listate po različnih aplikacijah, izbrano aplikacijo pa
nato potrdite s tipko O K 31 . Za to funkcijo mora biti na voljo internetna povezava. Medijski portal je na voljo z gumbom MEDION, lahko pa ga odprete tudi neposredno s tipko M E D I O N 24 . Pri
prvi uporabi morate sprejeti licenčne pogoje. Nato izberite želeni jezik.

Pozdravljeni v portalu Smart TV
Izberite jezik
angleščina
nemščina
italijanščina

OK

Potrdite svojo izbiro s pritiskom tipke O K .
Nato se prikaže začetna stran medijskega portala, kjer so prikazane predhodno izbrane aplikacije. Tukaj lahko izbirate med naslednjimi možnostmi:
Začetni prikaz medijskega portala je na voljo samo pri prvi uporabi ali po ponastavitvi
medijskega portala z rumeno tipko 26 SETTINGS.
− Če pritisnete tipko M E D I O N na vašem daljinskem upravljalniku, boste odprli medijski
portal.
− S tipko M E D I O N (ali tipko B A C K 30 ) lahko s trenutno izbrane aplikacije kadarkoli preklopite nazaj na začetno stran. S tipko E X I T 23 zapustite medijski portal in preklopite na
običajno delovanje televizijskega sprejemnika.
Na priključke USB televizijskega sprejemnika lahko priključite miško in tipkovnico.
S pomočjo teh dodatnih naprav je omogočeno občutno bolj enostavno upravljanje
spletnega brskalnika. Vendar pa ni mogoče zagotoviti delovanja vseh priključenih
naprav.
INTERNET
Funkcija za odprtje brskalnika Open Browser je aplikacija v medijskem
portalu in vam omogoča dostop do interneta. Po priklicu brskalnika
so prikazane predhodno nastavljene spletne strani in njihovi logotipi,
med katerimi lahko neposredno izbirate. S funkcijo tipkovnice lahko
neposredno vnesete naslove URL ali pa ob aktivirani funkciji iskanja poiščete spletne strani s pomočjo iskalnih pojmov. S puščičnima tipkama
 daljinskega upravljalnika krmarite po možnostih, izbiro pa potrdite s tipko O K .
Upoštevajte, da brskalnik Open Browser ne podpira spletnih
strani z vsebinami Flash. Poleg tega niso mogoči prenosi.
ADD TO HOMESCREEN

(My Apps)
SETTINGS

Pritisnite zeleno tipko 26 , da dodate trenutno izbrano aplikacijo na
začetni zaslon.
Tukaj lahko določite, iz katerega jezikovnega območja so izbrane aplikacije. Poleg tega lahko portal ponastavite, da je začetna stran portala
spet v stanju ob dobavi.
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Točka menija

Nastavitve

YOUTUBE

Neposredna povezava do YouTube. Alternativno se na cilj neposredno pomaknete s tipko 1
28 (predhodno programirano).
AMAZON PRIME Neposredna povezava do videoportala Amazon Prime Video. Alternativno se na cilj neposredno
VIDEO
pomaknete s tipko P R I M E V I D E O 25 (predhodno programirano).
NETFLIX
Aplikacija Netﬂix omogoča pretočno predvajanje številnih ﬁlmov in televizijskih serij neposredno
prek interneta. To je plačljiva storitev, za katero se morate registrirati pri prvi uporabi.
S pritiskom na tipko N E T F L I X 29 na daljinskem upravljalniku lahko poleg tega odprete kanal
Netﬂix.
Netﬂix in Amazon Prime Video sta naročniški storitvi, ki svojim članom omogočata pretakanje različnih
vsebin, npr. ﬁlmov in serij, prek televizorjev, računalnikov in drugih naprav, ki lahko vzpostavijo internetno povezavo (»združljive naprave«).

Meni kanalov
Seznam televizijskih programov je mesto, kjer lahko upravljate svoje kanale. Meni KANALI lahko odprete tudi tako, da
med delovanjem televizijskega sprejemnika pritisnete tipko O K 31 .

Kanali
Glej

Urejanje

Filtriraj

1. Das Erste HD
2. ZDF HD
3. RTL Televisi
4. SAT.1
5. kabel eins
6. ProSieben
7. RTL2
8. VOX
9. SUPER RTL
10. SPORT1

HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD

Po odprtju seznama kanalov se nahajate v rubriki GLEJ. S tipkama  22 lahko preklopite na nadaljnji možnosti
URERANJE in FILTRIRAJ.
Točka menija
GLEJ

Nastavitve
S tipkama  lahko na seznamu izberete kanale in jih odprete s tipko OK. Za listanje po straneh
seznama v korakih po 10, lahko uporabite tipki P+ ali P- 19 .

32

MD30110 SI Hofer SI Content 30033558 RC.indd 32

19.10.2021 18:15:37

Podroben prikaz sistema menijev

Točka menija
URERANJE

Nastavitve
Za označitev kanalov, ki jih želite urediti, izberite s tipkama  želeno televizijsko postajo in
pritisnite O K . Odpre se meni. S tipkama  izberite možnost OZNAKA. Poleg televizijskega
programa se pokaže kljukica. Za shranitev dodatnih televizijskih programov jih izberite s tipkama  in pritisnite tipko O K .
Kanale, označene s kljukico, lahko uredite z naslednjimi možnostmi. Če niste označili nobenih
kanalov, se urejanje nanaša na trenutno izbrani kanal. Če pritisnete tipko B A C K 30 , se prikažejo naslednje možnosti:
DODAJ NA DOMAČO
Pritisnite tipko O K , da dodate izbrane kanale meniju DOMOV. Ti kanali
STRAN
so nato navedeni na začetni strani in jih lahko neposredno izbirate.
PREMIK NA POLOŽAJ. S to funkcijo lahko trenutno izbranemu programu (oz. vsem označenim
programom) dodelite drugo programsko mesto na seznamu programov. Pritisnite tipko O K in nato s številčnico 17 vnesite novo programsko mesto. Še enkrat pritisnite tipko O K in nato potrdite varnostno
vprašanje z DA. Programu je nato dodeljeno želeno programsko mesto
in vsi ostali programi so ustrezno zamaknjeni.
BRIŠI

UR. IME

ZAKLEN/ODKLENI

S to funkcijo lahko izbrišete trenutno izbrani program (oz. vse označene programe). Pritisnite tipko O K in potrdite varnostno vprašanje
z DA. Program je nato trajno izbrisan. Izberite NE, če želite prekiniti ta
postopek.
S to funkcijo lahko preimenujete trenutno izbrani program. Pritisnite tipko
O K in s tipkami  izberite želeni znak. Če nato pritisnete tipko O K ,
bo takoj uporabljeno novo ime.
S to funkcijo lahko zaklenete ali odklenete trenutno izbrani program (ali
vse označene programe). S funkcijo zaklepanja lahko z geslom zaščitite
dostop do določenih programov. Pritisnite tipko O K in nato vnesite geslo, ki ste ga pridobili ob prvi namestitvi. Za imenom programa se nato
prikaže simbol ključavnice. Za odklepanje programa sledite enakemu
postopku.
Če želite en program zakleniti, morate poznati geslo, ki ste ga
pridobili ob prvi namestitvi (spremenite ga lahko v meniju
NASTAVITVE > SISTEM > STARŠEVSKI).

DOD./ODSTR
PRILJUBL.

Ustvarite lahko štiri sezname priljubljenih, ki jih nato lahko prikažete
na zaslonu. S tipko O K lahko trenutno izbrani program (oziroma vse
označene programe) dodate na enega ali več seznamov priljubljenih.
V ta namen ob želenem seznamu izberite vnos IZKL. in pritisnite tipko
O K (ali E X I T 23 ). Če želite program odstraniti s seznama priljubljenih,
izberite ustrezno možnost VKL.. Če je nek program že na določenem seznamu priljubljenih, se za imenom programa prikaže ustrezen simbol.
Preberite si še poglavje »Odpiranje seznama priljubljenih« na strani
27.
OZNAKA
S to možnostjo lahko označite trenutno izbrani program. Ob ustreznem
programu se nato pojavi kljukica. Če je bil izbrani program pred tem že
označen, se s to možnostjo oznaka odstrani.
OZNAČI/ODZNAČI VSE S to tipko lahko označite vse programe. Kljukica se nato pojavi ob vseh
programih. Na enak način lahko odstranite oznake z vseh programov.
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Točka menija
FILTRIRAJ

Nastavitve
Tukaj najdete funkcije ﬁltra, s katerimi lahko prilagodite prikaz seznama programov:
VRSTA KANALA
Prikazani bodo le programi izbranega tipa sprejema.
TV/RADIO
Tukaj lahko izberete, ali naj bodo na seznamu prikazani le TV radijski
ali vsi programi.
BREZPLAČEN/
Tukaj lahko izberete, ali naj bodo na seznamu prikazani le prosti ali le zaklePLAČLJIV
njeni programi ali vsi programi.
A–Z
Tukaj lahko izberete vsako črko abecede posebej, da se na seznamu
programov prikažejo le programi, ki se začnejo na določeno črko.
RAZVRSTI
Izberite način razvrščanja (ČRKOVNO ali NUMERIČNO).
UHD/HD/SD
Izberite, ali naj se prikažejo le UHD/HD/SD ali vsi programi.
PRILJUBLJ.
Izberite, koliko seznamov priljubljenih od možnih štirih naj bo
prikazanih.
MOŽNOSTI
Tukaj lahko nastavite nastavitve Pay-TV (vendar jih ponudniki plačljive
PROFILA
televizije trenutno ne uporabljajo).
SEZNAM SATELITO (le Če želite, da so na seznamu prikazani programi posameznih satelitov,
pri izbranem tipu spre- lahko tukaj izberete želene satelite. Po pritisku na tipko O K se bodo na
jema satelita)
seznamu programov prikazali programi izbranih satelitov.

RESET

Tudi če seznam programov zaprete in ponovno odprete s tipko
O K , bodo še naprej prikazani prednastavljeni zadetki. Če želite
ponovno prikazati celoten seznam programov, morate najprej
odstraniti nastavljene ﬁltre. Če med delovanjem naprave prikličete seznam programov s tipko O K in uporabite možnost FILTRIRAJ, je ta možnost bolj podobna iskalni funkciji. To pomeni,
da se po zapiranju in ponovnem odpiranju seznama programu
s tipko O K ponovno prikaže celoten seznam programov. Prej
ﬁltrirani zadetki se ne obdržijo.
Pritisnite tipko O K , da zmanjšate glasnost.
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Meni Programmführer (EPG – elektronski vodnik po programih)
S tipko E P G 32 lahko neposredno odprete možnost Programmführer.

1

Programski vodnik
To 18/09/2018 09:23
Zdaj/nasl. razpored

Das Erste HD

Live nach Neun
Filtriraj

To 18/09/2018

Prejšnji dan

<< 09:00

1. Das Erste
2. ZDF HD
3. arte HD
4. 1-2-3.tv (connect
5. 1-2-3.tv
6. 3sat HD
8. ARD-alpha HD (Internet)
9. Bibel TV HD
10. Bloomberg (connect)
11. BR FS Süd HD (Int...

Tagess

Naslednji dan

Dodatki

09:30

10:00 >>
Sturm

Live nach Neun

Stadt Land Kunst

360° Geo Reportage

Kulturgeschichten (4/8)

OK

BACK

EXIT

HOME

V tabeli nato vidite trenutno in sledečo oddajo na razpoložljivih programih.
− S tipkama  22 izberite program in s tipkama  22 listajte po programu.
Prikazane informacije o programu pripravijo ponudniki programa. Če se informacije o programu ne
prikažejo, ne gre za napako vašega pametnega televizorja.
Naslednja tabela prikazuje možnosti za PROGRAMSKI VODNIK
Točka menija
ZDAJ/NASL.
RAZPORED
FILTRIRAJ
PREJŠNJI DAN

Nastavitve
Izberite pogled ZDAJ/NASL.RAZPORED. Tukaj se prikažejo le trenutne in naslednje oddaje
vseh programov. Z možnostjo FILTRIRAJ lahko omejite prikazovanje določenih kriterijev, z
možnostjo ČASOVNICA NAČRTOVANIH pa povrnete prvotni prikaz.
Če iščete točno določeno oddajo, lahko uporabite ﬁlter, ki omeji izbiro.

NASLEDNJI DAN

Prikazan je program prejšnjega dne. To je možno le do trenutnega dne. Ne prikaže se pretekli program.
Prikazan je program naslednjega dne.

DODATKI

Tukaj najdete naslednje možnosti:
IZBIRA ŽANRA

ISKANJE PO PROGRAMSKEM VODNIKU
ZDAJ
ZOOM

S to možnostjo izbirate žanr oddaje. To možnost mora podpirati
ustrezni ponudnik. V možnosti Programmführer se nato prikazujejo
oddaje ustreznega žanra.
Iščite oddaje. Tukaj nastavite kanale, po katerih želite iskati po dnevih ali žanru. Na voljo imate tudi iskanje po celotnem besedilu.
Tukaj se vrnete na trenutno časovno obdobje.
Časovno okno lahko pomanjšate v štirih korakih.
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Naslednja tabela prikazuje dodatne možnosti tipk znotraj možnosti Programski vodnik:
Tipka
O K 31

Funkcija
Če je predvajan označeni program, imate po pritisku tipke O K na voljo naslednje
možnosti:
IZBERI KANAL: Izberite to možnost in pritisnite tipko O K , da preklopite na izbrani program.
VEČ INFORMACIJ: Izberite to možnost in pritisnite tipko O K , če želite prikazati informacije o
trenutni oddaji.
SNEMANJE (priključena pomnilniška naprava USB): izberite to možnost in pritisnite gumb
V redu, da začnete snemati izbrani program. Po končanem snemanju s pritiskom gumba
 27 se posnetek doda na seznam snemanja. Za več informacij preberite poglavje »Meni
Snemanji« na strani 55. Če je označeni program v prihodnosti, se časovni trak snemanja
shrani na seznam časovnikov. Nato se snemanje samodejno začne z začetkom izbranega
programa. Preberite tudi poglavje »Meni časovnika« na strani 54
POSTAVITE ČASOVNIK ZA DOGODEK: Če je označena oddaja na sporedu v prihodnosti,
imate na voljo še to dodatno možnost. Izberite to možnost in pritisnite tipko O K , če želite
na seznamu časovnikov shraniti preklopni časovnik. Z začetkom izbrane oddaje preklopi
naprava samodejno na ustrezni program. V ta namen preberite poglavje »Meni časovnika« na strani 54.

I N F O 21

Prikaže podroben opis označene oddaje (če je na voljo).
Ponovno pritisnite tipko I N F O , da zaprete opis.
Če je opis daljši, listajte po besedilu s tipkama P/  19 .

B A C K 30

Ko je oddaja aktivna in želite izbrati ZDAJ/NASL.RAZPORED, FILTRIRAJ, PREJŠNJI DAN, NASLEDNJI DAN ali DODATKI, morate najprej pritisniti tipko B A C K .

Meni Viri
V tem meniju so prikazani vsi aktivni viri signala, ki jih lahko izbirate s tipkama  22 . Nato pritisnite tipko O K
31 , da prikažete izbrani vir.
1. TV

delovanje televizijskega sprejemnika (prikazani so antene, sateliti in kabelski signali)

2. BACK AV

zvočni/videovhod (AV)

3. HDMI1

vhod HDMI 1

4. HDMI2

vhod HDMI 2 (HDMI 2 lahko uporabite za CEC/ARC)

5. HDMI3

vhod HDMI 3

6. HDMI4

vhod HDMI 4

7. YPBPR

naprava na vhodu VGA prek adapterja (YUV/YPbPr)

8. VGA/PC

naprava na vhodu osebnega računalnika

9. WIRELESS DISPLAY

predvajanje vsebin drugega predvajalnika

USBDISK

pomnilniški medij USB (izbirno) (ime lahko odstopa)

USB2

pomnilniški medij USB (izbirno) (ime lahko odstopa)

SKUPNA RABA
ZVOKA IN VIDEA

omrežna storitev za izmenjavo podatkov med napravami (izbirno)

V meniju NASTAVITVE VIRA lahko omogočite/onemogočite in preimenujete vire signala.
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Sistem
TV
BACK AV
HDMI1
HDMI2
HDMI3
HDMI4
YPbPr
VGA/PC
Wireless Display

Omogočeno
Omogočeno
Običajno
Običajno
Običajno
Običajno
Omogočeno
Omogočeno
Omogočeno

Te nastavitve lahko nastavite v meniju NASTAVITVE > SISTEM > VIRI.

Vhodni vir, ki ga želite izbrati s tipko
NASTAVITVE VIRA.

7 ali

(S O U R C E ) 16 , mora biti aktiviran v meniju VIRI >

Da bi omogočili HDR preko HDMI, mora biti ustrezen vhod HDMI nastavljen na možnost IZBOLJŠANO. Po
potrebi se vhodi HDMI preimenujejo v priključene naprave, daljinski upravljalnik TV pa nadzoruje priključeno napravo.

Meni Apps
Prikaže želene internetne aplikacije za hitrejši dostop. Z možnostjo DODAJ VEČ lahko dodate še več priljubljenih
aplikacij kot neposredne povezave, če so na voljo, in sicer tako, da v predhodno nameščeni trgovini z aplikacijami
z virtualno tipkovnico poiščete želeno aplikacijo. Nato izberite želeno aplikacijo in pritisnite tipko O K 31 . Nato izberite možnost ZAŽENI APLIKACIJO in pritisnite tipko O K . Nova aplikacija je nato prikazana v razdelku APPS. Aplikacija Netﬂix, aplikacija Prime Video, medijski portal in YouTube so predhodno nameščeni.
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Meni Nastavitve
Meni Slika
Takoj ko s tipkama  22 izberete meni SLIKA, se zgoraj za hitrejšo navigacijo prikažejo podmeniji REŽIM, VARČEVANJE Z ENERGIJO in ZOOM SLIKE ter jih lahko neposredno izberete.

Slika
Režim
Kontrast
Svetloba
Ostrina
Barve
Varčevanje z energijo
Zoom Slike
Virtual HDR
Napredne nastavitve

Točka menija
REŽIM

KONTRAST
SVETLOBA
OSTRINA
BARVE
VARČEVANJE Z
ENERGIJO

Naravno
95
50
50
60
Največ
Somadejno
Izkl.

Nastavitve
izbira slikovnega načina: NARAVNO, KINO, ŠPORT, DINAMIČNO
Takoj ko s tipkama  izberete meni SLIKA, se zgoraj prikaže ta meni in ga lahko neposredno izberete.
Nižanje ali višanje kontrasta (skala 0–100)
Nižanje ali višanje svetlosti (skala 0–100)
Nižanje ali višanje ostrine (skala 0–100)
Nižanje ali višanje jakosti barve (skala 0–100)

Tukaj lahko vključite varčevanje z energijo. Izberite IZKL., NAJMANJ, SREDNJE,
NAJVEČ, SAMODEJNO ali PO MERI za prilagajanje svetlosti TV-naprave ali za izklop
zaslona.
V načinu slike DINAMIČNO ni mogoče izbrati nastavitve NAJVEČ.

Takoj, ko s tipkama izberete meni SLIKA, se zgoraj prikaže ta meni in ga lahko izberete neposredno.
ZOOM SLIKE

VIRTUAL HDR

Tukaj nastavite format slike.
Ko s tipkama  izberete meni SLIKA, se ta meni prikaže na vrhu in ga lahko izberete
neposredno.
Aktivirajte/deaktivirajte funkcijo Virtual HDR (VKL./IZKL.).
Tehnologija HDR zagotavlja povečani dinamični obseg v zvezi z vrednostmi svetlosti prikazanih barv. Na ta način postanejo najtemnejša območja slike še temnejša, najsvetlejši
deli pa so prikazani še svetleje.
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Točka menija

Nastavitve

NAPREDNE
NASTAVITVE

Slika
Dinamični kontrast
Barvna Temperatura
Blue Stretch
Micro Dimming
Znižanje Šuma
De-contour
MEMC
Način ﬁlm
Ton kože
Odtenek barve
HDMI s polnim spektrom
Ponastavitev
DINAMIČNI
KONTRAST
BARVNA
TEMPERATURA
BLUE STRETCH

MICRO DIMMING

ZNIŽANJE ŠUMA

DE-CONTOUR

MEMC

NAČIN FILM

< Srednje >
Normalno
Izkl.
Srednje
Samodejno
Srednje
Samodejno
Visoko
0

Izkl.

Nastavitev dinamičnega kontrasta: NIZKO, SREDNJE, VISOKO,
IZKL..
Izbira barvnega tona: NORMALNO, TOPLO, HLADNO, PO MERI.
Hladnejši beli odtenki se običajno zaznavajo kot svetlejša bela
barva. Funkcija Blue Stretch spreminja izravnavo beline in omogoča, da se srednje in visoke sivine z dodajanjem modrih odtenkov
prikažejo s hladnejšo temperaturo barve. Za aktiviranje funkcije
Blue Stretch izberite možnost VKL..
Pri tehnologiji Micro Dimming se slika razdeli na manjša območja.
Nastavitve kontrasta na posameznih območjih slike se nato optimizirajo različno, glede na vsebino. Temna in svetla območja s tem
postanejo globlja, ne da bi pri tem podrobnosti bile izgubljene
ali bi se drugi deli slike poslabšali. Izbirate lahko med možnostmi
IZKL., NIZKO, SREDNJE in VISOKO.
To funkcijo uporabite za zmanjšanje hrupa slike in izboljšanje kakovosti slike, če je analogni signal šibek. Izbirate lahko med IZKL.,
NIZKO, SREDNJE, SAMODEJNO in VISOKO.
Pri večjih območjih in manjši ločljivosti lahko pride do opaznih
razlik med različnimi območji svetlosti. Funkcija De-Contour izravna te učinke konture, tako da med temi območji ni več opaznih
omejitev. Izbirate lahko med možnostmi IZKL., NIZKO, SREDNJE in
VISOKO.
Funkcija MEMC izravna učinek tresenja, do katerega pride pri
prikazu slike pri hitrosti 24 sličic na sekundo. Pri tem se vsebina
pretvori v 60/120 sličic na sekundo, s čimer se omogoči bistveno
bolj tekoč prikaz slike. Izbirate lahko med IZKL., NIZKO, SREDNJE in
VISOKO.
Za nemoteno predvajanje ﬁlmov, posnetih z videokamero, nastavite način ﬁlma na SAMODEJNO.
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Točka menija

Nastavitve
Nastavitev polti kože.
Prilagodite barvni premik.

TON KOŽE
ODTENEK BARVE
HDMI S POLNIM
SPEKTROM

HDMI S POLNIM SPEKTROM (izbirno): Takoj ko se z vhodom

HDMI prikaže slikovni signal, je ta funkcija na voljo v meniju
Bild-Einstellungs-Menü.
To funkcijo lahko uporabite za stopnjevanje črne barve v sliki. To
funkcijo lahko nastavite na VKL., da omogočite ta način.
Ponastavite vse nastavitve slike na tovarniške nastavitve s tipko
O K 31 .

PONASTAVITEV

Meni Slika ob uporabi vira VGA/PC

Slika

Kontrast
Svetloba
Ostrina
Barve
Varčevanje z energijo
Zoom Slike
POLOŽAJ PC
Virtual HDR
Napredne nastavitve

Točka menija
KONTRAST
SVETLOBA
OSTRINA
BARVE
VARČEVANJE Z
ENERGIJO

ZOOM SLIKE

POLOŽAJ PC

100
50
55
70
Izkl.
16:9
Izkl.

Nastavitve
Nižanje ali višanje kontrasta (skala 0–100)
Nižanje ali višanje svetlosti (skala 0–100)
Nižanje ali višanje ostrine (lestvica 0–100).
Nižanje ali višanje jakosti barve (skala 0–100)
Tukaj lahko vključite varčevanje z energijo. Izberite IZKL., NAJMANJ, SREDNJE, NAJVEČ,
SAMODEJNO ali PO MERI za prilagajanje svetlosti TV-naprave ali za izklop zaslona.
Takoj, ko s tipkama izberete meni SLIKA, se zgoraj prikaže ta meni in ga lahko izberete neposredno.
Tukaj nastavite format slike.
Ko s tipkama  izberete meni SLIKA, se ta meni prikaže na vrhu in ga lahko izberete
neposredno.
AVTOMATSKA LEGA Če se slika premakne, lahko izberete AVTOMATSKA LEGA in pritisnite O K , da jo premaknete nazaj na sredino. To funkcijo je treba
narediti s celotnim zaslonom, da bodo nastavitve pravilne.
H LEGA
Tukaj lahko prilagodite horizontalni položaj slike s tipkama .
V LEGA
Tukaj lahko prilagodite vertikalni položaj slike s tipkama .
URA
S to nastavitvijo se slikovni signal sinhronizira s slikovno uro zaslona. S tem se odpravijo motnje, ki se lahko pojavijo kot navpične črte v intenzivnih slikovnih prikazih (npr. tabele ali besedilo v
majhnih pisavah). Frekvenco slike nastavite s tipkama .
FAZA
Če slika računalnika ni jasna, lahko tukaj slikovni signal uskladite s
slikovnimi pikami Smart TV-ja s tipkama . Rezultat je čista slika
z enotno ostrino.
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Točka menija
VIRTUAL HDR

Nastavitve
Aktivirajte/deaktivirajte funkcijo Virtual HDR (VKL./IZKL.).
Tehnologija HDR zagotavlja povečani dinamični obseg v zvezi z vrednostmi svetlosti prikazanih barv. Na ta način postanejo najtemnejša območja slike še temnejša, najsvetlejši
deli pa so prikazani še svetleje.

NAPREDNE
NASTAVITVE

Slika
Dinamični kontrast
Barvna Temperatura
Blue Stretch
Micro Dimming
Način ﬁlm
Ponastavitev

DINAMIČNI
KONTRAST
BARVNA
TEMPERATURA
BLUE STRETCH

MICRO DIMMING

NAČIN FILM
PONASTAVITEV

< Srednje >
Normalno
Izkl.
Srednje
Samodejno

Nastavitev dinamičnega kontrasta: NIZKO, SREDNJE, VISOKO,
IZKL..
Izbira barvnega tona: NORMALNO, TOPLO, HLADNO, PO MERI.
Hladnejši beli odtenki se običajno zaznavajo kot svetlejša bela
barva. Funkcija Blue Stretch spreminja izravnavo beline in omogoča, da se srednje in visoke sivine z dodajanjem modrih odtenkov
prikažejo s hladnejšo temperaturo barve. Za aktiviranje funkcije
Blue Stretch izberite možnost VKL..
Pri tehnologiji Micro Dimming se slika razdeli na manjša območja.
Nastavitve kontrasta na posameznih območjih slike se nato optimizirajo različno, glede na vsebino. Temna in svetla območja s tem
postanejo globlja, ne da bi pri tem podrobnosti bile izgubljene
ali bi se drugi deli slike poslabšali. Izbirate lahko med možnostmi
IZKL., NIZKO, SREDNJE in VISOKO.
Za nemoteno predvajanje ﬁlmov, posnetih z videokamero, nastavite način ﬁlma na SAMODEJNO.
Ponastavite vse nastavitve slike na tovarniške nastavitve s tipko
OK.
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Meni Zvok
Takoj ko s tipkama  22 izberete meni SVOK, se zgoraj za hitrejšo navigacijo prikažeta podmenija ZVOČNIKI in
EKVILAJZER ter ju lahko neposredno izberete.

Zvok
Dolby Atmos
Režim
DTS TruSurround
Izhod zvoka
AVL
Napredne nastavitve

Menüpunkt
DOLBY ATMOS
REŽIM

Izkl.
Izkl.
Izkl.
TV
Izkl.

Einstellungen
Za predvajanje zvoka izberite nastavitev Dolby Atmos VKL., SAMADEJNO ali GLAS...
Bei aktivierter Dolby Atmos-Funktion können Sie hier den gewünschten Modus wählen:
SMART, FILM, GLAS., NOVICE, IZKL..

DTS
TRUSURROUND
IZHOD ZVOKA

Omogočite/onemogočite učinek okolice.
Do te funkcije lahko dostopate le, če je v razdelku REŽIM izbrana nastavitev IZKL.
Za zvočnike je tukaj standardna izbrana nastavitev TV, tako da se za prenos zvoka uporabljajo le notranji zvočniki. Izberite nastavitev S/PDIF, če želite za priključitev zunanje naprave uporabiti digitalni izhod naprave. Z nastavitvijo SAMO SLUŠALKE se zvočniki izključijo
takoj, ko so priključene slušalke. Glasnost slušalk lahko nato prilagodite z gumbi V + / - 33
na daljinskem upravljalniku. Pri nastavitvi IZHOD ima signal prednastavljeno glasnost, ki
je ni mogoče spreminjati. Če je izbrana ta nastavitev, se na napravo lahko poveže zunanji
ojačevalnik. Poleg tega lahko izberete nastavitev HDMI ARC in prek priključka HDMI2 8
v omrežje CEC priklopite zunanji ojačevalnik. To nastavitev lahko izberete le, če predhodno
aktivirate funkcijo CEC v razdelku SISTEM > NASTAVITVE NAPRAVE > CEC. Če tega ne naredite, je pri izbiri možnosti HDMI ARC prikazano sporočilo, nato pa je funkcija CEC aktivirana
s potrditvijo možnosti O K 31 . Notranji zvočniki so v tem primeru izklopljeni in ne oddajajo
zvoka. Zdaj lahko napravo, ki je priklopljena v priključek HDMI2, upravljate s tipkama za
glasnost na daljinskem upravljalniku (brez prikaza simbola za glasnost na zaslonu).
Možnost ARC deluje izključno prek priključka HDMI2.

Zaradi velikega števila različnih naprav ni mogoče zagotoviti brezhibnega delovanja v vseh primerih.
AVL

Ta funkcija nastavi zvok tako, da je med preklapljanjem med programi nastavljena konstantna izhodna moč.
Če je menijski element DOLBY AUDIO nastavljen na drugo možnost, ki ni VKL., se spremenijo možnosti nastavitev AVL. Na voljo sta možnosti SAMODEJNO, NOČ, NORMALNO in VKL..
V načinu SAMODEJNO preklopi televizor glede na aktualne informacije o času samodejno
na način NORMALNO ali NOČ. Če niso na voljo nobene informacije o času, deluje ta možnost
vedno v načinu NORMALNO. Če televizor prvič preklopite na nočni način, potem ko to možnost nastavite na SAMODEJNO, se na zaslonu prikaže informacijska vrstica.
Upoštevajte, da način NOČ v primerjavi z načinom NORMALNO omogoča bolj dinamično
upravljanje stiskanja, ki je primerno za tiha območja.
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Menüpunkt

Einstellungen

NAPREDNE
NASTAVITVE

Zvok
Izenačevalnik
Dinamični Bas
DTS DRC
Tonski Način
Digitalni izhod
Slušalke
Balans
Ponastavitev

Uporabnik
Izkl.
Izkl.
Stereo
PCM
20
0

IZENAČEVALNIK

V podmeniju izenačevalnika lahko izberete nastavitev GLAS., FILM,
GOVOR, IZENAČENO, KLASIKA in UPORABNIK. Nastavitve podmenija
Equalizer lahko spremenite le, če je kot način izenačevalnika izbran
UPORABNIK.

DINAMIČNI BAS
DTS DRC

Nastavite ojačitev nizkih tonov na VKL. ali IZKL.
Aktivirajte/deaktivirajte funkcijo DTS Dynamic Range Compression
(stiskanje dinamičnega območja DTS). Na ta način je dinamično
območje zvočnega signala zmanjšano, na podlagi česar je glasnost
zelo tihih signalov samodejno povečana in je omogočeno boljše
razumevanje
Osnovna nastavitev STEREO. Če trenutni program podpira način DUAL
(npr. za dvojezične oddaje), lahko izbirate tudi med DUALNO-I in DUALNO-II (izvirni jezik in sinhronizacija).
Tukaj nastavite vrsto zvoka za digitalni izhod. Standardni format za
oddajanje stereo signala je PCM. Izberite PREHOD za prenos digitalnega podatkovnega toka, npr. do močnostnega ojačevalnika z dekoderjem Dolby Digital. Pri nastavitvi SAMADEJNO se digitalni izhod
samodejno nastavi na zunanje naprave.
Nastavite glasnost slušalk. To lahko nastavite le, če ste v možnosti IZHOD ZVOKA izbrali možnost SAMO SLUŠALKE.

TONSKI NAČIN

DIGITALNI
IZHOD

SLUŠALKE

POZOR!
Nevarnost okvare sluha!
Da bi preprečili morebitno poškodbo sluha, se izogibajte
poslušanju pri visoki glasnosti dalj časa.
− Pred predvajanjem znižajte glasnost na najnižjo
stopnjo.
− Zaženite predvajanje in povečajte glasnost na za vas
prijetno raven.
BALANS
PONASTAVITEV

Nastavite ravnovesje med levim in desnim zvočnikom (lestvica –50 in
+50).
Z možnostjo O K ponastavite vse nastavitve zvoka na tovarniške
nastavitve.
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Meni Omrežja
Omrežja

Vrsta omrežja
Brezzicna naprava
Išči brezžična omrežja
Odklopite
Wi-Fi usmerjevalniku pritisnite WPS
Test internetne hitrosti
Napredne nastavitve
Vkl.
Omrezno stanje pripravljenosti
Povezava vzpostavljena
123.456.789.000
MAC: 11:2d:bb:33:ad:44
wohnzimmer

VRSTA OMREŽJA
IŠČI BREZŽIČNA
OMREŽJA

(izbirni WLAN)
ODKLOPITE

WLAN

Nastavitve omrežja
S tipkama  22 izberite tip omrežja BREZŽIČNA NAPRAVA, ŽIČNA NAPRAVA ali
ONEMOGOČENO.
S pritiskom na tipko O K 31 se pojavi pregled vseh razpoložljivih omrežij. Izberite omrežje
s tipkama  22 in potrdite izbiro s tipko O K . Če omrežje zahteva geslo, se prikaže navidezna tipkovnica, s katero lahko s pomočjo smernih tipk  vnesete geslo in ga nato
potrdite s tipko O K . Po vnosu gesla na tipkovnici izberite OK in potrdite s tipko O K .
Pritisnite O K , da prekinete povezavo z internetom.

(izbirni)
WI-FI USMERJEVAL- Ta možnost omogoča hitro povezavo WPS prek brezžičnega omrežja (WLAN). Držite gumb
NIKU PRITISNITE
WPS na usmerjevalniku in potrdite s tipko O K . Nato se vzpostavi povezava WPS.
WPS

(samo pri možnosti
WLAN)
TEST INTERNETNE
HITROSTI
NAPREDNE
NASTAVITVE

OMREZNO STANJE
PRIPRAVLJENOSTI

Pritisnite tipko O K , če želite preveriti hitrost internetne povezave.
Za prikaz dodatnih možnosti konﬁguracije omrežja pritisnite tipko O K .
KONFIGURACIJA IP
Izberite med nastavitvama SAMODEJNO ali ROČNO. Če ste izbrali
ROČNO, se prikažejo tri nadaljnje vrstice, v katerih lahko ročno
vnesete podatke za možnosti NASLOV IP, MASKA PODOMREŽJA in
PRIVZETI PREHOD s smernimi tipkami  in številčnico 17 .
KONFIGURACIJA DNS
Izberite med SAMODEJNO ali ROČNO. Če ste izbrali ROČNO, se prikažeta dve nadaljnji vrstici, v kateri lahko ročno vnesete podatke
za DNS-STREŽNIK 1 in DNS-STREŽNIK 2 s smernimi tipkami  in
številčnico.
Omogočite/onemogočite Wake-On-LAN/Wake-On-Wireless LAN-Funktion (WoL/WoWLAN). To
omogoča, da se Smart TV vklopi prek druge naprave (npr. s pametnim telefonom z aplikacijo MEDION® Life Remote). Obe napravi morata biti povezani z istim omrežjem preko LAN
ali WLAN. Izberite nastavitev EIN, da aktivirate to možnost. Naprava za daljinsko upravljanje
mora biti priključena enkrat z vklopljenim televizorjem. Upravljanje nato deluje le, če je televizor v stanju pripravljenosti.

44

MD30110 SI Hofer SI Content 30033558 RC.indd 44

19.10.2021 18:16:41

Podroben prikaz sistema menijev

Meni Instalacija

Instalacija
Avtomatska iskanje kanalov
Ročna nastavitev
Iskanje omrežja
Analogna natančna nastavitev
Nastavitve satelita
Nastavitve za namestitev
Signal informacije
Prva nastavitev

Točka menija
AVTOMATSKA ISKANJE
KANALOV

ROČNA NASTAVITEV

Nastavitev
Funkcija za samodejno iskanje postaj vam pomaga pri ponovnem iskanju TV-kanalov
in shranjevanju novih postaj.
Na voljo imate več možnosti iskanja.
Ko izberete možnost iskanja, pritisnite tipko O K 31 . Potrdite vprašanje z DA in pritisnite tipko O K , da zaženete iskanje postaj.
S tipko
(M E N U ) 20 lahko takoj prekinete iskanje. V tem primeru najdeni kanali
ne bodo shranjeni.
Ta možnost se uporablja za neposredno pošiljanje podatkov oddaje ali satelitskega
odzivnika.
NAČIN ISKANJA
Tukaj nastavite želen način sprejema.
SATELIT
FREKVENCA
POLARIZÁCIA
HITROST ZNAKOV
ISKANJE OMREŽJA
SATELIT

Številčnica se lahko uporabi za vnos frekvence, ki jo želite iskati.
Tukaj izberite raven polarizacije.
Nastavite vrednost simbolov.
Vklop/izklop iskanja po omrežju.
Izberite satelit, s katerega želite začeti iskanje.

OBMOČJE
TV SISTEM

Izberite želeno frekvenčno območje S ali C.
Tukaj nastavite želeni TV-sistem (BG, I, DK). Za Nemčijo je prednastavljen tonski sistem BG.
Izberite številko programa, za katerega želite izvesti iskanje.
Prikaz frekvence trenutnega ponudnika. Številčnica se lahko
uporabi za ročni vnos frekvence, ki jo želite iskati.

ANALOGNO

KANAL
FREKVENCA

DIGITALNI ANTENSKA
KANAL
FREKVENCA

Izberite številko programa, za katerega želite izvesti iskanje.
Prikaz frekvence trenutnega ponudnika. Številčnica se lahko
uporabi za ročni vnos frekvence, ki jo želite iskati.
ISKANJE OMREŽJA Vklop/izklop iskanja po omrežju.
DIGITALNI KABELSKI

FREKVENCA
MODULACIJA

Številčnica se lahko uporabi za vnos frekvence, ki jo želite iskati.
Nastavite modulacijo.
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Točka menija

Nastavitev
HITROST ZNAKOV Nastavite vrednost simbolov.
ISKANJE OMREŽJA Vklop/izklop iskanja po omrežju.

ISKANJE OMREŽJA

Izbira med digitalnimi kabli ali oddajnimi skupinami DVB-T. S tem lahko iščete sorodne
programe trenutno izbranega kanala. Poslane informacije so odvisne od izbranega
kanala in vodijo do različnih rezultatov.
Ob zagonu iskanja po omrežju se bo obstoječi seznam kanalov zamenjal.

ANALOGNA NATANČNA
NASTAVITEV

Tukaj lahko natančno prilagodite analogne kanale.

NASTAVITVE SATELITA

SEZNAM SATELITOV Prikaz seznama satelitov
S tipkami  22 izberite satelit s seznama. Pritisnite gumb
O K , da prikažete možnosti DODANJE, UREJANJE in BRIŠI.
NASTAVITEV
V tem razdelku lahko spremenite nastavitve antene in iskanje
ANTENE
satelitov za nove kanale. Izberite satelit in pritisnite tipko O K .
Nato se za nadaljnjo obdelavo prikažejo možnosti ZOZNAM
TRANSPONDÉROV, PREZRIET SLUŽBY, SHRANI IN ZAPRI in KONFIGUROVAT LNB.
SEZNAM SAT.
S to točko menija lahko izvozite ali uvozite obstoječi seznam
ODDAJNIKOV
satelitskih kanalov. Priklopite odstranljivo pomnilniško napravo

NASTAVITVE ZA
NAMESTITEV

(USB-ključ), da shranite seznam satelitskih kanalov ali ga posodobite iz podatkovnega medija.
Tukaj lahko izberete dodatne nastavitve namestitve.
ISKANJE V STANJU
PRIPRAVLJENOSTI

Ko je funkcija nastavljena na VKL., so na voljo razpoložljive postaje, ko je televizor v stanju pripravljenosti. Če naprava najde
nove ali neobstoječe postaje, se prikaže meni, v katerem lahko
sprejmete ali zavrnete spremembe.
DINAMIČNO KANAL Če izberete nastavitev OMOGOČENO, bodo posodobitve seznaPOSODOBI
ma kanalov izvedene samodejno.
SIGNAL INFORMACIJE

Prikaže dodatne podatke o prejetem signalu.

PRVA NASTAVITEV

Ta funkcija ustreza prvim korakom namestitve kakor ob prvem vklopu.
Nova začetna namestitev ponastavi vse nastavitve na tovarniške nastavitve,
vključno s kodo PIN.
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Meni Sistem
Takoj ko s tipkama  22 izberete meni SISTEM, se za hitrejše urejanje zgoraj pojavijo neposredne
povezave ČASOVNIK IZKLOPA, IZKLOP AVTO TV, PODNASLOVI in AVDIO JEZIK. ČASOVNIK IZKLOPA vam
omogoča, da programirate napravo, da se samodejno izklopi. Čas lahko nastavite v 30-minutnih korakih
(največ 2 uri). Takoj po nastavitvi vključi časovnik spanja. Izberite IZKL., da to možnost izključite.
Sistem
Pogojni dostop
Jezik
Zasebnost
Starševski
Datum/čas
Viri
Nastavitve za invalidnost
Netﬂix
Nastavitve naprave
Voice Assistant (izbirno)
Več...

Točka menija
POGOJNI
DOSTOP

Nastavitve
Če želite gledati plačljive kanale, se morate najprej registrirati pri ustreznem ponudniku.
Po registraciji boste od svojega ponudnika prejeli modul pogojnega dostopa (modul CA) in
posebno kartico. Informacije o nastavitvah najdete v dokumentaciji, priloženi modulu.
Namestite komponente CI v televizijski sprejemnik na naslednje načine:
− Izklopite televizor in izključite električni vtič iz vtičnice.
− Najprej vstavite modul CI v režo na stranskem 3 delu naprave Smart TV. Nato vstavite
kartico.
Upoštevajte, da lahko modul CI vstavite ali odstranite samo, če je naprava odklopljena iz omrežja.

OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Modul CI ali televizor se lahko poškodujeta, če poskušate modul CI vstaviti na
silo.
− Modul CI je treba vstaviti v pravi smeri; če je obrnjen napačno, ga ni
mogoče vstaviti.
− Televizor povežite z napajalnikom, ga vklopite in počakajte trenutek, da
prepozna kartico.
Nekateri moduli CI zahtevajo tudi nekaj nastavitvenih korakov, ki jih lahko izvedete v meniju POGOJNI DOSTOP.
Če ni priključen noben modul, se na zaslonu prikaže obvestilo NI MOČ ZAZNATI MODULA
SKUP. VMES..
Glede na uporabljeni modul se videz in delovanje menija lahko razlikujeta.
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Točka menija
JEZIK

Nastavitve
Vse jezikovne nastavitve so
nastavljene in prikazane v meniju JEZIK.

Sistem
Sistem

Želen
Osnovni Avdio jezik
Drugi Avdio jezik
Osnovni jezik podnapisov
Drugi jezik podnapisov
Teletekst
Vodnik
Trenutni
Avdio
Podnaslovi

SISTEM
ŽELEN

< Slovenski >
Slovenski
Angleški
Slovenski
Angleški
Slovenski
Angleški
Nemški
Brez

Tukaj izberete jezik menija OSD za prikaz na zaslonu.
Jezik se spremeni neposredno. Ne nastavljajte jezika, ki ga ne razumete.
Če so na voljo, se uporabljajo te nastavitve. V nasprotnem primeru bodo uporabljene trenutne nastavitve.
OSNOVNI AVČe se oddaja, na primer ﬁlm, predvaja v več jezikih, lahko tukaj
DIO JEZIK
izberete govorjeni jezik (na primer originalni jezik).
DRUGI AVDIO
Tukaj izberite drugi želeni zvočni jezik.
JEZIK
OSNOVNI JEZIK Če oddaja vsebuje podnapise za slušno prizadete osebe, lahPODNAPISOV ko tukaj nastavite želeni jezik.
DRUGI JEZIK
Tukaj izberite drugi želeni jezik podnapisov.
PODNAPISOV
TELETEKST
Privzeta nastavitev je WEST. Če ste v drugem jezikovnem prostoru, lahko spremenite nastavitev jezika: ZAHODNI, VZHODNI, CIRILIČNI, TURŠČINA/GRŠČINA ali ARABŠČINA.
VODNIK
Če je za TV-program na voljo več jezikov, lahko s to možnostjo

TRENUTNI

AVDIO

PODNAPIS

izberete privzeti jezik.
Tu lahko spremenite zvočni jezik trenutnega programa, če je
podprt še en zvočni jezik.
Takoj, ko s tipkama  22 izberete meni SISTEM, se ta meni
prikaže na vrhu in ga lahko izberete neposredno.
Tukaj lahko izberete podnapise za trenutni program, če so na
voljo.
Takoj, ko s tipkama izberete meni SISTEM, se ta meni prikaže na vrhu in ga lahko izberete neposredno.
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Točka menija
ZASEBNOST

Nastavitve
Tukaj lahko spremenite nastavitve zasebnosti, ki so bile privzete v začetni namestitvi:
SPREJMI VSE

Omogočite/onemogočite vse nastavitve

HBBTV

Omogočite/onemogočite HbbTV

PORTAL IN APLIKACIJE

Omogočite/onemogočite dostop do portalov in aplikacij

UPORABO PIŠKOTKOV

Dovolite/zavrnite uporabo piškotkov.
Če ta možnost ni omogočena, upoštevajte, da bo
med drugim ob vsakem priklicu treba znova izvesti
prvo namestitev medijskega portala.

STARŠEVSKI

SAMODEJNA POSODOBITEV
PROGRAMSKE OPREME

Omogočite/onemogočite samodejne posodobitve programske opreme

INTERNETNA POVEZAVA

Omogočite/onemogočite internetno povezavo

Če to točko potrdite s tipko
O K , se odpre pogovorno
okno. Zahtevano bo geslo.
Vnesite geslo, ki ste ga pridobili ob prvi namestitvi, ali
nadrejeno geslo 0000. Ob
pravilnem vnosu gesla se
odpre pogovorno okno za
nastavitev zaščite.

Sistem
Zaklepanje menija
Star. zapora
Zaščita
Nastavi PIN-kodo
Privzeta CI CAM PIN

<

Izkl. >
St. 18
Izkl.
****
********

ZAKLEPANJE
MENIJA

Nastavitev ZAKLEPANJE MENIJA omogoča ali onemogoča dostop do
menija. Zaklenete lahko dostop do menija za namestitev ali celotnega sistema menijev.

STAR. ZAPORA

Če je izbrana ta možnost, se pridobijo informacije o starostni omejitvi
za ogled oddaje. Če je ustrezna starostna stopnja v napravi onemogočena, je dostop do programa blokiran.

ZAŠČITA

Če je aktivirana otroška zaščita, lahko televizor upravljate samo prek
daljinskega upravljalnika. V tem primeru je večfunkcijsko stikalo
7 onemogočeno. Ko pritisnete na tipko, se na zaslonu pojavi obvestilo ZAŠČITA VKL, medtem ko meni ostane ugasnjen.

NASTAVI
PIN-KODO

Nastavite novo štirimestno kodo PIN. S številčnico vtipkajte novo
kodo PIN. Za potrditev nove kode PIN jo morate ponovno vnesti.
Zapišite si novo kodo PIN. V nasprotnem primeru je treba
napravo ponastaviti na tovarniške nastavitve, s čimer izgubite vse nastavitve in seznam programov.

PRIVZETA CICAM PIN

(izbirno)

Tukaj lahko vnesete številko PIN za kartico CI, če želite dodati programe z uporabljene kartice za plačljivo televizijo (če ponudnik to
omogoča).
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Točka menija
DATUM/ČAS

Nastavitve
Tukaj lahko spremenite nastavitev časa.
DATUM/ČAS: Prikaz nastavljenega datuma in nastavljene ure. Teh možnosti ni mogoče

spremeniti.
NASTAVITEV ČASA: Če spremenite možnost SAMODEJNO v ROČNO, lahko nato spremenite
izbrani časovni pas v urnih ali polurnih korakih. Pri nastavitvi SAMODEJNO sistem prevzame

aktualni lokalni časovni pas GMT.
GMT: Ta možnost je aktivna samo, če je pri prejšnji možnosti izbrano ROČNO.

Izberite vrednost s tipkama . Trenutni čas se bo ustrezno spremenil.
Nastavitve časovnika delujejo pravilno samo, če je ura pravilno nastavljena.

VIRI

V tem meniju lahko izklopite in vklopite različne vire. Vendar pa tukaj ne morete izbrati posameznega vira. Izberite poljubni vir s tipkama  22 in pritisnite O K 31 . Nato se odpre
meni z možnostmi OMOGOČENO, ONEMOGOČENO in UR. IME. Za priključek HDMI se prikažejo
možnosti OBIČAJNO, IZBOLJŠANO, ONEMOGOČENO in UR. IME. Izklopljeni viri ne bodo prikazani na izbirnem seznamu, ki ga odprete s tipko
(S O U R C E ) 16 ali v meniju VIRI.
Priključke HDMI lahko vklopite (kar prikazuje oznaka OBIČAJNO) in izklopite. Možnost IZBOLJŠANO pomeni, da izbrani priključek deluje po standardu HDMI 2.0 in s povečanim spektrom
prikazanih barv, če to podpira priklopljena naprava. Zaradi štirikratnega povečanja dinamičnega območja postanejo temna področja slike še temnejša, najsvetlejši deli pa so prikazani
še svetleje. Slika je bolj realistična in opazite lahko podrobnosti, ki jih pri manjši svetlosti ne bi
bilo mogoče prepoznati.
Izberite možnost IZBOLJŠANO za vhode HDMI, če bodo predvajane vsebine v kakovosti HDR.
Če izberete možnost UR. IME, se prikaže virtualna tipkovnica. S pomočjo smernih tipk
 lahko spremenite opis zadevnega vira. Če je vklopljena funkcija CEC, se bodo vhodi
HDMI po potrebi preimenovali zaradi priklopljene naprave.

NASTAVITVE ZA
INVALIDNOST

Tukaj lahko nastavite možnosti za slabovidne in naglušne osebe, da bo naprava predvajala
dodatne signale.
SLUŠNO PRIZAD.

Če televizijska postaja prenaša posebne signale za naglušne, lahko
nastavite to možnost na EIN, da boste prejemali te signale. Potrebne
informacije mora posredovati posamezna televizijska postaja.

OPIS AVDIO

Če televizijska postaja prenaša posebne zvočne signale za slabovidne, lahko nastavite to možnost na EIN, da boste prejemali te signale.
V podmeniju izberite možnosti JEZIKI NA VOLJO, ZAŽELENI JEZIK in
RELATIVNA GLASNOST. Možnost RELATIVNA GLASNOST opisuje razmerje glasnosti med običajnimi zvočnimi signali in posebnimi zvočnimi signali za slabovidne osebe.

IZBOLJŠAVA
GOVORA

Tukaj lahko izberete nastavitev za izboljšanje dialoga: IZKL., NIZKO,
SREDNJE, VISOKO. S to funkcijo je izpostavljena jasnost signala dialoga za doseganje boljše razumljivosti govora.
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Točka menija
NETFLIX

Nastavitve
Zagon aplikacije Netﬂix omogoča pretočno predvajanje številnih ﬁlmov in televizijskih serij
neposredno s spleta. To je plačljiva storitev, za katero se morate registrirati pri prvi uporabi.
Netﬂix je naročniška storitev, ki svojim članom omogoča pretočno predvajanje ﬁlmov in televizijskih serij (»vsebine kanala Netﬂix«) prek televizorjev, računalnikov
in drugih naprav, ki lahko vzpostavijo internetno povezavo (»naprave, združljive s
kanalom Netﬂix«). Storitev Netﬂix vam zagotavlja družba Netﬂix International B.V.,
ki je družba z omejeno odgovornostjo s sedežem na Nizozemskem.
ESN ŠTEVILKA
Pritisnite tipko O K , če želite prikazati številko ESN za Netﬂix.
IZKLOPI

Pritisnite tipko O K , če želite onemogočiti Netﬂix. Naprava se nato odjavi in znova je omogočen dostop.
Pritisnite tipko N E T F L I X 29 na daljinskem upravljalniku, da odprete aplikacijo Netﬂix.
NASTAVITVE
NAPRAVE

Za povezovanje naprave z omrežjem CEC izvedite tukaj potrebne nastavitve.
CEC

(Consumer
Electronics
Control)

VOICE
ASSISTANT

(izbirno)

Vklopite to funkcijo, če želite omogočiti komunikacijo z vsemi napravami,
priklopljenimi prek priključka HDMI. Tako boste lahko upravljali osnovne
funkcije vseh naprav v omrežju HDMI z enim samim daljinskim upravljalnikom. Omogočite to funkcijo, če želite pri možnosti ZVOK > IZHOD ZVOKA urediti dodatne nastavitve.
Aktivirajte funkcijo CEC in kot vir izberite HDMI2. Če ste že predhodno
priklopili napravo, ki omogoča CEC, bo namesto HDMI2 prikazano ime
naprave. Osnovne funkcije naprave lahko nato brez dodatne namestitve
upravljate z daljinskim upravljalnikom pametnega televizorja.

Če je funkcija CEC vklopljena in ste kot vir izbrali HDMI2 (naprava,
ki omogoča CEC, je priklopljena), morda ne boste več mogli
odpreti menija OSD na pametnem televizorju s tipko
(M E N U ) 20 . V tem primeru držite pritisnjeno tipko 0 dlje časa.
Nato bo daljinski upravljalnik ponovno upravljal televizor. S ponovnim dolgim pritiskom lahko spet začnete upravljati napravo,
priklopljeno prek priključka HDMI.
CEC SAMODEJNI
Ta funkcija omogoča, da lahko televizor vklopite s priklopljeno napravo, ki
VKLOP
podpira HDMI-CEC, in samodejno preklopite na ustrezni vhodni vir. Izberite možnost O M O G O Č E N O , če želite uporabljati to funkcijo.
Za nadzor televizorja lahko uporabite naprave, ki podpirajo Alexa. V meniju VOICE ASISTENT
lahko nastavite naslednje možnosti.
ALEXA BUILT IN
Ta možnost vam omogoča, da se prijavite v Amazon z vgrajeno napravo
Alexa. Nastavitev se začne, ko je vgrajena naprava Alexa priključena in
pritisnete SIGN IN WITH ALEXA. Če mikrofon ni pravilno priključen, boste
pozvani, da povežete / kupite vgrajeno napravo Alexa.
WORKS WITH
Ta možnost omogoča upravljanje televizorja z napravo Alexa. Pritisnite
ALEXA
START in mu dajte ime, ki bo vodilo vašo napravo in se prijavite. Za nastavitev te možnosti ni potrebno iskanje po napravi.
GOOGLE
Ta možnost omogoča Google iskanje z glasovnim upravljanjem.
ASSISTENT
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Točka menija

Nastavitve

VEČ…

Sistem
Meni izklopa
Indikator stanja pripravljer
Posod.prog.opr.
Različica programa
Samodejni izklop
Ključ BISS
Skupna raba zvoka in videa
Način vklopa
Virtualno upravljanje
Prikaži vse piškotke
Izbriši vse piškotke
OSS
No sledi
Prioriteta aplikacije
Dolby Notiﬁcation
MENI IZKLOPA
INDIKATOR STANJA PRIPRAVLJER
POSOD.PROG.
OPR.

SAMODEJNI
IZKLOP

KLJUČ BISS
SKUPNA RABA
ZVOKA IN VIDEA

>
Ikl.
Vkl.
V.0.51.26.0 MED
V.0.44.0.0
4 Ure
Omogočeno
Zadnje stanje
Omogočeno

Onemogočeno
Oddajanje
Vkl.
Država: Slovenija

Tukaj lahko nastavite čas, po katerem se zaslonski meni OSD samodejno
zapre.
Vklopite ali izklopite LED-lučko, ki označuje stanje pripravljenosti.
Tukaj lahko poiščete najnovejšo programsko opremo za televizor oziroma jo posodobite.
SAMODEJNO
Zaženite/prekinite samodejno iskanje.
ISKANJE...
OBDELAJ
NADGRADNJO
SATELITOV
ISKANJE
POSODOBITEV

RAZLIČICA
PROGRAMA

<

Tukaj lahko uredite nastavitve glede posodabljanja
satelitov.

Zaženite spletno iskanje posodobljene programske
opreme.
Posodabljanje traja pribl. 30 minut. Ne prekinite postopka. Prikazano bo
napredovanje iskanja.
Prikaz različice. Ta možnost je samo informativna in je ni mogoče
spreminjati.
Tukaj lahko nastavite časovni interval za samodejni izklop naprave. Televizor se izklopi, če ga v nastavljenem roku nihče ne upravlja.
Takoj, ko s tipkama izberete meni SISTEM, se ta meni prikaže na vrhu
in ga lahko izberete neposredno.
Ročno aktiviranje programov. Nastavitev je na voljo samo za satelitske
programe.
Vklopite ali izklopite možnost skupne rabe zvočnih in videoposnetkov. Ta
funkcija omogoča izmenjavo podatkov z drugimi multimedijskimi napravami, npr. računalniki, pametnimi telefoni, kamerami itd. Več o tem najdete v poglavju »Omrežna storitev Audio-Video-Sharing« na strani 58.
Če izklopite funkcijo SKUPNA RABA ZVOKA IN VIDEA, ne boste
več mogli predvajati zvočnih, video ali slikovnih datotek na
pametnem televizorju. Funkcija DMR (Digital Media Renderer)
se izklopi.
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Točka menija
NAČIN VKLOPA

VIRTUALNO
UPRAVLJANJE
PRIKAŽI VSE
PIŠKOTKE
IZBRIŠI VSE
PIŠKOTKE

OSS
NE SLEDI

PRIORITETA
APLIKACIJE
DOLBY
NOTIFICATION

Nastavitve
Izberite način vklopa PRIPRAVLJENOST ali ZADNJE STANJE. Če je naprava
izključena iz omrežja in znova priključena, preklopi samodejno na stanje
pripravljenosti (PRIPRAVLJENOST) ali pa prikliče nazadnje izbrano nastavitev (ZADNJE STANJE).
Vklopite/izklopite virtualno daljinsko upravljanje. Če želite televizor upravljati na daljavo, npr. z aplikacijo MEDION® Life Remote App na pametnem telefonu (glejte tudi str. 59), morate vklopiti to funkcijo. (izbirno)
Tukaj lahko odprete seznam vseh piškotkov. Če želite izbrisati piškotek,
ga izberite s smernima tipkama  in pritisnite tipko O K .
S to možnostjo lahko izbrišete vse piškotke s seznama.
Upoštevajte: če izbrišete vse piškotke, bo treba znova izvesti
prvo namestitev medijskega portala.
Prikaz licenčnih informacij o odprtokodni programski opremi.
Aktivirajte/deaktivirajte možnost HbbTV/Internet Tracking. Pri nastavitvi
OMOGOČENO omogočite oceno delovanja možnosti HbbTV/Internet, da
storitev optimalno prilagodite svojim željam. Če tega ne želite, izberite
nastavitev ONEMOGOČENO.
S to možnostjo lahko uporabnik določa prednost aplikacije MMI. Določite,
ali možnost Tracking deluje prek aplikacije CICAM ali normalnega prenosa (MMI APPLIKACIJE ali ODDAJANJE).
Če ste nastavili to možnost (VKL.), boste za kratek čas videli logotip Dolby Vision, ko gledate vsebino z Dolby Vision. Če je ta možnost izključena
(IZKL.), se ne prikaže logotip Dolby Vision.
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Meni TV
Kot v meniju STARTSEITE najdete tukaj menija PROGRAMSKI VODNIK in KANALI. Podrobnejša pojasnila glede
obeh možnosti najdete v poglavju »Meni – začetni zaslon«.

Meni Iskanje
TV-meni vam ponuja možnost zagona iskanja izrazov. V ta namen uporabite navidezno tipkovnico, ki se odpre, ko
prikličete funkcijo iskanja. Vnesite želeno besedilo in izberite OK 31 . Nato so prikazani rezultati iskanja po platformi YouTube in spletnem brskalniku. Poleg tega je izvedeno brskanje po TV-meniju glede izrazov in so prikazani
morebitni rezultati.

Meni časovnika
Preklopni časovnik
Če prek EPG nastavite preklopni časovnik, bo ustrezna oddaja prikazana v meniju ČASOVNIK. Časovnik ob nastavljenem času preklopi na nastavljeno oddajo, vendar ne omogoča pošiljanja signalov (npr. za začetek snemanja na
zunanji snemalnik). Preklopni časovnik lahko programirate le prek programskega vodnika EPG. V ta namen preberite poglavje »Meni Programski vodnik (EPG – elektronski vodnik po programih)« na strani 35.
Snemalni časovnik
Snemalni časovnik je mogoče programirati prek programskega vodnika EPG ali možnosti DODAJ ČASOVNIK.
Nato lahko izberete prikazana preklopni in snemalni časovnik in ju z možnostjo UREDITE IZBRANI ČASOVNIK
naknadno uredite ali pa izbrišete z možnostjo IZBRIŠITE IZBRANI ČASOVNIK.

Vrsta kanala
Tip časovnika
Kanal
Vrsta posnetka
Datum
Začetek
Kon
Trajanje
Ponavljanje
Spremeni/Izbriši

<

Vse >
Časovnik
6 - ProSieben
Čas
11/09/2018
20:15
21:00
60 minut
Enk.
Dovoljeno

Če želite urediti ali dodati časovnik, so vam na voljo naslednje možnosti:
Točka menija
VRSTA OMREŽJA
TIP ČASOVNIKA

KANAL
VRSTA POSNETKA

Nastavitve
Nastavite način sprejema (DVB-T/DVB-T2, DVB-C, DVB-S ali analogno). V tem meniju so prikazani samo tisti načini sprejema, ki so bili nastavljeni ob namestitvi.
Možnost SNEMANJE je v tem primeru vnaprej nastavljena in je ni mogoče spreminjati.
Programirate lahko začetek in konec oddaje, ki jo želite posneti, in sicer na podlagi naslednjih možnosti. V ta namen priključite trdi disk ali ključ USB na priključek USB. Nato bo
programirana oddaja snemana nanj.
Če ključ USB ne deluje pravilno in je prikazano sporočilo o napaki (npr. pomanjkanje prostora, čeprav je ključ prazen), ga lahko formatirate tudi v menijskem
elementu TV > SNEMANJI > NASTAVITVE > FORMATIRANJE DISKA pametnega
televizorja.
Izberite program.
Te možnosti ni mogoče spremeniti.
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Točka menija

Nastavitve
Nastavite datum.
S številčnico na upravljalniku lahko spremenite številko, ki je v oglatih oklepajih.
Nastavite uro začetka.
Nastavite uro konca.
Trajanje se nastavi samodejno.
Izberite interval, v katerem naj se snemalni časovnik ponavlja (ENK.,DNEV., TEDEN. ali
DNEVI V TEDNU).
Če je izbrana možnost NEDOVOLJENO, se prikaže simbol ključavnice. V tem primeru lahko
to možnost odprete samo s PIN-številko.
Nastavitvena možnost: UPORAB. STARŠ. NAST., DOVOLJENO, NEDOVOLJENO

DATUM
ZAČETEK
KON
TRAJANJE
PONAVLJANJE
SPREMENI/IZBRIŠI
PREDVAJANJE

Preklopnega časovnika ni mogoče dodati ročno.

Meni Snemanji
Vsi ustvarjeni posnetki so navedeni v meniju SNEMANJI. V tem meniju najdete naslednje možnosti:
MOŽ. PRE.

MOŽNOSTI
PREDVAJANJE OD
ZAČETKA

Predvajanje izbranega posnetka se začne na začetku.

NADALJEVANJE
PREDVAJANJA

Če prej prekinete predvajanje izbranega posnetka, se ta nadaljuje od danega trenutka dalje.

PREDVAJANJE PO
MINUTAH

V tej možnosti vnesite s številsko tipkovnico natančen trenutek,
s katerim naj se začne predvajanje izbranega posnetka.

URANJE

Tu najdete informacije o trenutno izbranem posnetku. V razdelku SNEMANJE lahko spremenite ime izbranega posnetka z virtualno tipkovnico. Poleg tega lahko v razdelku BRISANJE
določite, ali je dovoljeno izbrisati posnetek ali ne (DOVOLJENO ali NEDOVOLJENO). V razdelku PREDVAJANJE aktivirajte otroško zaščito, tako da je mogoče zadevni posnetek začeti
predvajati le po vnosu številke PIN, pridobljene ob prvi namestitvi (NODOVOLJENO). Spremembe nastavitev je mogoče ponastaviti z možnostjo PONASTAVITEV, z možnostjo SHRANI
pa je mogoče shraniti vaše spremembe.

BRIŠI

Obstoječe posnetke je mogoče izbrisati s to možnostjo. V ta namen na varnostno vprašanje
odgovorite z DA.

RATV.

V tej možnosti je mogoče seznam posnetkov razvrstiti glede na različna merila.
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Podroben prikaz sistema menijev
NASTAVITVE

ZAČNI ZGODAJ: V tej možnosti določite, da se mora posnetek začeti z nastavljenim začetnim

časom.
ZAUSTAVI POZNEJE: V tej možnosti določite, da se mora posnetek po poteku nastavljenega
končnega časa ustaviti.
NAJ. ČAS. ZAMIK: V tej možnosti lahko nastavite najv. čas zamika. Funkcija časovnega zamika
vam omogoča, da prekinete predvajanje posnetka z možnostjo  27 oz. da z možnostma 
in  27 posnetek hitro predvajate naprej in nazaj. Posnetek se v ozadju neovirano predvaja
naprej. Tukaj lahko nastavite največji časovni zamik.
SAMODEJNO BRISANJE: S to možnostjo je mogoče nastaviti samodejno brisanje posnetkov.
Tukaj so na voljo naslednje možnosti:
• BRISANJE: Ni / Najstarejše / Najdaljše / Najkrajše
• NEPREDVAJANO: Vključeno / Izključeno. Izbira je mogoča le, če je v razdelku BRISANJE
izbrana možnost »Najstarejše«, »Najdaljše« ali »Najkrajše«.
INFORMACIJE O TRDEM DISKU: Če želite prikazati podrobnosti o trdem disku USB, označite to
možnost in pritisnite tipko O K 31 . V informacijah o trdem disku je npr. prikazano, kolikšen je
razpoložljivi prostor za shranjevanje.
FORMATIRANJE DISKA: Izberite menijski element FORMATIRANJE DISKA. Tukaj je treba nato
vnesti številko PIN naprave, ki jo pridobite ob prvi namestitvi. Prikazan je napotek S TEM
BOSTE IZBRISALI VSE POSNETKE. Izberite DA, če želite začeti formatiranje, ali pa NE, če želite
prekiniti postopek. Potrdite s tipko OK.

Snemanje z medijskimi tipkami 27
Z medijskimi tipkami lahko neposredno upravljate snemanje in predvajanje.


To tipko pritisnite, če želite začeti snemanje oddaje, ki je trenutno na sporedu.



S to tipko lahko v seznamu posnetkov zaženete predvajanje izbranega posnetka.



S to tipko lahko prekinete predvajanje in ga začnete znova.



Ustavite snemanje in predvajanje s to tipko.



S to tipko med predvajanjem aktivirate hitro previjanje nazaj z različnimi stopnjami hitrosti: x2, x4,
x8, x16, x32
S tipko  se vrnete v normalno predvajanje.



S to tipko med predvajanjem aktivirate hitro predvajanje z različnimi stopnjami hitrosti: x2, x4, x8,
x16, x32
S tipko  se vrnete v normalno predvajanje.

Časovno zamaknjeno snemanje
Na voljo imate možnost začetka časovno zamaknjenega snemanja v televizijskem načinu, če si želite aktualni program ogledati s časovnim zamikom. V ta namen naredite naslednje:


Med aktualno oddajo pritisnite to tipko. Nato se program ustavi, v ozadju pa poteka časovno zamaknjeno snemanje. Če želite začeti časovno zamaknjeno predvajanje, znova pritisnite to tipko. Program
se nato nadaljuje s časovnim zamikom.



Če pred tem s tipko  zaženete časovno zamaknjeno snemanje, lahko s to tipko zaženete tudi časovno zamaknjeno predvajanje.



S to tipko ustavite časovno zamaknjeno predvajanje. Program bo nato znova predvajan normalno in
ne časovno zamaknjeno.
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Meni brskalnika za medije
Če v pametni televizor priklopite nosilec podatkov USB, lahko predvajate glasbene datoteke, fotograﬁje in videoposnetke. Z možnostjo FILTRIRAJ lahko določite, katere medijske datoteke naj bodo prikazane (VSE, SLIKA,
AVDIO ali VIDEO). Poleg tega lahko v možnosti RAZVRSTITEV PO... izvajate razvrščanje glede na različna merila
(NAZIV / IME, PADAJOČE / DATUM/ČAS, NAJPREJ NAJNOVEJŠI / DATUM/ČAS, NAJPREJ NAJSTAREJŠI).
Napotki glede uporabe naprav USB
− Določene vrste naprav USB (MP3-predvajalniki) morda niso združljive s tem pametnim televizijskim
sprejemnikom.
− Napravo USB priklopite neposredno v televizor.
− Ne uporabljajte dodatnega kabla, saj se lahko pojavijo težave z združljivostjo.
− Naprave USB ne odklopite med predvajanjem datoteke.

OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Hitro in večkratno priklapljanje in odklapljanje naprav USB je nevarno ter lahko ﬁzično poškoduje
napravo USB in predvsem pametni televizijski sprejemnik.
− Naprave USB zlasti ni dovoljeno večkrat zapored hitro priklopiti in znova odklopiti.
Če priklopite napravo USB v običajnem načinu delovanja, bo televizor samodejno odprl brskalnik za medije. Takoj
ko odstranite napravo USB, se prikaže obvestilo USB NAPRAVA (0) NI POVEZANA in televizor samodejno preklopi v
običajni način delovanja.
Če ste priklopili več pogonov USB, se po tem, ko izberete vrsto medija, pojavi vprašanje, kateri pogon
želite izbrati. Izberite želeno napravo USB.
Če zapustite brskalnik za medije s tipko E X I T 23 , medtem ko je pomnilnik USB priklopljen, ga lahko kadar koli
znova odprete z izbiro vira (s tipko
(S O U R C E ) 16 ali v meniju VIRI). Tukaj je nato prikazano ime pomnilnika
USB. Izberite ga kot vir. Če odstranite napravo USB, ta možnost ne bo več prikazana.
Vse mape in datoteke, ki jih je mogoče predvajati, so prikazane v brskalniku za medije. S smernimi tipkami
 22 lahko krmarite po brskalniku za medije. Medijske datoteke lahko odprete s tipko O K 31 .
Na voljo so naslednje funkcije:

VIDEO
 (P L AY / P A U S E ): začetek/prekinitev predvajanja
: hitrejše previjanje/predvajanje
< >: prejšnji/naslednji videoposnetek

GLASN.
 (P L AY / P A U S E ): začetek/prekinitev predvajanja
< >: prejšnji posnetek

FOTOGRAFIJE
 (P L AY / P A U S E ): začetek/prekinitev predvajanja
< >: prejšnja/naslednja fotograﬁja
: Zoom
: zavrti fotograﬁjo v desno (v korakih po 90°)
: zavrti fotograﬁjo v levo (v korakih po 90°)
Brskalnik za medije lahko upravljate tudi z ustreznimi tipkami za medije.
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Funkcija ponavljanja
Pri predvajanju medijev lahko dodatno vklopite funkcijo ponavljanja, ki omogoča, da se po koncu predvajanja
začne ponovno predvajati trenutna medijska datoteka (označena s piko) ali da se ponovno predvajajo vse datoteke (brez oznake).

Naključno predvajanje
Ta dodatna funkcija predvaja vse video in glasbene datoteke oziroma fotograﬁje, ki so na vašem pomnilniku USB,
po naključnem vrstnem redu.

Nastavitve
NASTAVITVE SLIKA/ZVOKA:

Pri predvajanju medijev lahko spremenite nastavitve slike (samo za fotograﬁje in videoposnetke) in nastavitve
zvoka. Nastavitve so enake, kot jih lahko urejate v televizijskem načinu delovanja.
NASTAVITVE MEDIJSKEGA BRSKALNIKA:

Naslednje možnosti so namenjene urejanju nastavitev brskalnika za medije (samo za videoposnetke in
fotograﬁje):
ČASOVNI PRESLEDEK PRI
DIAPROJEKCIJI
PODNASLOV PRI DIAPROJEKCIJI
JEZIK PODNAPISOV
POLOŽAJ PODNASLOVA
VELIKOST ČRK PODNASLOVA

Izberite čas trajanja za predvajanje diaprojekcije (5–30 sekund).
Vklopite/izklopite podnapise.
Izberite jezik za podnapise.
Izberite položaj podnapisov.
Izberite velikost črk za podnapise.

MOŽNOSTI

Med predvajanjem videodatotek lahko uredite še dodatne prilagoditve:
PODNASLOV/AUDIO
S to funkcijo lahko vklopite dodatne zvočne komentarje.
POPRAVEK ČASA PRI PODNASLOVIH S to funkcijo lahko nastavite časovni zamik za predvajanje podnapisov.
SKOK NA SEKUNDO
Določite trenutek v trenutnem videoposnetku, ki ga želite odpreti.

− S tipko I N F O 21 lahko med predvajanjem prikažete upravljalno polje.
− S tipko B A C K 30 se v brskalniku za medije premaknete za en korak nazaj.
− Če želite zapreti brskalnik za medije, pritisnite tipko E X I T .

Uporaba omrežne storitve Audio Video Sharing
Omrežna storitev za skupno rabo datotek Audio Video Sharing omogoča izmenjavo podatkov med napravami, ki
podpirajo funkcijo Audio Video Sharing. Pogoj je omrežna povezava (npr. s strežnikom NAS). V seznamu virov signala bo nato kot vir prikazano Audio Video Sharing.
− Pritisnite tipko
(S O U R C E ).
− Izberite možnost SKUPNA RABA ZVOKA IN VIDEA in jo potrdite s tipko O K . Prikaže se seznam razpoložljivih
medijev DLNA.
− Izberite želeni medijski strežnik oziroma želeno omrežje in potrdite svojo izbiro s tipko O K . Nato se bodo prikazale vse razpoložljive mape in medijske datoteke.
Nadaljnje upravljanje te možnosti je enako upravljanju brskalnika za medije.
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Sistem HbbTV
Hibridna televizija HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) omogoča vsebinsko povezovanje radiotelevizijskih in
spletnih vsebin; to funkcijo je običajno mogoče vklopiti z rdečo tipko na daljinskem upravljalniku.
Med storitvami, ki jih omogoča HbbTV, so običajni radiotelevizijski kanali, predvajanje zamujenih oddaj, video na
zahtevo, EPG, interaktivni oglasi, možnost personalizacije, glasovanja, igre, družbena omrežja in druge multimedijske aplikacije.
Aplikacija HbbTV je na voljo samo v primeru, da televizijska postaja oddaja ustrezen signal in če ima televizijski
sprejemnik vzpostavljeno internetno povezavo. Obseg storitev in način upravljanja se razlikujeta med različnimi
programi in televizijskimi postajami.
Če televizijska postaja ponuja aplikacijo HbbTV, se to za kratek čas prikaže na zaslonu. Točna oblika prikaza in položaj sta odvisna od posamezne aplikacije. Aplikacijo lahko odprete in zaprete z rdečo tipko. Za krmiljenje znotraj
aplikacije uporabite barvne tipke na daljinskem upravljalniku, vendar se lahko njihove funkcije razlikujejo med
različnimi programi in televizijskimi postajami. Upoštevajte sporočila v aplikaciji.

MEDION® Life Remote App
Aplikacija MEDION® Life Remote App vam omogoča inovativen način upravljanja vašega televizorja MEDION® s pomočjo pametnega telefona in domačega omrežja.
Funkcije mobilnega telefona, kot sta zaslon na dotik in senzor premikanja, omogočajo enostavno, udobno in
izboljšano upravljanje pametnega televizorja s pomočjo aplikacije MEDION® Life Remote. Poleg tega imate možnost, da za upravljanje televizorja uporabljate tablico in pri odpiranju spletnih strani neposredno vnesete želeno
besedilo.
Upoštevajte, da mora biti za tovrstno upravljanje televizor povezan v isto omrežje kot pametni telefon.
Prav tako upoštevajte, da se lahko v redkih primerih zgodi, da aplikacija ne bo združljiva z operacijskim
sistemom pametnega telefona.
Koda QR za Apple

Koda QR za Android
Skenirajte kodo QR in namestite aplikacijo neposredno
na svoj pametni telefon ali tablico.

Za prepoznavanje televizijskega sprejemnika v aplikaciji se uporablja IP-naslov. Po potrebi morate
najprej poiskati IP-naslov vašega televizorja, da lahko nastavite aplikacijo.
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MEDION® Life Remote App

Aplikacija MEDION® Life Remote App vam omogoča funkcije oddaljenega upravljanja. Če podrsate po zaslonu
navzgor, navzdol, levo in desno, se odpre pet uporabniških vmesnikov z naslednjimi funkcijami:
Upoštevajte, da se lahko zgodi, da pri nekaterih modelih določene tipke ne bodo odprle nobene
funkcije.

OK

Potrditev izbora v nekaterih menijih; v televizijskem načinu: priklic seznama
programov

Smerni tipki 

Krmiljenje v različnih menijih;
izbira programa v televizijskem načinu. S pritiskom tipke OK se odpre izbrana televizijska postaja.

Smerni tipki 

Krmiljenje v različnih menijih

BACK

En korak nazaj v meniju

MENU

Odpiranje in zapiranje menija

EXIT

zapiranje menija

Rdeča tipka

Različne funkcije, odvisno od menija;
televizijski način: odpiranje informacij o programu, ki jih zagotavlja televizijska postaja

Zelena tipka

Različne funkcije, odvisno od menija
televizijski način: odpiranje EPG s pritiskom na rdečo tipko

Rumena tipka

Različne funkcije, odvisno od menija;
televizijski način: odpiranje mediateke s pritiskom na rdečo tipko

Modra tipka

Različne funkcije, odvisno od menija;
televizijski način: odpiranje teleteksta s pritiskom na rdečo tipko
Tipka za internet

Številčnica

TV: izbira programa, teletekst: izbira strani

(SWAP)

Nastavi prejšnji televizijski program

(TIMER)

Vklop/izklop časovnika za izklop
Vklop/izklop pametnega televizorja (vklop/izklop načina pripravljenosti)

SCREEN

Izbira slikovnega formata

SUBT.

Vklop/izklop podnapisov (če so na voljo)

LANG.

Analogna TV: stereo/mono;
Digitalna TV: izbira jezika za zvok/podnapise (če so na voljo)

TEXT

Vklop teleteksta
2-kratni pritisk = transparentna nastavitev
3-kratni pritisk = zapiranje

SOURCE

Izbira vhodnega signala priklopljene naprave

(MEDIA)

Prikaz brskalnika za medije

EPG

Digitalna TV: prikaz elektronskega televizijskega programa

Q. MENU

Prikaz hitrega menija (PREHRÁVANIE SA ZAČALO) za hitro urejanje osnovnih možnosti

FAV

Prikaz seznama priljubljenih

P-/+

Tipki za izbiro programa
TV: izbira naslednjega (+)/prejšnjega (-) programa; teletekst: izbira naslednje (+)/
prejšnje (-) strani
Povečanje (+) ali zmanjšanje glasnosti (-).
izklop zvoka
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INFO

Digitalna TV: prikaz informacij (npr. številke trenutnega programa); prikaz informacij v
številnih aplikacijah (npr. multimedijskih)

Tipke za medije

: hitrejše previjanje;
: hitrejše predvajanje;
: funkcija snemanja (če je na voljo pri uporabljeni napravi);
: zaustavitev predvajanja;
: začetek predvajanja;
: prekinitev predvajanja.
Povečanje (+) ali zmanjšanje glasnosti (-) pri predvajanju medijskih datotek

S to tipko zapustite uporabniški vmesnik aplikacije in se premaknete en korak nazaj
na meni za izbiro televizijskega sprejemnika, ki ga želite upravljati. Pri tem se prekine
povezava med aplikacijo in televizorjem. Ta možnost je na voljo pri vsakem od petih
uporabniških vmesnikov.
Poleg tega so vam na voljo številne možnosti upravljanja s tipkovnico, glasovno upravljanje in upravljanje z drsno
ploščico.

TV

Varstvo podatkov pri pametnem televizorju MEDION®
Vaš pametni televizor MEDION® omogoča internetno povezavo in spletne storitve (HbbTV, Portal in Open
Browsing). Te funkcije vam omogočajo dostop do storitev, vsebin, programske opreme in izdelke tretjih oseb na
spletu. Poleg tega imate dostop do odprtih spletnih vsebin. Vaša naprava po tej poti samodejno preverja, ali je na
voljo nova različica programske opreme za vaš televizor. Pri tem pošilja IP-naslov, različico programske opreme in
MAC-naslov naprave, saj so ti podatki potrebni za zagotavljanje posodobitev programske opreme.
Za dostop do aplikacij na Portalu ali preko storitve HbbTV je lahko zahtevana registracija, nastavitev uporabniškega računa in/ali plačilo za uporabo določenih storitev, kar je odvisno od ponudnika. Pri registraciji se lahko od vas
zahteva posredovanje osebnih podatkov ter izbira enkratnega in skrivnega gesla. Prosimo vas, da pred tem preverite določbe o varstvu podatkov, ki veljajo pri ustreznem ponudniku.
MEDION® ne prevzema odgovornosti, če HbbTV, Portal ali druga storitev ne ustreza uporabnikovim zahtevam oziroma ne jamči, da bo uporaba storitve potekala brez omejitev, še zlasti pa ne prevzema odgovornosti, da bo lahko
potekala brez prekinitev, ob želenem času, varno in brez napak.
MEDION® ne prevzema odgovornosti za informacije in vsebine, do katerih dostopate preko HbbTV, Portala ali odprtega spleta, ter za njihovo uporabo in zanesljivost. Pri nakupu pametnega televizorja prejmete posebne garancije. Te garancije, vključno z izjavami o izključitvi odgovornosti, ostanejo še naprej veljavne.
V primeru vprašanj glede varstva podatkov pri uporabi pametnega televizorja se obrnite na posameznega ponudnika spletnih storitev ali neposredno na www.medion.com, kjer lahko stopite v stik z družbo MEDION®.
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Odpravljanje težav
Vzroki za napačno delovanje so lahko povsem banalni, včasih pa so lahko vzrok tudi okvarjene komponente. V
spodnji preglednici vam podajamo nekaj smernic za odpravljanje težav. Če navedeni ukrepi niso uspešni, vam
bomo z veseljem pomagali. Pokličite nas!
Napaka
Slika se ne prikaže
in ni zvoka.

Ukrepi
• Preverite, ali je električni kabel pravilno priklopljen v vtičnico.
• Preverite, ali je sprejem signalov nastavljen na TV.
• Po potrebi priklopite napravo v drugo električno vtičnico.

Ni slike iz naprave
AV.

• Preverite, ali sta pravilno nastavljena kontrast in svetlost.
• Preverite, ali so vse zunanje naprave pravilno priklopljene.
• Preverite, ali je izbran pravilen vir AV.
7 ali
• Vhodni vir, ki ga želite izbrati s tipko
(S O U R C E ) 16 , mora biti aktiviran v meniju VIRI > NASTAVITVE VIRA.
• Po potrebi zaženite predvajanje na zunanjem predvajalniku.

Ni zvoka.

• Prepričajte se, da glasnost ni nastavljena na najnižjo vrednost.
• Prepričajte se, da ni vklopljena funkcija za izklop zvoka. To storite s pritiskom na
34 na daljinskem upravljalniku.
tipko
• Preverite, ali je v meniju SVOK izklopljeno predvajanje zvoka prek televizijskih
zvočnikov.

Ni slike ali ni zvoka.
Kljub temu se sliši
šumenje.

• Sprejem signala je morda slab. Preverite, ali je antena priklopljena.

Slika ni jasna.

• Sprejem signala je morda slab.
• Preverite, ali je antena priklopljena.

Slika je presvetla ali
pretemna.

• Preverite nastavitve kontrasta in svetlosti.

Slika ni ostra.

• Sprejem signala je morda slab.
• Preverite, ali je antena priklopljena.
• Preverite nastavitve ostrine in zmanjševanja hrupa v meniju SLIKA.

Prikazuje se dvojna
ali trojna slika.

• Preverite, ali je antena pravilno usmerjena.
• Morda se valovi odbijajo od hribov ali stavb.

Slika je pikčasta.

• Morda prihaja do motenj zaradi avtomobilov, vlakov, napeljav, neonskih luči ipd.
• Morda prihaja do motnje med antenskim in električnim kablom. Namestite kabla
tako, da bo med njima večja razdalja.

Na zaslonu se pojavljajo črte ali barve
zbledijo.

• Ali druge naprave povzročajo motnje?
• Antene radijskih postaj ali radioamaterjev in prenosni telefoni lahko povzročajo
motnje.
• Televizor mora delovati čim dlje od naprave, ki utegne povzročati motnje.

Večfunkcijsko stikalo na napravi ne
deluje.

• Morda je vklopljena otroška zaščita.

Televizijski sprejemnik se izklopi.

• Preverite, ali je pri možnosti VEČ… vklopljen samodejni izklop televizorja.

Ni sprejema/slab
sprejem prek brezžične internetne povezave (WLAN).

• Prepričajte se, da ste izvedli vse potrebne nastavitve.
• Morda je razdalja do usmerjevalnika prevelika. V tem primeru je morda smiselno
uporabiti repetitor.
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Napaka
Povezave za WIRELESS DISPLAY ni mogoče vzpostaviti.

Ukrepi
• Prepričajte se, da ste izvedli vse potrebne nastavitve.

Daljinski upravljalnik ne deluje.

• Preverite, ali baterije v daljinskem upravljalniku še delujejo in ali so pravilno
vstavljene.
• Prepričajte se, da senzor ni izpostavljen močni svetlobi.

Menija ni mogoče
odpreti.

• Preverite, ali je vklopljena funkcija CEC. V tem primeru menija ni mogoče odpreti,
kar pa ne predstavlja napake. Po potrebi se odpre meni prek naprave, priklopljene na priključek HDMI2. To je odvisno od zunanje naprave, ki mora imeti ustrezno
podporo.
• Zamenjajte vhodni vir.

Vsebin HDR ni mogoče predvajati.

• Za vhode HDMI izberite v meniju VIRI nastavitev IZBOLJŠANO.

V nekaterih primerih je smiselno izvesti ponastavitev na tovarniške nastavitve in ponovno namestitev.

Če so piškotki onemogočeni, bo začetna stran medijskega portala prikazana ob vsakem priklicu.

Ali potrebujete dodatno pomoč?
Če z zgornjimi predlogi niste uspeli odpraviti težave, stopite v stik z nami. Pri tem nam bo v veliko pomoč, če nam
boste posredovali naslednje informacije:
• Katere zunanje naprave so priklopljene?
• Katera obvestila se prikažejo na zaslonu?
• Pri katerem koraku med upravljanjem se pojavi težava?
• Če ste na napravo priklopili osebni računalnik:
• Kakšna je konﬁguracija vašega računalnika?
• Katero programsko opremo ste uporabljali, ko je prišlo do napake?
• Katere korake ste že izvedli sami, da bi odpravili napako?
• Če ste že prejeli številko stranke, nam jo prav tako sporočite.
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Odpravljanje težav

Okvarjene slikovne pike pri pametnih televizorjih

5 Pikslov

Celice

5 Pikslov

Kljub najsodobnejši izdelavi se lahko zaradi izjemno kompleksne tehnologije v redkih primerih zgodi, da posamezne točke prenehajo delovati.
V monitorju Aktiv Matrix TFT z ločljivostjo 3840 x 2160 slikovnih pik, od
katerih je vsaka sestavljena iz štirih posameznih pik (rdeča, zelena, modra, bela), je uporabljenih pribl. 33,2 milijonov tranzistorjev. Zaradi tega
zelo visokega števila tranzistorjev in posledično izjemno kompleksnega
postopka prikaza slike lahko v posameznih primerih pride do izpada ali
napačnega krmiljenja slikovnih pik oz. posameznih pik.

Piksli
belo
modro
zeleno
Nadomestni
podpiksli

rdeče

Fehlertyp3
okvarjena posamezna pika
svetleča
črna

Razred napake

Vrsta napake 1
stalno
svetleča pika

Vrsta napake 2
stalno
črna pika

0

0

0

0

0

I

1

1

2
1
0

1
3
5

II

2

2

5
5–n*
0

0
2 x n*
10

III

5

15

50
50–n*
0

0
2 x n*
100

IV

50

150

500
500–n*
0

0
2 x n*
1000

n*=1,5
Dovoljeno število napak pri posamezni vrsti napake v vsakem razredu je opredeljeno za milijon slikovnih pik, kar
je treba ustrezno preračunati glede na ﬁzično ločljivost zaslona.
Vaša naprava ustreza razredu II po evropskem standardu ISO 9241-307 (razred napake). Če je število okvarjenih slikovnih pik nižje od navedenega najvišjega števila napak, ni mogoče uveljavljati garancije.
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Čiščenje

Čiščenje
NEVARNOST!
Nevarnost električnega udara!
Pri odprtem ohišju in stiku z deli v notranjosti naprave obstaja smrtna nevarnost zaradi električnega udara!
− Ne odpirajte ohišja naprave. Ne vsebuje nobenih delov, ki bi jih bilo treba vzdrževati. Pred
čiščenjem vedno izvlecite električni vtič in vse kable!
Življenjsko dobo pametnega televizorja lahko podaljšate z naslednjimi ukrepi:
• Na visoko sijočih delih so nameščene zaščitne folije, ki ščitijo televizor pred praskami. Odstranite folijo, ko je
televizor pravilno nameščen.
• Če se visoko sijoče površine umažejo, najprej obrišite prah. Nato jih nežno obrišite s čistilno krpo. Če ne boste
najprej obrisali prahu ali če boste visoko sijoče površine brisali pregrobo, jih lahko opraskate.
• Ne uporabljajte topil in jedkih ali plinastih čistil.
• Zaslon očistite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken.
• Pazite, da na pametnem televizorju ne ostanejo kapljice vode. Voda lahko povzroči trajne spremembe barve.
• Voda nikakor ne sme zaiti v notranjost naprave, saj jo lahko poškoduje.
• Zaslona ne izpostavljajte močni sončni svetlobi ali ultravijoličnemu sevanju.
• Skrbno shranite embalažo in jo uporabljajte za prenašanje pametnega televizorja.

Skladiščenje v primeru neuporabe
Če televizorja ne boste uporabljali daljše časovno obdobje, ga shranite na suho in hladno mesto ter poskrbite, da
bo naprava zaščitena pred prahom in izrednimi nihanji temperature. Pred tem odklopite vse priključke in odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika.
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Odstranjevanje
Embalaža
Naprava je zaradi zaščite pred poškodbami med transportom zapakirana v embalažo. Embalaža je izdelana iz materialov, ki jih lahko ustrezno reciklirate in tako zaščitite okolje.
Naprava
Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da se za napravo uporablja Direktiva 2012/19/EU. Odpadnih
naprav ni dovoljeno odlagati med običajne gospodinjske odpadke. Skladno z Direktivo 2012/19/EU morate napravo ob koncu njene življenjske dobe oddati na ustreznem zbirnem mestu. Pri tem se snovi,
uporabljene v napravi, odpeljejo v reciklažo in se preprečijo škodljivi vplivi na okolje. Odpadno napravo
oddajte na zbirnem mestu za električne odpadke ali reciklirnem mestu. Baterije prej odstranite iz naprave in jih oddajte ločeno na zbirnem mestu za stare baterije. Za podrobnejše informacije se obrnite
na lokalno podjetje za zbiranje odpadkov ali na komunalno upravo.
Baterije
Strokovno odstranjevanje izrabljenih baterij zmanjša vplive na okolje in vaše zdravje. Izrabljene baterije
ne sodijo med gospodinjske odpadke. Treba jih je zavreči na ustrezen način. Za ta namen so v trgovinah, ki prodajajo baterije, in na zbirnih mestih komunalnega podjetja postavljeni ustrezni zbiralniki.
Dodatne informacije lahko dobite pri lokalnem podjetju za zbiranje odpadkov ali komunalni upravi.
V povezavi s prodajo baterij ali dobavo naprav, ki vsebujejo baterije, smo vas dolžni obvestiti o
naslednjem:
Kot končni uporabnik ste zakonsko zavezani k vračilu izrabljenih baterij. Izrabljene baterije, ki jih ponujamo kot del našega asortimenta ali smo jih ponujali, ko so bile nove, lahko brezplačno vrnete v naš
odpremni center (naslov pošiljanja).
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Tehnični podatki
Pametni televizor
Opis naprave
Nazivna napetost
Nazivna napetost/nazivni tok satelitskega priključka
Velikost zaslona
Poraba energije
Poraba energije v načinu
pripravljenosti
Poraba energije v omrežnem stanju
pripravljenosti (način WAKE-ON)
Izhodna moč zvočnikov
Fizična ločljivost
TV-sistem
Število programskih mest

X15811 (MD 30110)
220–240 V ~ 50 Hz
13 V/18 V , 300 mA maks.
146,1 cm (58") LCD; razmerje 16:9
največ 150 W
< 0,50 W
≤ 2,00 W
2 × 10 W RMS, združljivo z DTS HD
3840 x 2160
Pal
199 (ATV), 10.000 (DTV)
Kanali
VHF (frekvenčno območje I/III)
UHF (frekvenčno območje U)
HYPER
Kabelska TV (S1-S20)/(S21-S41)
HD DVB-T
DVB-T2 HD (H.265, HEVC)
HD DVB-C
DVB-S2
Priključki
Antenski priključek (analogna TV, DVB-T/DVB-T2 ali DVB-C)
Satelitski priključek (DVB-S/S2)
2 × priključek USB
1 x LAN RJ-45
Video
4x HDMI® 2.0 z dekodiranjem HDCP 2.2
1 x VGA (15-polni D-Sub, YUV/YPbPr)
Vhod AV (priključek RCA)
Avdio
Vhod za stereo zvok za AV, YUV, VGA (priključek RCA)
Izhod za slušalke (3,5-milimetrski priključek)
Izhod za digitalni zvok (SPDIF, optični)
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Velikost pomnilnika

Pogoni/pomnilniki
USB, reža za vmesnik Common Interface (CI+)
Fotograﬁje: JPG, JPEG, JPE
Glasba: MP3, WMA, WAV
Videoposnetki: MPEG 1/2/4, MKV, MOV, MP4, DAT, VOB, H263, FLV, HEVC,
Xvid
največ 1 TB za USB

Način prenosa
Razred LED
Vrsta baterij

Daljinski upravljalnik
Infrardeča svetloba
1
2 x 1,5 V AAA R03/LR03

Pogoni
Podprti formati za USB2

Dovoljena
temperatura okolice
Dopustna relativna vlažnost zraka
Mere brez podstavka
(Š × V × G)
Mere s podstavkom
(Š × V × G)
Teža brez podstavka
Teža s podstavkom
Namestitev na steno
Frekvenčno območje
Standard WLAN
Šifriranje
Frekvenčno območje/MHz
2400–2483,5
5150–5250
5250–5350
5470–5725

Mere/temperature okolice
5–35 °C
20–85 %
pribl. 1305 x 765 x 83 mm
pribl. 1305 x 829 x 250 mm
pribl. 14,7 kg
pribl. 15,0 kg
Nosilec Vesa Standard, razdalja med odprtinami 200 x 200 mm3
WLAN
2,4 GHz/5 GHz
802.11 a/b/g/n
WEP/WPA/WPA2
Kanal
1–13
36–48
52–64
100–140

Največja moč oddajanja/dBm
19,9
22,4
22,5
22,5

www.tuv.com

ID 1111227492

2
3

Zaradi velikega števila različnih kodekov ni mogoče zagotoviti predvajanja vseh formatov.
Pekač ni vključen v obseg dobave. Pri nameščanju se prepričajte, da uporabljate vijake velikosti M6. Dolžino vijakov določite tako, da prištejete 10 mm k
debelini stenskega nosilca.
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Podatkovna kartica izdelka
Skenirajte QR kodo, ki ustreza modelu na energetski nalepki ali pa v navodilih za uporabo, da prenesete podatkovni list izdelka.

Informacije o blagovnih znamkah
DTS, simbol in DTS skupaj s simbolom so registrirane blagovne znamke podjetja DTS, Inc.

Več informacij o patentih DTS najdete na spletni strani https://patents.dts.com.
Logotip HDMI in High-Deﬁnition Multimedia Interface sta registrirani blagovni znamki podjetja HDMI Licensing LLC.

Izdelano po licenci družbe Dolby Laboratories. Dolby in znak dvojne črke D sta blagovni znamki družbe Dolby
Laboratories.

Besedna znamka in logotipi Android™ so registrirane blagovne znamke Google LLC in jih MEDION uporablja pod
licenco.
Besedna znamka USB™ in logotipi so registrirane blagovne znamke USB Implementers Forum, Inc. in jih MEDION
uporablja pod licenco.
Druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov.
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Izjava o varstvu podatkov
Spoštovana stranka!
Sporočamo Vam, da mi, podjetje MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen kot odgovorna oseba obdelujemo vaše
osebne podatke.
Pri zadevah v zvezi z zaščito podatkov nas podpira naš pooblaščenec za zaščito podatkov, ki je dosegljiv na naslovu MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D – 45307 Essen; datenschutz@medion.com. Vaše podatke obdelujemo v namen opravljanja garancije in z njo povezanih procesov (npr. popravil), pri obdelavi Vaših podatkov pa se
opiramo na kupno pogodbo, ki je sklenjena z nami.
Za opravljanje garancije in z njo povezanih procesov (npr. popravil) bomo Vaše podatke posredovali našemu pooblaščenemu ponudniku servisnih storitev. Vaše osebne podatke praviloma hranimo za obdobje treh let, da bi
izpolnili Vaše zakonite garancijske pravice.
V zvezi z nami imate pravico do obveščenosti o zadevnih osebnih podatkih ter do popravkov, izbrisa, omejitve obdelave, ugovora zoper obdelavo ter do prenosljivosti podatkov.
Pri pravici do obveščanja in brisanja veljajo omejitve po 34. in 35. členu posebnih določil skladno z nemškim
zveznim zakonom o varstvu osebnih podatkov (BDSG) (23. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR)). Poleg
tega imate pravico do pritožbe pri pristojnem organu za nadzor varstva osebnih podatkov (77. člen GDPR v povezavi z 19. členom posebnih določil skladno z nemškim zveznim zakonom o varstvu osebnih podatkov BDSG). Za
podjetje MEDION AG je ta organ deželni pooblaščenec za varstvo podatkov in informacijsko svobodo – Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein Westfalen, Postfach 200444, 40212 Düsseldorf, www.
ldi.nrw.de.
Obdelava vaših podatkov je nujna za opravljanje garancije; brez posredovanja zahtevanih podatkov garancija ni
mogoča.

70

MD30110 SI Hofer SI Content 30033558 RC.indd 70

19.10.2021 18:18:56

Informacije o servisu

Informacije o servisu
Če naprava ne deluje, kot bi želeli in pričakovali, se najprej obrnite na službo za pomoč strankam. Stik z nami lahko
vzpostavite na različne načine:
• Uporabite lahko tudi obrazec za stik z nami, ki je na voljo na spletni strani www.medion.com/contact.
• Seveda nam je naša skupina za pomoč strankam na voljo tudi na naši telefonski številki ali po pošti.
Delovni čas
Poprodajna podpora
Pon.–pet.: 08.00–18.00 
01 - 600 18 70
Naslov servisa
MEDION AG
c/o Unistar LC d.o.o., Servis
Litostrojska cesta 56
1000 Ljubljana
Slovenija
Ta in številna druga navodila za uporabo so vam vedno na voljo za prenos na spletni strani
www.medionservice.com.
Tam najdete tudi gonilnike in drugo programsko opremo za različne naprave.
Prav tako lahko optično preberete prikazano QR-kodo in navodila za uporabo prenesete s storitvenega portala v svojo mobilno napravo.

Kolofon
Copyright © 2021
Datum: 19.10.2021
Vse pravice pridržane.
Ta navodila za uporabo so avtorsko zaščitena.
Razmnoževanje v mehanski, elektronski ali kakršnikoli drugi obliki brez pisnega dovoljenja proizvajalca je
prepovedano.
Avtorske pravice pripadajo izdajatelju:
MEDION AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Nemčija
Upoštevajte, da zgoraj navedeni naslov ni naslov za vračilo izdelkov. Najprej se vedno obrnite na službo za pomoč
strankam.
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Navodila za uporabo

PAMETNI TELEVIZIJSKI SPREJEMNIK VELIKOSTI 146,1 CM (58”) Z ULTRAVISOKO LOČLJIVOSTJO ULTRA HD IN DOLBY VISIONTM IN HDR
X15811
SI
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