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Dyrektywy UE
Wyrób ten spełnia warunki 
następujących dyrektyw UE: 
2014 / 53 / EU 2014/30/EC, 

2014/35/EC, 2009/125/ EC, 2010/30/
EU und 2011/65/EU.
System telewizji bezprzewodowej może 
być używany tylko w krajach wymienio-
nych poniżej.
AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, 
FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, 
NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, HR, TR.
Z urządzenia można także korzystać w 
krajach pozaeuropejskich.
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Informacje o telewizorze
7  Przy użyciu telewizora można odbierać 

i oglądać programy telewizji cyfrowej 
w standardzie DVB-S, DVB-T i DVB-C, a 
także w telewizji analogowej. 

7  Wiele funkcji telewizora wymaga połą-
czenia z Internetem. Telewizor jest wypo-
sażony w port WLAN i LAN. 

7  Za pomocą telewizora można także na-
grywać programy telewizyjne. Aby korzy-
stać z tej funkcji, niezbędna jest pamięć 
USB, np. zewnętrzny dysk twardy (do 
zakupienia osobno). Nagrane programy 
telewizyjne można odtwarzać tylko na 
tym samym telewizorze. Po naprawie tele-
wizora zdarza się, że nie można odtwo-
rzyć na nim nagranych programów. 

7  Podwójny/potrójny tunel obsługuje funk-
cję PIP, dzięki czemu można oglądać 
jeden program na obrazie głównym oraz 
jeden na obrazie wewnętrznym.

   Teraz można także oglądać jeden pro-
gram, a jednocześnie nagrywać inny. 

7  Do gniazda USB można podłączyć 
różne nośniki danych, takie jak zewnętrz-
ny dysk twardy, pamięć USB, cyfrowy 
aparat fotograficzny lub kamera wideo. 
Przy pomocy przeglądarki plików można 
wybierać i odtwarzać pliki w wybranych 
formatach (na przykład MP4, MP3 lub 
JPEG).

7  Funkcja przesunięcia czasowego pozwa-
la na szybkie i łatwe zatrzymywanie i 
wznawianie programu za pomocą pilota. 
Program jest nagrywany na zewnętrzny 
nośnik danych.

Sposób użycia
7  Telewizor jest przeznaczony do użytko-

wania w suchych pomieszczeniach. 
7  Telewizora należy używać wraz z do-

starczonym stojakiem lub odpowiednim 
uchwytem VESA. 

7  Głównym przeznaczeniem telewizora 
jest odtwarzanie programów telewizyj-
nych, a także przesyłanie strumieniowe 
treści oraz materiałów audio/wideo z 
urządzeń zewnętrznych. Wykorzystywa-
nie produktu w innym celu jest surowo 
zabronione.

  Telewizor nie jest przeznaczony do 
użycia jako wyświetlacz informacji ani 
monitor komputera. W przypadku wy-
świetlania przez dłuższy czas obrazu 
nieruchomego lub zajmującego tylko 
część ekranu na telewizorze może przez 
pewien czas pozostać obraz resztkowy.

  Nie jest to wada mogąca stanowić pod-
stawę roszczenia gwarancyjnego. 
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Bezpieczeństwo
UWAGA

Ryzyko porażenia prądem
7  Nie należy otwierać telewizora. Grozi to 

niebezpieczeństwem. Ponadto otwarcie 
telewizora może spowodować unieważ-
nienie gwarancji.

7  Z telewizora można korzystać wyłącznie 
wraz z przewodem zasilającym lub zasi-
laczem dostarczonym z produktem. 

7  Nie należy używać telewizora wraz z 
uszkodzonym przewodem zasilającym/
zasilaczem (jeśli został dostarczony). 

7  Jeśli wtyczka telewizora jest wyposażona 
w uziemienie, należy umieszczać ją tylko 
w gniazdku ze stykiem uziemienia.

7  Telewizor należy podłączać do zasilania 
dopiero po podłączeniu urządzeń we-
wnętrznych i anteny.

7  Telewizor należy chronić przed wilgocią. 
Nie należy stawiać na telewizorze żad-
nych naczyń (na przykład wazonów).

Ryzyko pożaru
7  Aby zapobiec rozprzestrze-

nianiu się ognia, produkt ten 
powinien znajdować się z 
dala od świec i innych źródeł 

otwartego ognia.
7  Nie należy zarywać otworów wentyla-

cyjnych telewizora.
7  Podczas burzy należy zawsze wyjmo-

wać wtyczkę telewizora z gniazdka i 
odłączać antenę. 

7  Telewizor powinien znajdować się z 
dala od świec i innych źródeł otwartego 
ognia. 

7  Należy chronić baterie przed silnym 
nagrzaniem, na przykład wskutek bez-
pośredniego działania promieni słonecz-
nych, ognia itp.

7  Należy używać baterii tego samego 
typu (marka, wielkość, właściwości). Nie 
należy używać jednocześnie używanych 
i nowych baterii. 

UWAGA
Urazy spowodowane upadkiem 
telewizora
Nigdy nie należy umieszczać telewizora 
na niestabilnej powierzchni. Telewizor 
może spaść, powodując ciężki uraz mogą-
cy w rzadkich przypadkach prowadzić do 
zgonu. 
Należy przestrzegać następujących wska-
zówek: 
7  Używać wyłącznie szafek lub stojaków 

zalecanych przez producenta.
7  Używać wyłącznie mebli mogących wy-

trzymać ciężar telewizora.
7  Upewnić się, że telewizor nie wystaje 

poza zarys mebla, na którym stoi.
7  Nie umieszczać telewizora na wysokich 

meblach (takich jak szafki kuchenne czy 
regały) bez mocnego zakotwiczenia 
mebla i telewizora.

7  Nie umieszczać telewizora na tkaninie 
ani innych materiałach znajdujących się 
między nim a meblem.

7  Należy poinformować dzieci o niebez-
pieczeństwie związanym ze wspinaniem 
się na meble, aby dosięgnąć telewizora.

INFORMACJA
Skrócony czas eksploatacji z powo-
du wysokiej temperatury
7  Nie należy umieszczać telewizora w 

pobliżu grzejników ani w miejscach bez-
pośrednio nasłonecznionych. 

7  Aby zapewnić odpowiednią wentylację, 
wokół telewizora należy pozostawić 
przynajmniej 10-centymetrowy odstęp. 

Odbarwienie mebli z powodu gu-
mowych nóżek
7  Niektóre powierzchnie mebli mogą od-

barwiać się w kontakcie z gumą. Aby 
chronić meble, można umieścić pod 
podstawą taflę szkła lub arkusz plastiku. 
Nie należy używać podkładek materiało-
wych, na przykład serwet. 
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Informacje środowiskowe
7  Nie należy wyrzucać baterii 

z odpadami komunalnymi. 
Zużyte baterie należy zwró-

cić do sklepu lub zanieść do publicznych 
punktów zbiórki. Przyczynia się to do 
ochrony środowiska.

7  Po zakończeniu użytkowania 
nie należy wyrzucać tego 
wyrobu wraz ze zwykłymi 

odpadami komunalnymi. Należy dostar-
czyć go do punktu zbiórki elektrycznych i 
elektronicznych surowców wtórnych.

7  Opakowanie wyrobu należy wyrzucić 
osobno zgodnie ze wskazówkami lokal-
nych władz, aby można je było poddać 
wtórnemu przetworzeniu w sposób bez-
pieczny dla środowiska. 

7  Jeśli telewizor nie będzie używany przez 
pewien czas, należy przełączyć go 
w tryb czuwania. W trybie czuwania 
telewizor pobiera bardzo mało energii 
(≤ 0,5 W). 
 Jeśli telewizor nie jest używany przez 
dłuższy czas, należy wyłączyć zasilanie 
lub wyjąć przewód zasilający z gniazd-
ka. W przypadku wyłączenia urządzenia 
lub wyjęcia wtyczki z gniazdka czaso-
mierz włączania i zaprogramowane na-
grania nie będą działać.

7  Wybierz lokalizację telewizora, tak aby 
na ekran nie padało bezpośrednie świa-
tło słoneczne. Dzięki temu można wybrać 
niższe ustawienie podświetlenia, co 
oszczędza energię. 

Hałas elektromagnetyczny
7  Urządzenia podłączone do produktu 

(odbiornik satelitarny, odtwarzacz DVD 
itp.) lub urządzenia emitujące sygnały 
(router itp.) znajdujące się w pobliżu 
produktu mogą powodować zakłócenia 
obrazu i dźwięku.

7  Kable połączeniowe używane z 
produktem muszą być krótsze niż 3 m.

7  Jeśli produkt nie może pełnić swojej 
funkcji ze względu na wyładowanie 
elektrostatyczne, użytkownik może być 
zmuszony do wyłączenia i ponownego 
włączenia produktu.

7  Wraz z produktem należy używać 
ekranowanego, ferrytowego, 
certyfikowanego kabla HDMI.
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Zawartość opakowania

Akcesoria standardowe
1. Telewizor 

2. Stojak

3. Pilot zdalnego sterowania

4. Baterie do pilota zdalnego sterowania

5.  Śruby i instrukcja montażu stojaka

6. Skrócona instrukcja

Akcesoria opcjonalne
Łatwy w obsłudze pilot zdalnego sterowa-
nia
Baterie do łatwego w obsłudze pilota zdal-
nego sterowania
Ściereczka do czyszczenia
Śruby do uchwytu VESA

4

2

5

6

33

1

User
Manual
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Ustawianie lub wieszanie
7  Wybierz lokalizację, tak aby na ekran 

nie padało bezpośrednie światło słonecz-
ne. 

Ustawianie na stojaku
7  Wskazówki na temat montażu stojaka 

można znaleźć w dołączonej instrukcji. 
7  Telewizor należy ustawić na twardej i 

równej powierzchni.

Przygotowanie do montażu na 
uchwycie VESA
Potrzebne będą: 
7  Nożyczki,
7  Śrubokręt krzyżakowy. 
Postępuj zgodnie z instrukcjami montażu 
uchwytu VESA.
1. Połóż telewizor w folii na gładkiej 

powierzchni ekranem do dołu.

2. Rozetnij nożyczkami folię z tyłu urzą-
dzenia.

3. Podłącz wymagane kable do złączy 
na telewizorze. Więcej informacji 
można znaleźć w sekcji „Złącza” w tej 
instrukcji.

4. Podwiąż kable, aby nie zwisały do 
podłogi.

5. Dokręć uchwyt VESA do telewizora 
i zamontuj go zgodnie z instrukcjami 
montażu.

AV
/ S

-V
H

S
 

SERVICE

Optic Out LAN USB3 HDMI3 HDMI4
(ARC)

SATELLITE
13/18V max.500mA ANT-IN

5 V max.50mA(MAIN) (SUB)

VESA
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Złącza

AV
/ S

-V
H

S
 

SERVICE

Optic Out LAN USB3 HDMI3 HDMI4
(ARC)

SATELLITE
13/18V max.500mA ANT-IN

5 V max.50mA(MAIN) (SUB)

ANT-IN 
5V max.50mAOptic Out SATELLITE

13/18V max.500mAUSB3 HDMI4
(ARC)

(MAIN) (SUB)

HDMI3LAN

C
I

AV
 / 

S-
VH

S

SERVICE

7  SCART / S-VHS / COMPONENT:
  Gniazdo SCART, wejście i wyjście au-

dio/wideo
  Gniazdo S-VHS, wejście audio/wideo 

dla kamery S-Video przy użyciu kabla 
adaptera SCART-S-VHS

  Gniazdo Component, wejście audio/
wideo (sygnał YUV) przy użyciu kabla 
adaptera SCART-YPbPr

7 SERWIS: Tylko serwis
7  Optic Out: Wyjście optyczne audio 
7  LAN: Połączenie sieciowe 
7  USB 3: Dla nośnika danych lub klawia-

tury
7  HDMI3: Wejście dla cyfrowych danych 

dźwięku i obrazu
7  HDMI4 (ARC): Wejście dla cyfrowych 

danych dźwięku i obrazu z kanałem 
zwrotnym dźwięku

7  SATELLITE:
MAIN: dla anteny satelitarnej. Odpo-
wiednie dla jednokablowego systemu 
GSCR.
SUB: dla drugiego sygnału satelitarnego 
(DVB-S)

7  ANT IN:Dla kabla antenowego (antena 
naziemna lub połączenie kablowe)

7  U: Złącze słuchawkowe lub wyjście linio-
we przez adapter

7  CI1, CI2: dla modułów CA do odbioru 
kanałów szyfrowanych.

7  USB 1: podłączanie nośników danych 
do nagrywania programów, takich jak 
zewnętrzny dysk twardy.

7  USB 2: podłączanie nośników danych 
do nagrywania programów, takich jak 
zewnętrzny dysk twardy.

7  HDMI1 (MHL): Wejście dla cyfrowych 
danych dźwięku i obrazu, możliwość 
podłączenia urządzeń mobilnych w stan-
dardzie Mobile High-Definition Link.

7  HDMI2: Wejście dla cyfrowych danych 
dźwięku i obrazu.
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Elementy sterowania
7  We/Wy: Przełącznik zasilania 

Uwaga: 
7 Wokół przełącznika zasilania powinna 

znajdować się wolna przestrzeń i musi 
on być swobodnie dostępny.

7   8: Przełącznik uniwersalny 

Przełącznik uniwersalny

Włączanie telewizora 
Naciśnij przełącznik wielofunkcyjny lub 
potrząśnij nim. 

Przełączanie telewizora w tryb 
czuwania
1. Naciśnij przełącznik uniwersalny. 

2. Potrząśnij do momentu wyświetlenia po-
lecenia „Switch to standby” [Przełącz 
w tryb czuwania].

3. Naciśnij. 

Regulacja głośności lub 
zmiana kanału
1. Naciśnij przełącznik uniwersalny. 

2. Potrząśnij, aby wybrać żądaną funkcję. 

3. Naciśnij. 

4. Potrząśnięcie w tym momencie spowo-
duje wykonanie wybranej funkcji. 

AV
/ S

-V
H

S
 

SERVICE

Optic Out LAN USB3 HDMI3 HDMI4
(ARC)

SATELLITE
13/18V max.500mA ANT-IN

5 V max.50mA(MAIN) (SUB)

P+

+ -

P-
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Wkładanie baterii do pilo-
ta zdalnego sterowania
1. Otwórz komorę na baterie.

2. Włóż baterie zgodnie z oznaczeniem 
na dnie komory na baterie  
(2 × Micro/R03/AAA). 

3. Zamknij komorę na baterie.

Konfigurowanie telewizora
1. Podłącz przewody. 

2. Włóż wtyczkę przewodu zasilającego 
do gniazdka. 

3. Włącz przełącznik zasilania. 

4. Włącz telewizor przyciskiem  na 
pilocie. 

5. Postępuj zgodnie z poleceniami kreato-
ra na ekranie. 

Dodawanie nowych kana-
łów w późniejszym czasie
1. Naciśnij .

2. Wybierz »Settings« [Ustawienia].

3. Wybierz »Source« [Źródło].

4. Wybierz »Automatic Channel Search« 
[Automatyczne szukanie kanałów].

5. Wybierz typ anteny. 

6. Następna procedura zależy od wybra-
nej anteny. Postępuj zgodnie z polece-
niami na ekranie.

Sortowanie kanałów w 
wykazie kanałów
1. Naciśnij . 

2. Naciśnij . 

3. Wybierz kanał, który chcesz przenieść, 
i podświetl go przyciskiem . 

4. Naciśnij . 

5. Przy użyciu przycisków nawigacji 
przenieś kanał w nowe położenie, a 
następnie zatwierdź przyciskiem . 
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Pilot zdalnego sterowania

Sterowanie kursorem
Przesuwa kursor w menu w 
górę i w dół.
Przesuwa kursor w menu w 
lewo i w prawo.
Otwiera wykaz kanałów; 
uruchamia różne funkcje.

Włącza i wyłącza telewi-
zor (tryb czuwania).

Źródło sygnału

Włącza/wyłącza dźwięk 
(wyciszenie).

Klucz ma żadnej funkcji

 Funkcja zapping (skakanie 
po kanałach); 
przełącza o jeden poziom 
wstecz w menu.

Otwiera menu.

Otwiera menu Tools [Na-
rzędzia].

 Przełącza pomiędzy try-
bem telegazety a telewi-
zyjnym.

Otwiera menu MyApps.

Włącza z trybu czuwania; 
wybiera kolejno kanały

Reguluje głośność.

Wyświetla informacje.

Zamyka menu i aplikacje.

Otwiera wykaz kanałów.

Otwiera elektroniczny 
przewodnik TV.

Włącza z trybu czuwania; 
bezpośrednio wybiera kanały.

Wybiera wykaz kanałów 
(»ALL« [Wszystkie], od  

»FAV 1« [Ulubione 1] do 
»FAV 4« [Ulubione 4]).

Nagrywanie, odtwarzanie, 
wstrzymywanie lub zatrzy-
mywanie (tylko kanały tele-
wizji cyfrowej); telegazeta 

na połowie ekranu.

Otwiera udział ekranu
Otwiera menu Media 
Player.

Działa zgodnie z pomocą 
ekranową, HbbTV.

Następny/poprzedni ob-
raz/rozdział, następna/
poprzednia ścieżka.

Wybór napisów

Wybór kanałów audio

Włącza/wyłącza funkcję 
PIP
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HbbTV
HbbTV to interaktywny następca telegaze-
ty, z nowoczesnym układem zawartości, 
obrazami w wysokiej rozdzielczości i 
sekwencjami wideo. 
Aby korzystać ze wszystkich funkcji stan-
dardu HbbTV, telewizor musi być podłą-
czony do Internetu.
Po przełączeniu na kanał obsługujący 
HbbTV pojawia się odpowiedni komunikat. 

1. Włącz HbbTV przy użyciu kolorowego 
klawisza wyświetlonego po przełącze-
niu na dany kanał. 

Wykaz ulubionych
Można organizować kanały telewizyjne i 
radiowe w wykazie ulubionych. 

Zapisywanie kanału w wykazie 
ulubionych
1. Naciśnij . 

2. Naciśnij . 

3. Wybierz wykaz ulubionych i potwierdź 
przyciskiem .

Otwieranie wykazu ulubionych
1. Naciśnij . 

2. Wybierz wykaz ulubionych i potwierdź 
przyciskiem .

 –  Teraz dostępne są tylko kanały prze-
chowywane w lokalnym wykazie ulu-
bionych.

Funkcja zapping (skakanie 
po kanałach)
Ta funkcja umożliwia zapisanie kanału, do 
której chcesz wrócić podczas skakania po 
kanałach. 
1. Naciśnij , aby zapisać aktualny 

kanał.

2. Kontynuuj skakanie po kanałach. 

3. Naciśnij , aby przełączyć  
na kanał, na którym ostatnio naciśnięto 
przycisk .

4. Naciśnięcie  wyłącza tę funkcję.
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7  Aby niezawodnie nagrywać programy 
w jakości HD, podłącz szybki nośnik 
danych ze złączem USB 3.0 do portów 
USB1 i USB2.

7  W przypadku jednej godziny nagrywa-
nia potrzeba od 2,6 do 6,6 GB miejsca 
dyskowego.

7  Nagrane programy można odtwarzać 
tylko na tym samym telewizorze.

Oglądanie telewizji z prze-
sunięciem czasowym
Aby korzystać z tej funkcji, potrzebny jest 
zewnętrzny nośnik danych. 
1. Naciśnij , aby wstrzymać bieżący 

program.

2. Naciśnij , aby kontynuować 
oglądanie.

3. Naciśnij  / , aby przewinąć 
do tyłu lub do przodu.

4. Naciśnij , aby wrócić do bieżące-
go programu.

Wskazówki
7  Przesunięcie czasowe może wynosić 

maksymalnie jedną godzinę.
7  Opcja oglądania telewizji z przesunię-

ciem czasowym może być ograniczona 
przez stację.

7  Domyślnie przewijanie do tyłu jest moż-
liwe tylko do punktu, w którym naciśnię-
to . Można ustawić telewizor, tak 
aby było możliwe przewijanie do go-
dziny do tyłu:

1. Naciśnij .

2. Wybierz »Settings« [Ustawienia].

3. Wybierz »TV«.

4. Wybierz »Advanced« [Zaawansowa-
ne].

5. Wybierz opcję »Permanent Time Shift« 
[Stałe przesunięcie czasowe] i włącz ją 
przy użyciu .

6. Naciśnij .

Nagrywanie z kanałów 
cyfrowych
Programy można nagrywać i odtwarzać 
tylko przy użyciu zewnętrznego nośnika 
danych (dysku twardego lub pamięci USB).
Aby korzystać z funkcji nagrywania z cy-
frowymi programami satelitarnymi (DVB-S), 
oglądając w tym samym czasie inny cyfro-
wy program telewizji satelitarnej, należy 
podłączyć drugi przewód satelitarny do 
gniazda SATELLITE SUB.

Nagrywanie bezpośrednie
1. Naciśnij , aby nagrać bieżący 

program.

2. Naciśnij , aby zatrzymać nagry-
wanie.

Programowanie nagrywania
1. Naciśnij , aby wyświetlić program 

telewizyjny.

2. Wybierz żądany program.

3. Naciśnij , aby zaprogramować 
nagrywanie transmisji.

Edytowanie listy zaplanowa-
nych nagrań
1. Naciśnij .

2. Wybierz »Schedule List« [Lista zaplano-
wanych].

Wskazówki
7  Aby rozpocząć nagrywanie, przełącz 

telewizor na odpowiedni kanał. Kil-
ka sekund przed przełączeniem stacji 
pojawia się komunikat. Aby anulować 
przełączanie i nagrywanie, wybierz 
»No« [Nie] z  lub  i naciśnij .

7  Możliwość nagrywania i odtwarzania 
nagrań może być ograniczona przez 
dostawcę kanału.

7  Zewnętrzne dyski twarde wymagające 
natężenia ≥ 500 mA można podłączać 
wyłącznie do gniazd USB1 i USB2.
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SMART inter@ctive TV 4.0+
SMART inter@ctive TV oferuje aplikacje 
umożliwiające wygodne korzystanie z wie-
lu usług internetowych.

Otwieranie Centrum aplikacji
1. Naciśnij  na pilocie zdalnego stero-

wania.

2. Wybierz aplikację i uruchom ją przyci-
skiem .

Otwieranie wszystkich aplikacji
1. W menu »Aplication Center« [Centrum 

aplikacji] wybierz opcję »All Apps« 
[Wszystkie aplikacje] w prawym gór-
nym rogu.

Przeglądarka internetowa

Uruchamianie przeglądarki in-
ternetowej
1. Naciśnij .

2. Na pasku menu naciśnij opcję »Web 
Browser« [Przeglądarka internetowa].

Odtwarzacz multimediów
Odtwarzacz multimedialny umożliwia wy-
świetlanie obrazów i odtwarzanie nagra-
nych programów, filmów i muzyki. Filmy, 
muzykę i obrazy można przechowywać na 
podłączonym urządzeniu USB, mogą one 
także zostać dostarczone przez serwer 
multimediów DLNA.

Odtwarzanie multimediów
1.  Naciśnij .

2.  Wybierz źródło multimediów. Aby 
odtworzyć nagrania na zewnętrznym 
nośniku danych, wybierz »PVR«.

3. Aby wyświetlić obraz lub pliki mu-
zyczne: Wybierz lewy górny róg, a 
następnie »All« [Wszystko], »Music« 
[Muzyka] lub »Photos« [Zdjęcia].

4. Przejdź do pliku lub nagrania i naciśnij 
.

Wskazówki
7  Podczas odtwarzania filmów i obrazów, 

naciśnij  na pilocie zdalnego stero-
wania, aby wyświetlić przyciski.

7  Muzykę można odtwarzać z obrazami. 
Podczas odtwarzania obrazów naciśnij 

 i wybierz .
7  Filmy można odtwarzać z napisami. 

Nazwa pliku z napisami musi być taka 
sama, co pliku z filmem. Oba pliki mu-
szą znajdować się w tym samym folde-
rze. Obsługiwane są napisy w formacie 
.SRT, .SUB, .ASS, .SSA, .SMI.

 Włączanie wyświetlania napisów:
1. Podczas odtwarzania filmu naciśnij 

.

2. Wybierz napisy, naciskając .

3. Włącz napisy, naciskając .
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GRUNDIG 49 VLX 8682 SP

Specyfikacja produktu
Klasa sprawności energetycznej
 B
Przekątna ekranu
 123 cm/49 cali
Pobór mocy
  podczas pracy 123 W/ 165 W maks.
 W trybie czuwania 0,30 W
 W trybie czuwania przy podłączeniu do sieci 
2,90 W
 Po wyłączeniu 0,01 W
Roczny pobór mocy
 180 kWh
Maksymalna rozdzielczość
 3840 × 2160

Informacje dodatkowe
Napięcie robocze:
 220 … 240 V~, 50 … 60 Hz
Ekran (dm²)
 65 dm²
Limity RoHS
 Pb (ołów)/Hg (rtęć)
  Stężenie Pb zgodne z limitami RoHS / 

0 mg
Współczynnik wartości szczytowej lu-
minancji
 65%
Wyjście audio
 2 × 30 W mocy muzycznej
  2 × 15 W mocy sinusoidalnej + 10 W mocy 

sinusoidalnej subwoofera
  Subwoofer jest opcjonalny, dlatego jest on 

dostępny nie we wszystkich modelach.
Satelity domyślne
 20
Zasilanie LNB
  13/18 V, opcjonalnie 14/19 V, maks. 

500 mA
Sygnał przełączający LNB
 0/22 kHz 650 mV +/- 250 mVpp
DiSEqC
 1.0-operation, 1.1-operation, 1.2-operation

Zakresy odbioru cyfrowego
2 x satelitarny
 Pasmo Ku: 10 700 MHz … 12 750 MHz
 Modulacja:  DVBS QPSK, DVBS2 QPSK, 

8 PSK
 Pasmo IF: 950 MHz … 2150 MHz
 Poziom sygnału:  –25 dBm … –65 dBm
2 x kablowy
 Pasmo całkowite: 110 MHz … 862 MHz
 Modulacja:   16 QAM, 32 QAM,64 QAM, 

128 QAM i 256 QAM
 Szybkość transmisji symboli: 4,0 
Msym/s … 7,2 Msym/s
2 x naziemny (DVB-T)
  Pasmo VHF/UHF, przepustowość 7 MHz oraz 

8 MHz
 Rozmiar FFT: 2 k, 8 k
 Modulacja:  16 QAM, 64 QAM, QPSK
 Okres ochronny:  1/4, 1/8, 1/16, 1/32
2 x naziemny (DVB-T2)*
  Pasmo VHF/UHF, przepustowość 7 MHz oraz 

8 MHz
 Rozmiar FFT: 1 k, 2 k, 4 k, 8 k, 16 k, 32 k
 Modulacja:  16 QAM, 64 QAM, 

256 QAM, QPSK
 Okres ochronny:  1/4, 19/256, 1/8, 

19/128, 1/16, 1/32, 
1/128

  *  DVB-T2 jest opcjonalne, dlatego jest 
dostępne nie we wszystkich modelach.

Zakresy odbioru analogowego
 C02 … C80, kanały specjalne S01 … S41
Kanały wstępnie ustawiane
 TV/radio 6000 (satelitarny – DVB-S),
   1 000 (kablowy – DVB-C)  

lub 99 (analogowy)
   1 000 (naziemny – DVB-T) 

lub 99 (analogowy)
  7 AV, 3 USB
Obsługiwane pliki multimedialne
 Pliki graficzne:  jpg/jpe, bmp, png 
 Pliki muzyczne:  m4a, wma, aac 
 Pliki wideo:   mov, xvid, mpg, mpe, vob, 

dat, trp, ts, avi, mp4, mkv 
Waga
 ok. 17,5 kg
Wymiary
 S × W × G 110 cm × 64,6 cm × 5,6 cm

Zastrzega się prawo do zmian i błędów tech-
nicznych.
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Czyszczenie telewizora
Wyciągnij przewód z gniazdka. Wyczyść 
urządzenie wilgotną ściereczką i łagod-
nym detergentem. Nie używaj detergentów 
zawierających alkohol, spirytus, amoniak 
lub środek ścierny.
Do czyszczenia ekranu używaj wilgotnej, 
miękkiej ściereczki. Nie używaj wody z 
mydłem ani detergentem.

Skróty
7  ARC: Kanał zwrotny audio, przesyła 

dźwięk z telewizora przez złącze HDMI.
7  AV: Audio/wideo.
7  CAM: Moduł do odbioru szyfrowanych 

kanałów TV.
7  CI: Gniazdo modułów do odbioru szyfro-

wanych kanałów TV.
7  DLNA: Organizacja opracowująca nor-

my podłączania do sieci urządzeń do-
mowych oraz certyfikująca urządzenia i 
oprogramowanie. 

7  GSCR: Router kanałów satelitarnych fir-
my Grundig. Technologia umożliwiająca 
podłączanie do anteny satelitarnej wielu 
telewizorów przy użyciu pojedynczego 
systemu kablowego.

7  HbbTV: Standard informacji i usług ofe-
rowanych z sygnałem TV, jak również 
przez Internet, dodatkowa usługa ofero-
wana przez niektóre stacje nadawcze. 

7  HD: Wspólny termin określający dane 
audio/wideo w wysokiej rozdzielczości, 
zwykle 720 lub 1080 linii.

7  HDMI: Połączenie dotyczące cyfrowych 
danych audio/wideo w wysokiej roz-
dzielczości.

7  MHL: Połączenie dotyczące transmisji 
danych audio/wideo w wysokiej roz-
dzielczości z urządzeń mobilnych.

7  LAN: Lokalna sieć komputerowa.
7  VESA: Organizacja, która opracowała 

standard mocowania ekranów.
7  WLAN: Bezprzewodowa lokalna sieć 

komputerowa.

Licencja
Patenty DTS, patrz http://patents.dts.com. 
Wyprodukowano na licencji DTS Licensing 
Limited. DTS, symbol oraz & DTS wraz z 
symbolem są zastrzeżonymi znakami towa-
rowymi, a DTS Studio Sound to znak towa-
rowy firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie 
prawa zastrzeżone.
Patenty DTS, patrz http://patents.dts.com. 
Wyprodukowano na licencji DTS Licensing 
Limited. DTS, symbol oraz & DTS wraz 
z symbolem są zastrzeżonymi znakami 
towarowymi, a DTS 2.0+Digital Out to 
znak towarowy firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dolby, Dolby Audio oraz symbol podwój-
nego D są znakami towarowymi firmy Do-
lby Laboratories.

Objaśnienia symboli, jakie 
mogą znajdować się z tyłu tele-
wizora

Izolacja klasy II lub po-
dwójna. Telewizor nie wy-
maga podłączenia do uzie-
mienia.

Prąd przemienny. Telewizor 
działa tylko w domowej 
instalacji elektrycznej z 
prądem przemiennym.

Prąd stały. Telewizor działa 
tylko z adapterem AC/DC.

Interfejsy sieciowe
Produkt należy podłączać do sieci ADSL.
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