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Mi LED TV 4S

Használati útmutató

Beüzemelés

1. Beüzemelés (asztalra helyezve)
Helyezze be a jobb és bal TV aljzatot a képen látható módon, és rögzítse
azokat csavarokkal.
Megjegyzés: a falra szerelési tartozékok nem képezik az alap csomag részét.

2. Kapcsolja be a TV-t
Csatlakoztassa a TV hálózati kábelét hálózati forráshoz.
Nyomja meg a TV alján található bekapcsoló gombot (vagy nyomja meg a
bekapcsoló gombot a távirányítón) a készülék bekapcsolásához.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a TV gyors beüzemeléséhez.

Tartozékok
 Távirányító
 Használati útmutató
 4 x csavar
 2 x aljzat
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A távirányító használata

Power: a TV ki- és bekapcsolása
The Google Assistant: a gomb megnyomásával használja a Google
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Asszisztenst
Number buttons: közvetlenül elérheti a TV csatornákat
INPUT: nyomja meg az elérhető videó bemenetek kiválasztásához
TTX: válassza ki vagy lépjen ki a Teletext módból
CH LIST: nyomja meg a csatornalista nézetéhez
SETTINGS: főmenü elérése
Netflix: közvetlenül megnyitja a Netflix alkalmazást
Prime Video: közvetlenül megnyitja a Prime Video alkalmazást
Direction: navigáljon le/fel vagy jobbra/balra a tartalmak között. Lejátszás
közben használja a jobbra/balra gombot az előre- vagy hátratekeréshez.
OK: nyomja meg az aktuális kiválasztás megerősítéséhez navigálás közben.
Megállítja/folytatja az aktuális videót lejátszás alatt, kivéve az élő csatornákat.
PatchWall Home: nyomja le röviden a Patchwall kezdőoldalhoz való
visszatéréshez.
Back: visszalépés
Android TV Home: nyomja le röviden az Android TV kezdőoldalhoz való
visszatéréshez.
Special functions: nyomja le a Mi és a Home gombot egyszerre, miközben a
távirányítót a TV közepe felé irányítja

Biztonsági előírások
Telepítés
 A TV-készüléket olyan hálózati csatlakozó közelében kell elhelyezni,

amely könnyen csatlakoztatható és kihúzható.
 Helyezze a TV-t egy sima, sík felületre, hogy elkerülje a TV-készülék

leesését, amely sérülést okozhat, vagy károsíthatja a TV-t.
 Ha TV-fali tartót kíván telepíteni, akkor javasoljuk, hogy használjon

hivatalos TV-fali tartót.
 A csavarok átmérője és hossza a fali tartó típusától függően változik. Ha

nem használja a megfelelő csavarokat, a TV leeshet, vagy belső károkat
okozhat.

Mozgatás
 Húzza ki az összes kábelt, mielőtt a TV-készüléket elmozdítja.
 A nagy tévéknek legalább 2 emberre van szükségük a biztonságos

mozgáshoz. A TV mozgatása közben ne gyakoroljon nyomást a
LED-panelre. Kerülje a TV rázását és ne tegye ki túlzott rezgésnek.

 Ha a TV-t új helyre költözteti, vagy javításokat végez, csomagolja a TV-t az
eredeti dobozába és csomagolóanyagaival.

Szellőző
 Ne takarja el a szellőző nyílást, vagy helyezzen bele tárgyakat.
 Hagyjon a TV körül elegendő helyet a megfelelő szellőzéshez.
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Falra szerelés
A megfelelő szellőzés biztosítása és a por vagy szennyeződés megelőzése
érdekében:
 Ne szerelje a TV-készüléket laposan, fejjel lefelé, hátra vagy oldalasan.
 Ne tegye a TV-t polcra, szőnyegre, ágyra vagy szekrényre.
 Ne takarja le a TV-t szövetekkel (például függönyök) vagy más anyagokkal

(például újságok).
AC tápkábel
A tűz, áramütés, sérülés vagy személyi sérülés elkerülése érdekében
használja a hálózati tápkábelt és az aljzatot az alábbi utasítások szerint:
 Dugja be teljesen a csatlakozót a hálózati aljzatba.
 Használja a TV-készüléket 32" és 43" készülékek esetén 100-240V / 55"

készülék esetén 200-240V váltóáramú áramforrással.
 Kábelek csatlakoztatásakor biztonsági okokból a hálózati tápkábelt ki kell

húzni. Vigyázzon, ne bukjon fel a kábeleken.
 Mielőtt bármilyen munkát végezne vagy a TV-készüléket elmozdítaná,

húzza ki a hálózati tápkábelt a hálózati aljzatból.
 Tartsa a hálózati kábelt hőtől távol.
 Húzza ki a hálózati csatlakozót és rendszeresen tisztítsa meg. Ha a dugót

por borítja és vízgőz van, akkor a szigetelés minősége romolhat, ami
tűzveszélyt jelent.

 Kerülje a hálózati kábel túlzott megcsípését, hajlítását, módosítását vagy
csavarodását, különben a vezetékek szabaddá válhatnak vagy
elszakadhatnak.

 Ne helyezzen nehéz tárgyakat a hálózati kábelre.
 Ne húzza ki a hálózati tápkábelt, amikor leválasztja a tápfeszültséget.
 Ne csatlakoztasson túl sok eszközt ugyanarra a hálózati csatlakozóra.
 Ne használjon nem megfelelő váltóáramú aljzatokat.
Gyerekek
 Ne hagyja gyerekeknek, hogy a TV-re másszanak.
 Az apró tartozékokat tartsa gyermekektől távol, mert azok fulladást

okozhatnak.
Opcionális kiegészítők
Tartsa távol az opcionális kiegészítőket vagy elektromágneses sugárzást
kibocsátó eszközöket a TV-készüléktől a kép torzulásának vagy zajának
elkerülése érdekében.

Ha az alábbi problémák egyikét tapasztalja...
 a hálózati tápkábel megsérült,
 a váltakozó áramú aljzat nem megfelelő,
 a TV megsérült egy leesés vagy ütközés miatt,
 bármilyen folyékony vagy szilárd tárgy egy kimeneten keresztül beleesett

a készülékbe,
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kapcsolja ki a TV-t, és azonnal húzza ki a hálózati tápkábelt.

Használati korlátozások
Ne telepítse / használja a TV-t a következő helyeken, környezetben vagy
körülmények között, különben a TV meghibásodhat, és tüzet, áramütést,
sérülést vagy személyi sérülést okozhat.
 A szabadban (közvetlen napfényben), a tenger mellett, hajóban, autóban,

orvosi intézményben, instabil helyen, víz mellett, vagy eső, nedvesség
vagy penész hatásának kitett helyen. Ha a tévét egy nyilvános fürdő
öltözőjében helyezik el, akkor azt károsíthatja a levegőben lévő szulfid.

 Forró, nedves vagy poros helyek; helyek, ahová rovarok beléphetnek;
mechanikus ütésnek kitett helyek; gyúlékony tárgyak (például gyertyák)
mellett. A TV-készüléket ne érje csöpögő vagy kifröccsenő víz, és ne
helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyakat, például virágvázákat a TV
tetejére. A tűz, áramütés vagy deformáció elkerülése érdekében ne tegye
a TV-t nedves vagy poros helyre, vagy gőzzel vagy füsttel rendelkező
helyiségbe. Ne forraljon vizet, ne melegítsen, ne főzzön tésztát, és ne
használjon szúnyogtekercseket a TV közelében.

 Ne használja a TV-készüléket, ha nedves a keze, ha a tok nyitva van, vagy
olyan tartozékokkal, amelyeket a gyártó nem engedélyezett. Villámlási
vihar esetén húzza ki a TV-t a hálózati tápkábelből és a konnektorból. Ne
telepítse a TV-t szabadtéri helyre. Ezen feltételek be nem tartása személyi
sérülést vagy kárt okozhatnak.

 Ne dobjon semmilyen tárgyat a TV felé, különben a képernyő az ütközés
következtében eltörhet és súlyos sérüléseket okozhat. A TV felületének
sérülése esetén ne érjen a TV-hez, mielőtt a hálózati tápkábelt kihúzta
volna, különben áramütés léphet fel.

Üzemi hőmérséklet: 0 ° C - 40 ° C
Tárolási hőmérséklet: -15 ° C - 40 ° C
Relatív páratartalom: kevesebb, mint 80%

 Nézzen TV-t megfelelő megvilágítási körülmények között. A tévénézés
elégtelen megvilágításban vagy hosszú ideig károsíthatja a látását.

 A képernyő és a tok felmelegszik, amikor a TV működik. Ez normális.
 Nem támogatja a HDMI IN-ből érkező DTS-CD bitfolyam dekódolását.

A készülék tisztítása
A LED TV tisztítása előtt ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábel ki van-e húzva a
hálózati csatlakozóról. A burkolat anyagának romlása vagy a képernyő
bevonatának korróziójának elkerülése érdekében kérjük, vegye figyelembe az
alábbi óvintézkedéseket.
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 Puha ruhával törölje le a képernyő / tok felületén található por eltávolítását.
Ha még mindig por van, törölje le puha ruhával, amelyet enyhe
mosószerrel megnedvesített.

 Ne szórjon vizet vagy mosószert közvetlenül a TV-készülékre. Ez
rácsöpöghet a képernyő aljára vagy a külső részekre, hibás működést
okozva.

 Ne használjon súroló párnákat, lúgos / savas tisztítószereket, súrolóport
vagy illékony folyadékokat, például alkoholt, illékony olajokat, hígítókat
vagy indekticideket. A fenti anyagok használata vagy a gumival vagy
viniltermékekkel való tartós érintkezés károsíthatja a képernyő felületét és
a burkolat anyagait. Javasoljuk, hogy rendszeresen tisztítsa meg a
szellőzőnyílásokat a megfelelő szellőzés érdekében.

 A TV szögének beállításakor lassan mozgassa a TV-készüléket, hogy
megakadályozza az elmozdulást vagy a csúszást az alapról.


