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ИНСТАЛИРАНЕ НА ТЕЛЕВИЗОРА
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Това оборудване е разработено и произведено, за да бъде в
съответствие с международните стандарти за безопасност, но
като всяко друго електрическо оборудване, трябва да се
използва с внимание, за да се постигнат най-добри резултати и
за гарантиране на сигурността. Моля да прочетете долу
описаните точки за ваша собствена безопасност. Те са от
основен характер и са предназначени да помагат при всякакви
продукти, консумиращи електрическа енергия. Някои от
точките може да не се прилагат към стоките, които сте
закупили.

Циркулация на въздуха
Оставете повече от 10см свободно пространство около
телевизора, за да позволите подходяща вентилация. Това
предотвратява прегряване и възможна повреда на телевизора.
Също така трябва да се избягват запрашени места.

Топлинна повреда
Ако телевизорът се остави на директна слънчева светлина или
в близост до радиатор, може да се повреди. Избягвайте места с
изключително висока температура или влажност. Поставете на
място, където температурата остава между минимална 5°С
(41°F) и максимална 35°С (944°F).

Захранване
Изискваното захранване за това оборудване е 220-240v АС
50/60Hz. Никога не свързвайте към DC прав ток или друг
захранващ източник. УВЕРЕТЕ СЕ, че телевизорът не е
поставен върху основния захранващ кабел. Използвайте само
предоставени кабели.
НЕ прерязвайте основния кабел на оборудването. Щепселът
съдържа специален радио честотен филтър, неговото
отстраняване поврежда работата на елемента.
ПРИ СЪМНЕНИЯ, МОЛЯ ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С
КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОТЕХНИК.

Какво трябва да направим:
НАИСТИНА прочетете инструкциите за работа преди да се
опитате да използвате оборудване.
НАИСТИНА се уверете, че всички електрически свързвания
(включително основен кабел, разклонения и вътрешни връзки
между различни елементи на системата) са правилно
поставени и в съответствие с инструкциите на производителя.
Изключете и издърпайте основния кабел преди да извършвате
или да сменяте връзки.
НАИСТИНА се консултирайте с вашия дилър, ако имате
съмнения относно инсталирането, работата или безопасността
на вашето оборудване.
НАИСТИНА внимавайте със стъклените панели или врати на
оборудването.

НЕ ОТСТРАНЯВАЙТЕ ЗАКРЕПЕНИТЕ КАПАЦИ, ТЪЙ
КАТО ТОВА ЩЕ ВИ ИЗЛОЖИ НА ОПАСНИ И
„ОГОЛЕНИ“ ЧАСТИ.
ОСНОВНИЯТ КАБЕЛ СЕ ИЗПОЛЗВА КАТО ЕЛЕМЕНТ ЗА
ИЗКЛЮЧВАНЕ И СЛЕДОВАТЕЛНО ТРЯБВА ДА БЪДЕ
ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА.

Какво трябва да не правим:
НЕ възпрепятствайте вентилационните отвори на
оборудването с предмети като вестници, покривки, завеси и
други. Прегряването ще причини повреда и ще съкрати живота
на оборудването.
НЕ допускайте оборудването да бъде излагано на капки или
пръски, или предмети с течност като вази, които да се поставят
върху телевизора.
НЕ поставяйте горещи предмети или източници на открит
пламък като запалени свещи или пръчици върху или в близост
до оборудването. Високата температура може да разтопи
пластмасата и да доведе до пожар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да предотвратите
пожар, винаги пазете свещите или друг открит
пламък далече от продукта.
НЕ използвайте временни поставки и НИКОГА не закрепвайте
крачетата с винтове за дърво. За да си осигурите напълна
безопасност, винаги използвайте одобрени от производителя
поставки, подпори или крачета с предоставени укрепващи
елементи според инструкциите.
НЕ оставяйте оборудването включено когато не е под
наблюдение, освен ако не е специално описано, че е
разработено за работа, която не се нуждае от непрекъснато
наблюдение или има режим в готовност. Изключете чрез
издърпване на щепсела и се уверете, че семейството ви знае
как да извършва това действие правилно. Може да е
необходимо да имате специална организация за хора с
увреждания.
НЕ продължавайте работа с оборудването, ако имате съмнения
относно нормалната работа на уреда или ако е повреден по
някакъв начин – изключете, издърпайте основния кабел и се
консултирайте с вашия дилър.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – изключително силен звук от
слушалките може да доведе до загуба на слуха.
ПРЕДИ ВСИЧКО -НИКОГА не допускайте никой, особено
деца, да бутат или да ритат екрана, да поставят предмети в
отворите, прорезите или други отвори в корпуса.
НИКОГА не експериментирайте с електрическо оборудване
от какъвто и да е вид – изберете сигурността, вместо след
това да съжалявате.
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ИНСТАЛИРАНЕ НА ТЕЛЕВИЗОРА
ИНСТАЛИРАНЕ И ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Къде да инсталираме уреда
Разположете телевизора далеч от директна слънчева светлина и
силно осветление, препоръчва се меката, индиректна светлина за
комфорт при гледане. Използвайте завеси или щори, за да
предотвратите падане на директна слънчева светлина върху екрана.
Поставете телевизора върху стабилна, нивелирана повърхност, която
може да издържи тежестта на телевизора. За да имате стабилност и
да предотвратите падане, закрепете телевизора на нивелираната
повърхност като използвате спирачната лента, която се намира
под стойката за масата или към стената като използвате здрави
връзки към клипа от задната страна на поставката за маса.

Твърда връзка (възможно най-къса)
фиксираща планка
скоба на основата
‘P’
клип

фиксираща планка
LCD панелите са произведени с използването на прецизна
технология на изключително високо ниво; обаче, понякога в някои детайли от екрана може да липсва картина или да има
петна. Това не е знак за повреда.

Уверете се, че телевизорът се намира на позиция, където не може да бъде блъснат или ритнат, тъй като натискът ще счупи
или повреди екрана. Също така, моля да гарантирате, че малки предмети не могат да се поставят в прорезите или отворите
на корпуса.
Почистване на екрана и корпуса...
Изключете захранването и почистете екрана и корпуса с мека, суха кърпа. Препоръчваме да не използвате полиращи
материали или разтворители върху екрана или корпуса, тъй като те могат да доведат до повреда.

Моля, обърнете внимание
Функция дигитален прием на телевизора е ефективна в държавите, описани в раздел „Държави“ на меню ''SETUP''. В
зависимост от държавата/района, някои от функциите на телевизора може да не са налични. Прием на бъдещи
допълнителни или модифицирани услуги може да не се гарантира с този телевизор.
Ако статични изображения с излъчване 4:3, текстови услуги, идентификационно лого на каналите, компютърен дисплей,
видео игри, менюта и други са извън екрана на телевизора за какъвто и да е период от време, те може да изпъкнат.
Твърде дълга и продължителна употреба на картини 4:3 върху екран 16:9 може да доведе до запаметяване на картината на
4:3. Това не е дефект на LCD телевизора и не се покрива от гаранцията на производителя. Редовната употреба на режим с
друг размер (например Super Live) ще предотврати запаметяването.
КЛАУЗА ИЗКЛЮЧЕНИЯ
Toshiba при никакви обстоятелства не носи отговорност за загуби и/или повреди на продукта, причинени от:
i)
пожар;
ii)
земетресение;
iii)
инцидентна повреда;
iv)
преднамерена неправилна употреба на продукта;
v)
употреба на продукта в неподходящи условия;
vi)
загуба и/или повреда, причинени на продукта докато е във владението на трета страна;
vii)
всякаква повреда или загуба, причинени в резултат на грешки на собственика и/или небрежност и неспазване на
инструкциите, описани в ръководството за потребителя;
viii)
всякаква загуба или повреда, причинена директно в резултат на неправилна употреба или повреда на продукта, когато е
използван едновременно с оборудване;
Още повече, при никакви обстоятелства Toshiba не носи отговорност за косвена загуба и/или повреда, включително, но не
ограничено само до следното, загуба на ползи, прекъсване на работа, загуба на записаните данни, независимо дали е причинено по
време на нормална работа или неправилна употреба на продукта.
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да се използва скоба за стена или поставка на Toshiba, там където е приложимо.
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ИНСТАЛИРАНЕ НА ТЕЛЕВИЗОРА
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
Кратка справка за вашето дистанционно управление.

1. За режим включване / готовност
2. За избор на външно устройство
3. Настройки режим картина
4. Широк екран
5.
Стерео програма / Програма на два езика
6. Избор на режим TV
7. Достъп до списък с аналогови и цифрови канали
8. Достъп до ПОВЕЧЕ информация
9. Цифрови бутони
10. Вкл / Изкл на Audio Description
11. Връщане към предишна програма

12. Промяна усилването на TV
14. Изключване на звука
15. Извеждане на Бързо меню
16. Смяна на позициите на програмите. Смяна на текстовите
страници
17. Екран със списък на програмите
18. Изход от меню
19.
Преместване нагоре, надолу, наляво и надясно
20. За менюта, стрелките преместват показалеца на екрана.
Натиснете ОК за да потвърдите избора.
21. Екранни менюта
22. Връщане в предишно меню
23. Цветни бутони Контролни бутони за текст и интерактивен
контрол
24. Извикване на текст
25. Достъп до меню ‘Медия плеър’
26. Цифрови или аналогови текстови субтитри, ако има такива
27.В режим TV
Стопиране на картината
Изписване на аналогово време
При режим текст:
Разкриване на текст
Задържане на страница
Уголемяване на размер на страница
Избор на страница по време на нормална
картина
При използване на ръководство за програмата:
▐◀◀
-24 часа
▶▶▐
+ 24 часа
◀◀
- 1 страница
▶▶
+ 1 страница
По време на възпроизвеждане
▶
Възпроизвеждане
■
Спиране
/▶
Пауза /Спиране
▐◀◀
Прескачане назад
◀◀
Превъртане назад
▶▶
Превъртане напред
▶▶▐
Прескачане напред
28. Когато използвате REGAZA-LINK :
Включване / Готовност
AUDIO
SET UP

За достъп до меню AUDIO
За достъп до меню SET UP
За изваждане на диска

ROOT
CONTENTS
TOP
DVD

За изписване на меню ROOT
За изписване на меню CONTENTS
За достъп до меню TOP
За достъп до меню DVD
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ИНСТАЛИРАНЕ НА ТЕЛЕВИЗОРА

Поставяне на батерии и ефективен обхват на
дистанционното управление
Отстранете задния капак, за да
отворите отделението за батерии и се
уверете, че батериите са поставени
правилно. Подходящи батерии за това
дистанционно управление са ААА,
IEC R03 1.5V.
Не комбинирайте изполвани, стари
батерии с нови и не смесвайте типа батерии. Веднага
отстранете изтощените батерии, за да предотвратите теч на
киселина в отделението за батерии. Изхвърлете ги в
съответствие с инструкциите на страница 67 на това
ръководство. Предупреждение: батериите не трябва да бъдат
излагани на висока температура като, слънчево нагряване,
огън или подобни.
Работата на дистанционното управление ще се влоши при
разстояние по-голямо от пет метра или извън ъгъл от 30
градуса от центъра на телевизора. Ако операционния обхват се
намали, батериите може да са изтощени.
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СВЪРЗВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗОРА
СВЪРЗВАНЕ НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
Преди да свържете каквото и да е оборудване, изключете основното захранване от бутоните. Ако липсват бутони,
издърпайте основния кабел от щепсела.
LAN порт
Оптичен дигитален аудио изход
Илюстрацията е на модел VL
HDMI ® вход
Вход компонентно
видео (EXT 3)
Захранване

Фикс. лентаSCART 2 (EXT 2)
SCART 1 (EXT 1)

) * Декодерът може да
бъде дигитален сателит или
всякакъв друг съвместим
декодер
Кабел за антена

Бутон за включване
Фиксираща лента
Различни уфер изходи
Различни аудио изходи

Декодер*
Медия рекордер

Кабели за антена:
Свържете кабелите към жака от задната страна на телевизора.
Ако използвате декодер* и/или медия рекордер, от основно
значение е кабелът да се свърже чрез декодера и/или чрез
медия рекордера към телевизора.
SCART кабели:
Свържете IN/OUT жака на видео рекордера към телевизора.
Свържете декодер TV към телевизора. Свържете медия
рекордер SAT към MEDIA REC. на декодера.
Преди да стартирате Auto Tuning, поставете декодера и медия
рекордера на режим Standby.
Звуковите жакове заедно с COMPONENT VIDEO INPUT
жаковете ще получават L и R аудио сигнали.
Дигитален аудио изходящ жак позволява свързване на
подходяща съраунд звукова система. ЗАБЕЛЕЖКА: този
изход винаги е активен.
HDMI ® е за употреба с DVD декодер или електрическо
оборудване с дигитален аудио и видео изход. Разработена е за
най-добро изпълнение със 1080i и 1080p високо качествени
видео сигнали, но също приема и изписва VGA, 480i, 480p,
576i, 576p и 720p сигнали.
РС форматни сигнали също се използват.
ЗАБЕЛЕЖКА: Въпреки, че телевизорът може да се свърже
към HDMI оборудване, е възможно някои от типовете
оборудване да не работят правилно.

LAN порт се използва за свързване на телевизора към
домашната мрежа. Телевизорът може да възпроизведе
дигитално съдържание съхранено на DLNA CERTIFIEDTM
продукт с функция сървър.
Широка гама периферно оборудване може да бъде свързано
към телевизора от задната страна; ето защо съответните
ръководства за потребителя за всички допълнителни уреди
трябва да бъдат използвани за справка за точни
инструкции.
Препоръчваме SCART1 за декодер и SCART 2 за медия
рекордер.
Ако свързвате S-Video оборудване, настройте EXT2 входящ
режим на S-VIDEO. Вижте страница 57.
Различните аудио изходящи жакове позволяват да слушате чрез
телевизора аудио системата.
Различните суббуфер жакове позволяват да свържете външен
суббуфер.
Ако телевизорът автоматично включи на монитор външно
оборудване, върнете към нормален телевизионен режим като
натиснете бутона за желаната програма. За да извикате външно
оборудване, натиснете
за избор между DTV, EXT 1, EXT
2, EXT 3, EXT 4*, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4, PC
или ATV.
Когато се избере външен входящ източник докато се гледа на
DTV режим, SCART жак не извежда видео/аудио сигнали.
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СВЪРЗВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗОРА
СВЪРЗВАНЕ НА HDMI ® ИЛИ DVI УСТРОЙСТВО КЪМ
HDMI ВХОД
HDMI входя на телевизора получава дигитални аудио и
некомпресирани дигитални видео сигнали от HDMI
устройство или некомпресирани дигитални видео сигнали от
DVI устройство.
Този вход е разработен да приема HDCP програмен материал в
дигитална форма от EIA/CEA-861-D, устройства консумиращи
ел енергия (като set-top box или DVD плеър с HDMI или DVI
изход). За приеманите формати видео сигнал, вижте страница
69.

Свързване на DVI устройство
Свържете HDMI към DVI адапторен кабел (HDMI тип А
конектор) към HDMI3* терминал и аудио кабели към
РС/HDMI3 (AUDIO) жак (вижте илюстрацията).
● Препоръчвана дължина на HDMI към DVI адапторен кабел е
6.6 фута (2м).
● HDMI към DVI адапторен кабел прехвърля само видео.
Изисква се отделен аналогов аудио кабел.
● Вижте ''HDMI3*Audio'' на страница 63.

ЗАБЕЛЕЖКА:
● Някои по-стари HDMI уреди може да не работят правилно с
последните модели HDMI TV, поради новите стандарти. Моля
да изключите HDMI кабела и след това да настроите
INSTAPORT и Enable Content Type опциите на ''Off''. Постари HDMI източници трябва да работят правилно с
телевизора. Вижте страница 58.
● Поддържани аудио формати: Linear PCM, 32/44.1/48kHz.

Свързване на HDMI устройство
Свържете HDMI кабел (тип А конектор) в HDMI терминала.
За правилна операция се препоръчва да използвате HDMI
кабел с лого HDMI

Аудио кабел за
HDMI , свързване
към телевизора

● Ако вашата HDMI връзка е 1080р и/или вашият телевизор е с
повече от 50Hz, имате нужда от кабел Категория 2. Обикновен
HDMI/DVI кабел може да не работи правилно в този режим.
● HDMI кабелът прехвърля видео и аудио. Не се изискват
отделни аналогови аудио кабели (вижте илюстрацията).
● Вижте HDMI 3 аудио на страница 63.
HDMI 4 терминал се намира от страни на телевизора.
● При серии MV, това е HDMI 2.
ЗАБЕЛЕЖКА:
За да гарантирате, че HDMI или DVI устройството е правилно
възстановено, се препоръчва да следвате тези процедури:
● Когато включвате електронните компоненти, включете първо
телевизора и след това HDMI или DVI устройството.
● Когато изключвате електронните компоненти, първо
изключете HDMI или DVI устройството, а след това
телевизора.
Функция за връщане на аудио канал
Тази функция позволява аудио сигналът на телевизора да се предава към
аудио усилвател посредством HDMI кабел. При това положение не е
необходимо да свързвате кабел към аудио входа на усилвателя и аудио
изхода на телевизора.

За да гледате HDMI видео устройство, натиснете бутон
за избор на режим HDMI1, HDMI2, HDMI3 или HDMI 4.
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REGZA-LINK СВЪРЗВАНЕ
Може да контролирате основни функции на свързаните аудио/видео устройства с използване на дистанционното
управление на телевизора, ако свържете REGZA-LINK съвместим AV усилвател или плейбек устройство. За обяснение на
настройката и операциите, вижте страници 65-66.

За настройката посочена по-горе, ще имате нужда от три
HDMI кабела (вижте страница 9).
ЗАБЕЛЕЖКА:
● Ако се свържат няколко устройства, REGZA-LINK
характеристика може да не работи правилно.
● За правилна операция се препоръчва да използвате HDMI
кабели с лого HDMI
.
● Терминал HDMI 4 се намира от страни на телевизора.
● Тази функция е налична с един РС и един AV усилвател.
Тази функция е налична когато един РС и един AV усилвател
са свързани отделно. Обаче, може да не работи правилно, ако
РС е свързан чрез AV усилвател.

Преди контрола на устройствата:
● След завършване на горните свързвания, настройте REGZALINK меню за настройка, както желаете (вижте страница 65).
● Свързаните устройства също трябва да бъдат настроени. За
повече подробности вижте ръководство за работа за всяко
устройство.
● Характеристика REGXA-LINK използва СЕС технология,
както се изисква от HDMI стандарт.
● Тази характеристика е ограничена до модели включващи
REGZA-LINK на Toshiba. Обаче, Toshiba не носи отговоронст
за тези операции. Вижте индивидуалните ръководства с
инструкции за информация за съвместимост.
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СВЪРЗВАНЕ НА КОМПЮТЪР
Както с RGB/PC или с HDMI връзка, може да гледате това,
което се изписва на компютъра ви на телевизора и да чувате
звук от тонколоните на телевизора.

Свързване на РС към RGB/PC терминал
Когато свързвате РС към RGB/PC терминала на телевизора,
използвайте аналогов RGB (15-pin) компютърен кабел и РС
аудио кабел за PC/HDMI 3 (AUDIO) жак. Изберете РС от
PC/HDMI 3 Audio опции в меню AV Connection, което се
намира в SETUP меню.

● Може да се появи лента в краищата на екрана или част от
картината може да се скрие. Това се дължи на мащаба на
картината според настройките, не е повреда.
● Когато се избере входящ режим на РС, някои от
характеристиките на телевизора ще са налични, например
Colour System в меню SETUP.
● Ако свързвате определен модел РС с уникален РС сигнал,
РС сигналът може да не се разчете правилно.

Свързване на РС към HDMI терминал
Когато свързвате РС към HDMI терминала на телевизора,
използвайте HDMI към DVI адапторен кабел и аналогов аудио
кабел.
Ако свързвате РС с HDMI терминала, използвайте HDMI кабел
(тип А свързване). Не е необходим отделен аналогов кабел
(вижте страница 9).

Аудио кабел
за РС – телевизор
(не е предоставен)

Аудио кабел за
РС – телевизор

За да използвате РС, настройте изходяща резолюция на
монитора на РС преди да го свържете към телевизора. За
одобрени сигнали, вижте страница 74
За да изпишете оптимална картина, използвайте настройките
на РС (вижте страница 60).
ЗАБЕЛЕЖКА:
● РС аудио входящ терминал на телевизора се споделя с
HDMI3 аналогов аудио входящ терминал (вижте страница 63).
● Някои модели РС не могат да се свържат към този
телевизор.
● Не е необходим адаптер за компютри със съвместим мини
D-sub 15-pin терминал.
● В зависимост от наименованието на DVD и спецификациите
на РС, на който стартирате DVD видео, някои сцени може да
се пропуснат или може да нямате възможност да използвате
пауза по време на някои сцени.

(не е предоставен)

За одобрени РС и видео сигнали, вижте страница 75.
ЗАБЕЛЕЖКА:
● Краищата на картината може да се скрият.
● Ако свързвате определен РС модел с уникален РС сигнал,
РС сигналът може да не се разчете правилно.
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СВЪРЗВАНЕ НА ДОМАШНА МРЕЖА
LAN портът ви позволява да свържете вашия телевизор
Toshiba към домашната мрежа. Може да използвате тази
домашна мрежова система за забавление за достъп до снимки,
видео и аудио файлове, които се съхраняват на DLNA
CERTIFIEDTM сървър и да ги разгледате на телевизора.
За поддържаните формати, вижте страница 38.
ЗАБЕЛЕЖКА:
● Свързването на телевизора към домашната мрежа позволява
достъп само до споделени файлове. НЯМА да може да
използвате телевизора за достъп до интернет.
● Ако свържете към споделена мрежа извън дома, моля да
използвате рутер и DLNA в частна мрежова среда.
● Ако използвате хъб или бутон за свързване на телевизора
към домашна мрежа, може да не е възможно да използвате
автоматична настройка и да е необходимо ръчно да настроите
мрежовия адрес. Вижте страница 36.
● Ако използвате рутер с вградена DHCP функция,
използвайте автоматична настройка. Ръчната настройка може
да не работи.
Ако свързвате директно телевизора и РС, използвайте
кръстосан LAN кабел.

Свързване на телевизора към домашна мрежа
С кабел

Свързване на телевизора към домашна мрежа
Без кабел

Ако използвате кабел за свързване на WLAN адаптер;

Gooseneck cable*

TOSHIBA Dual Band
WLAN adaptor*
Леко извийте кабела, за да настроите
ъгъла. Кабелът може да се настрои
така, че да не се вижда от
фронталната страна. Обаче,
настройте правилно ъгъла, за да
получите добър прием.

TOSHIBA Dual Band WLAN adaptor и Gooseneck cable са включени за
серията VL и не са включени за серията SL.

[1] Коаксиален или телефонен кабел (в зависимост от типа
модем)
[2] Стандартен LAN кабел
[3] НЕ свързвайте телефонния жак директно към LAN порта
на телевизора.

Скоростта на трансмисията по безжичен LAN и разстояние
в което LAN има обхват може да се различава, в зависимост
от обкръжаващото електромагнетично оборудване,
препятствия, точка на достъп и конфигурация, дизайн на
клиента и софтуер /хардуер конфигурация. Реалната скорост
на трансмисия ще бъде по-ниска от теоретичната
максимална скорост.
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БУТОНИ ЗА КОНТРОЛ И ВРЪЗКИ
Различно външно оборудване може да бъде свързано към входящите жакове от страни на телевизора.
Докато всички необходими настройки и бутони за контрол за телевизора се извършват с дистанционното управление,
бутоните на телевизора може да се използват за някои функции.

Прорез за SD карта За достъп до фото
файлове

Бутон включване

Общ интерфейс за САМ модул. Свържете
се с представител на доставчик на
услугата.

Илюстрацията е за XV модел

Обновяването на софтуера CI Plus CAM
може да се извършва автоматично.
Междувременно програмирането на
Recording/Reminder ще бъде отменено.
USB1 Медия плеър

HDMI4 INPUT
Оранжев светодиод – настройка на таймер
(дигитален)
Червен светодиод – Активен програмен таймер
(дигитален)
Зелен светодиод - таймер

INPUT4 (EXT4)
Червен светодиод – в готовност

USB2 безжичен LAN адаптер, готов за
домашна мрежа

Зелен светодиод - включен

Включване
Ако червеният светодиод не е включен, проверете дали
основният кабел е свързан в контакта и натиснете бутон
POWER отляво на телевизора, за да включите телевизора. Ако
картината не се появи, натиснете бутон POWER на
дистанционното управление; Може да отнеме няколко
секунди. Зеленият светодиод се включва.
За да настроите телевизора на режим в готовност, натиснете
бутон POWER на дистанционното управление. За да гледате
телевизия, натиснете бутона отново. Картината може да се
появи след няколко секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА: Същото меню се изписва на DTV и ATV
(дигитална и аналогова телевизия); обаче, там където някои
елементи не са налични, те се появяват в сиво.
За да използвате опцията, натиснете ▲ и ▼ от дистанционното
управление, за да се придвижите нагоре и надолу и натиснете
◄ и ►за избор на желаната настройка. Следвайте
инструкциите на екрана. Функциите на всяко меню са описани
с подробности в ръководството.

Използване на бутоните за контрол и връзките

За промяна на силата на звука натиснете
За промяна на програмна позиция натиснете
За спестяване на енергия:
Натиснете MENU и <, >, или за контрол на звука и
Препоръчваме да използвате телевизора с фабричните
настройки. Фабричните настройки спестяват
картината.
електроенергия. Изключвайте телевизора от основния
Натиснете MENU за край.
кабел, това намалява разхода на енергия на почти нула за
Характеристика разглеждане на снимки дава достъп до фото
всички телевизори. Това се препоръчва когато телевизорът
файлове, съхранени на USB устройство или SD памет карта
не се използва за дълъг период от време, например когато
(само за XV/MV серии).
сте на ваканция.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Намаляването на яркостта на екрана ще намали
употребената енергия. Енергийната ефективност намалява USB жакът има ограничена функция и Toshiba не носи
отговорност за повреди на свързаното оборудване.
консумацията на енергия и така спестява пари чрез
намаляването на сметките за електричество.
USB2 жак трябва да се използва с ''TOSHIBA Dual Band WLAN
ЗАБЕЛЖКА: Настройването на телевизора на режим в
Adaptor WLM-10U2'' с цел достъп до безжична мрежа (продава
готовност ще намали консумацията на енергия, но все пак се отделно).
консумира енергия.
Трябва да използвате TOSHIBA безжично LAN устройство за
да имате правилна работа на характеристиките. Налично само
Използване на дистанционното управление
когато се използва ''TOSHIBA Dual Band WLAN Adaptor ''.
Натиснете MENU от дистанционното управление.
ЗАБЕЛЕЖКА: От март 2010 TOSHIBA Dual Band WLAN
Менюто се появява като списък с пет теми. Тъй като всеки
Adaptor не се лицензира за продажба в Русия.
символ се избира чрез натискане на ◄или ►от навигационния
За да изберете натиснете POWER докато източникът се избере.
пръстен на дистанционното управление, съответните опции ще Винаги правете справка с ръководството за потребителя за
се появат долу.
оборудването.

13

НАСТРОЙКА НА ТЕЛЕВИЗОРА
СТАРТИРАНЕ
Преди да включите телевизора, настройте декодера и медия
рекодреда, ако е приложимо, на режим Standby. За настройка
на телевизора използвайте бутоните на дистанционното
управление, вижте страница 6.

7. Натиснете ОК и екран TV Mounting ще се появи (само за
XV/MV серии), натиснете ◄► за избор на Stand или Wall.

Бързо стартиране
1. Натиснете бутон POWER. Екран Menu Language се
появява. Този екран се появява при първото включване на
телевизора и при всеки избор на Reset TV.

8. Натиснете ОК и ще видите екран AutoView, натиснете ◄►
за избор на Yes/No.

2. Натиснете ▲▼◄► за избор на меню език и след това
натиснете ОК.
3. Подчертайте Country и натиснете ◄► за избор.
Телевизорът е настроен на станциите на вашата държава.
9. Натиснете ОК. Ако се появи екран Ant/Cable натиснете
▲▼за избор на антена или кабел и след това натиснете ОК за
отметка ✔.

ЗАБЕЛЕЖКА:
● Следният дисплей се различава в зависимост от държавата.
● Ако държавата, която желаете да изберете, липсва в списъка,
изберете Others.

10. Изберете Next и натиснете ОК. Появява се екран Auto
Tuning с опция за избор между DTV, ATV, DTV/ATV. Ако са
налични. Използвайте ▲▼за избор на подходящ режим

4. Натиснете ОК и след това се появява екран Location.
11. Натиснете ▲▼ за подчертаване на Start Scan и след това
натиснете ОК.
Телевизорът стартира търсене на наличните DTV, ATV канали.
Прогрес лентата посочва статуса на сканиране.
Трябва да позволите на телевизора да завърши търсенето.
5. Натиснете ◄►за избор на Home или Store. За нормална
домашна употреба, изберете Home.
6. Натиснете ОК. Ако се избере Store в стъпка 5, ще се появи
прозорез за потвърждение Store mode. Ако изберете Yes от
този прозорец, телевизорът ще продължи към екран Auto
Demo.

Когато търсенето приключи, телевизорът автоматично избира
първа позиция.
Екран Auto Tuning изписва общия брой открити устройства.
12. Натиснете ◄► за преглед на списъка с DTV, ATV канали.
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13. Използвайте ▲▼ за да се придвижите в списъка за избор
на канал и след това изберете ОК.
При режим АТV някои зони може да получат дублирани
станции. Може да има неясна картина или сигналът да е слаб,
така че редът на станциите може да се промени с използване
на ATV Manual Tuning.
ЗАПОМНЕТЕ: Натиснете TV по всяко време за избор между
режими ATV/DTV (DTV TV/DTV RADIO/DTV TEXT ако е
налично).
ЗАБЕЛЕЖКА: Часът се настройва автоматично чрез
трансмисията, но може да бъде забавен или да избърза чрез
използване на Local Time Setting от екран DTV Setting.
ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ
Меню Reset TV също може да се намери от меню SETUP.

Антена / Кабел (ако е налично)

С изключение на DTV Scan Type и DTV Modulation елементи,
всички останали точки имат 2 работни режима. Първият е
Auto, където стойностите за всеки елемент са предварително
настроени от системата. Вторият е режим Input, където вие
може да въведете стойност на мястото на предварително
настроената стойност. Ако в момента не е намерен канал и е
избран режим Input, ще се покаже стойността на системата по
подразбиране. Обаче, ако е избран канал при достъп до този
елемент, се изписва стойността на канала.
DTV Scan Type
Този елемент определя дали да се изпълни Quick Scan или Full
Scan.
Quick Scan e опростена версия на Full Scan, който е
разработен за завършване за по-кратко време.
DTV Start Frequency
Този елемент настройва честота, от която да започне
сканирането.

2. Използвайте ▼ за подчертаване на Ant/Cable In и
използвайте ◄► за избор на Antenna или Cable.

DTV End Frequency
Този елемент настройва честота, на която да завърши
сканирането.
* Валиден обхват за честота е 113.000.858.00 за C-Book/Other и
114.000-858.00 за Nordig-C. Ако се въведат цифри извън този
обхват, стойностите автоматично се настройват на минимум
или максимум.

3. Когато Ant/Cable In се настрои на Cable, следните опции
за настройка се появяват на екран Auto Tuning.

DTV Modulation
Може да изберете от пет QAM модулации.

Натиснете ▲▼ за избор и след това натиснете ◄► за избор
на опция.

DTV Symbol Rate
Това е стандарта за сканирането (Ks/s).
*Валиден обхват за символите е 4000-7200. Ако се въведат
цифри извън този обхват, стойностите автоматично се
настройват на минимум или максимум.

От това меню може да настроите RF входяща конфигурация за
кабела.
1. Натиснете MENU и изберете меню SETUP.

DTV Network ID
Представлява ID, използвано за сканирането. Елементът се
оцветява в сиво, когато DTV Scan Type се настрои на ''Full
Scan''.
*Валиден обхват е 1-65535. Ако се въведат цифри извън този
обхват, стойностите автоматично се настройват на минимум
или максимум.
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Автоматична настройка
ЗАБЕЛЕЖКА: Тъй като се излъчват нови услуги, ще е
необходимо повторно да настроите телевизора, за да ги
гледате.
Auto Tuning напълно пренастройва телевизора и може да се
използва за обновяване на списъка с канали. Препоръчва се
Auto Tunning да се използва периодично за да се гарантира
добавянето на новите услуги. Всички канали и настройки,
т.е. заключени канали, ще бъдат загубени.
1. Натиснете MENU и използвайте ◄► за избор на меню
SETUP. Използвайте ▼ за да подчертаете Auto Tuning.
Натиснете ОК.

ATV РЪЧНА НАСТРОЙКА

Настройка
Телевизорът може да се настрои ръчно с използване на ATV
Manual Tuning. Например, може да използвате тази
характеристика, ако телевизорът не може да бъде свързан към
медия рекордер/декодер със SCART или когато желаете да
настроите станция на друга System.
Използвайте◄► за да се придвижите по екрана и да изберете
някоя от ATV опциите за ръчна настройка. След това
използвайте ▲▼ за настройка.

1. Позиция
Цифрата, която ще се натисне на дистанционното управление,
за настройка на канал.
2. Система
Специфично за отделните райони.
2. Появява се екран с предупреждение, че предходните
програми и настройки ще бъдат изтрити.

3. Цветова система
Фабрична настройка на Auto, трябва да се променя само ако
има проблеми, т.е. NTSC въвеждане от външни източници.
4. Пропуск
Настройте пропуск на On или Off за избрания канал. Вижте
страница 18.

Използвайте ◄► за избор на DTV и ATV, DTV/ATV, ако е
налично, след това подчертайте Start Scan и натиснете ОК, за
да продължите с Auto Tuning.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако изберете ''Others'' за Country от меню
SETUP, и сте избрали режим на настройка различен от DTV,
изберете оптимални ATV системи за излъчване (B/G, I, D/K
или L).
Телевизорът стартира търсене на всички налични услуги
DTV/ATV.
Трябва да позволите на телевизора да завърши търсенето.
При завършване на търсенето се изписва екран Auto Tuning
ще изпише намерените услуги.
3. Използвайте ▲▼ за да се придвижите в списъка за избор на
канал и натиснете ОК за преглед.

5. Сигнал
Класификация на канала.
6. Канал
Номерът на канала, на който се излъчва станцията.
7. Търсене
Търсене нагоре или надолу за сигнал.
8. Ръчна фина настройка
Използва се само при слаб сигнал. Вижте страница 63.
9. Станция
Идентификация на станцията. Използвайте ▲▼◄► бутони за
въвеждане на до седем знака.
За да локализирате позицията на телевизора за декодер и медия
рекордер: включете декодера, поставете предварително
записан филм в медия рекордера, натиснете PLAY и след това
ръчно настройте.
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1. Натиснете MENU и използвайте ◄► за избор на меню
SETUP. Натиснете ▼ за да подчертаете ATV Manual Tuning и
натиснете ОК за избор.

7. Всеки сигнал се появява на телевизора. Ако не е медия
рекордера, натиснете ▲▼ отново, за да възобновите
търсенето.
8. Когато се открие сигнала на медия рекордера, натиснете ►
за движение в Station. Използвайте ▲▼◄►, за да поставите
желаните знаци, например VCR.

2. Използвайте ▲▼ за да подчертаете желаната позиция.
Предлагаме Pos 0 за медия рекордер.

9. Натиснете ОК, за да съхраните.
10. Повторете за всяка позиция, която желаете да настроите
или натиснете RETURN, за да се върнете към списъка с
канали и да изберете следващи номер за настройка.
11. Натиснете EXIT когато приключите.

Може да се изпишат различни номера на каналите.
3. Натиснете ОК за избор. Ако избраният канал за медия
рекордер е настроен на пропуск, преди съхранение трябва да
отмените Skip.

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ
Този телевизор има директно въвеждане на канал, ако се знае
номера на канала.
Изберете екран ATV Manual Tuning в Step 3. Въведете
Position number, System, C за стандарт (наземни) канали или S
за кабелни канали и Channel номер. Натиснете ОК за да
съхраните.

4. Натиснете ► за избор на System и използвайте ▲▼ за
промяна.

5. След това натиснете ► за избор на Search.
6. Натиснете ▲▼ за начало на търсенето. Символът за търсене
мига.
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Пропуск

Сортиране на позициите

За да предотвратите гледането на определени канали,
позициите могат да се пропуснат.

Каналите могат да се преместват и съхраняват на позиция
по ваш избор.

1. Изберете ATV Manual Tuning от SETUP меню.

1. Изберете ATV Manual Tuning от SETUP меню.

2. Използвайте ▲▼, за да подчертаете позицията за
пропускане и натиснете ОК за съхранение.

2. С изписания списък канали, използвайте ▲▼, за да
подчертаете канал, който желаете да преместите и натиснете
►.

3. Натиснете за да изберете Skip.
4. Използвайте ▲▼ , за да включите Skip.
Натиснете ОК.
Знакът
на екрана означава пропусната позиция.

3. Използвайте ▲▼, за да се придвижите в списъка до
желаната позиция. Докато извършвате това, другите канали ще
се преместват, за да оставят място.
4. Натиснете ◄, за да съхраните преместването.
Повторете, ако това е необходимо, и след това натиснете EXIT.

5. Натиснете RETURN и повторете от Step 2 или натиснете
EXIT.
Всяка позиция трябва самостоятелно да бъде избрана. За да
изключите Skip, повторете процедурата за всяка позиция.
Пропуснатите позиции не може да бъдат избрани от P˄P ˅
или от бутоните за контрол на телевизора, но все пак има
достъп до тях от цифровите бутони от дистанционното
управление.
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DTV РЪЧНА НАСТРОЙКА
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази характеристика се различава в
зависимост от настройка Ant/Cable In.

DTV НАСТРОЙКА

Настройка
Подреждането на каналите може да се промени според
вашите лични предпочитания.

Ръчна настройка
Тази характеристика е налична инженерите по
поддръжката или може да бъде използвана за директно
въвеждане на канал, ако се използват мултиплекс канали.

1. Изберете DTV Settings от меню SETUP и натиснете ОК.
2. Изберете Channels и натиснете ОК.

1. Изберете DTV Manual Tuning от меню SETUP и натиснете
ОК.

2. Въведете мултиплекс номер с използването на цифровите
бутони или използвайте ◄► за настройка на номера нагоре
или надолу.

3. За ваше удобство, може да прескочите до определени места
в списъка по един или два начина.

3. Подчертайте Start Scan и след това натиснете ОК.
Телевизорът автоматично търси този мултиплекс.

Когато се открие съответният мултиплекс, всички канали,
които в момента не са в списъка на каналите, ще бъдат
добавени и информацията за каналите в горната част на екрана
ще се обнови.
4. Повторете, ако е необходимо. Натиснете EXIT когато
завършите операциите.

Ръчна настройка за DVB-C
Когато Ant/Cable In е настроен на Cable, DTV Manual Tuning
елементите са както следва:
Frequency – въведете специфична честота за сканиране

Прескачане с номера на реда – използвайте цифровите
бутони (0 – 9), за да въведете номер на реда, който желаете да
изберете и след това натиснете ОК.
Прескачане с буквата на станцията – натиснете ◄◄или
►► за да прескочите до следващото име на станция с
различна начална буква.
Също така е възможно да промените номера на позицията на
определен канал.
Запомнете – натиснете ЧЕРВЕНИЯ бутон, за да номерирате
отново подчертания канал. Редактирайте номера на канала като
използвате цифровите бутони и натиснете ОК.

Modulation – изберете от една до пет QAM модулации
Symbol Rate – въведете специфичен бауд (Ks/s) за използване
при ръчното сканиране.
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Преместване – натиснете ЗЕЛЕНИЯ бутон, за да активирате
характеристика Преместване. Използвайте бутони ▲▼ за
избор на канал, който желаете да преместите и натиснете ОК.
Ако желаете да преместите няколко канала с една операция,
изберете друг канал и по същия начин маркирайте. Повторете,
ако е необходимо.
След като всички желани канали са маркирани, използвайте
бутони ▲▼ за да поставите фокуса на позицията, на която
желаете да преместите каналите. Каналите ще бъдат поставени
под подчертания канал. Натиснете ЗЕЛЕНИЯ бутон, за да
изпълните операцията.

2. Натиснете ▼ за избор на Standby Channel Update и
използвайте ◄► за избор на On.

DVB генериране на знаци
Тази характеристика ви позволява ръчно да избирате
генерираните знаци (Standard = Таблица 0, West = Таблица 5
Latin alphabet 9), които да се използват за DVB-C или DVB-T
канали.
1. Изберете DTV Settings от меню SETUP и натиснете ОК.
2. Натиснете ▼ за избор на DVB Character Set и използвайте
◄► за избор на Standard, West, Latin Alphabet.

Динамично сканиране
Ако излъчваната информация е променена във вашата DVB-T
зона на прием, телевизионният екран ще изпише съобщението
„Информацията за излъчването е променена. Желаете ли
отново да сканирате?“ Моля да следвате съобщението. Ако
не желаете телевизорът да отчете промените и да напомни
за повторно сканиране, трябва да настроите тази
характеристика на ''Off''.
Сортиране – натиснете ЖЪЛТИЯ бутон. Появява се прозорец
за потвърждение. Натснете бутони ◄► за избор на Yes и
натиснете ОК.

1. Изберете DTV Settings от меню SETUP и натиснете ОК.
2. Натиснете ▼ за избор на Dynamic Scan и използвайте ◄►
за избор на On.

Настройка на местоположение
Появява се прозорец Sorting Type.
Натиснете ◄► за настройка на правилото за сортиране.
A-Z – Ред на станциите A-Z

Може да изберете режим Home или Store. Home се
препоръчва за нормална домашна употреба. Изберете Store
когато използвате телевизора за работа в магазин и други.
1. Изберете Location от меню SETUP .
2. Натиснете ◄► за избор на Home или Store.

Номер на канал – Ред според номер на позицията
Натиснете ▼ за да подчертаете Sort и натиснете ОК.

Обновяване на канал в готовност
Ако характеристика Standby Channel Update е настроена на
On, когато телевизорът е в режим в готовност,
автоматично се извършва дигитална настройка и всички
нови канали се съхраняват.
1. Изберете DTV Settings от меню SETUP и натиснете ОК.

Аналогово изключване
Това е дигитален телевизор, който включва използването на
дигитални и аналогови услуги. Обаче, по време на работа на
уреда е твърде вероятно аналоговите услуги да се изключат, за
да допуснат повече нови дигитални услуги.
Това „изключване“ ще се случи в няколко фази, които ще се
рекламират във вашата зона предварително. Препоръчва се на
всяка фаза телевизорът да се настройва повторно, за да се
гарантира, че съществуващите и нови дигитални услуги могат
да се гледат без прекъсване.
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Избор на позиции

ОСНОВНИ БУТОНИ ЗА КОНТРОЛ

За да изберете позиция, използвайте цифровите бутони на
дистанционното управление.

Бърз достъп
Бързото меню ви дава бърз достъп до някои опции като
режим на картината, размер на картината, повече
информация, таймер заспиване и други.
Натиснете QUICK , за да изпишете Quick Menu и използвайте
▲▼ за избор на опция.

Позициите могат да се изберат с използване на Р и Р .
За да изпишете информация на екрана относно позиция, режим
или стерео/моно сигнал, натиснете бутон
Натиснете отново за отмяна.

Изписване на час – само аналог
Опцията за изписване на времето позволява на съответната
(текст) услуга да се вижда на екрана.
Натиснете
докато гледате телевизия, за да видите
изписваното време. Ще остане на екрана за около 5 секунди.
ЗАБЕЛЕЖКА: В някои случаи услугата може да не е налична.

Стерео и двуезични трансмисии
ЗАБЕЛЕЖКА: Елементите на Quick Menu се различават в
зависимост от модела.
Пример за меню за бърз достъп
Режим
Когато гледате
телевизионна
програма или
снимки от външен
източник

Елемент бързо меню

Вижте страница

26

Размер на картината Вижте страница

25

Повече информация Вижте страница

54

Опции канал

Вижте страница

57

Медия плеър

Вижте страница

42

Фото рамка

Вижте страница

49

Таймер

Вижте страница

53

Тонколони

Вижте страница

65

Слушалки ниво

Вижте страница

24

Безжична връзка

Вижте страница

35

Цвят жанр

Вижте страница

55

EPG обновяване /
отмяна EPG
обновяване

Вижте страница

55

При използване на
медия плеър
(Photo Multi View)

Информация за
устройството

Вижте страница

45

При използване на
медия плеър
(самостоятелно
разглеждане, слайд
шоу)

КАРТИНА

Вижте страница

26

Размер на картината Вижте страница

25

Интервал

Вижте страница

45

Повторение

Вижте страница

45

Таймер

Вижте страница

53

КАРТИНА
Вижте страница
Размер на картината Вижте страница

26
25

Размер на картината Вижте страница

25

При използване на
EPG

Фото рамка

Режим на картината

Описание

За аналогови програма
Ако се предават стерео или двуезични излъчвания, думата
Stereo или Dual се появява на екрана всеки път при смяна на
позициите и след няколко секунди изчезва. Ако излъчването не
е стеро, появява се думата моно.
Stereo... натиснете
за избор на Stereo или Mono.
Bilingual … Двуезичните излъчвания са редки. Ако се
предават, думата Dual ще бъде изписана. Изберете желания
номер на програма и ако думата Dual се появи, натиснете
за избор между Dual 1, Dual 2 или Mono.
За дигитални програми
За stereo или dual mono излъчвания, натиснете
използвайте ◄► за избор на настройки.
Режим

и

Натиснете

Stereo

Stereo →Left → Right

Dual mono

Dual 1→ Dual 2→ Dual

Mono

-

Multichannel

-

За мулти аудио излъчване, натиснете
продължително за да
промените аудио езика (Вижте „Аудио език“ на страница 58).
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Основни бутони за контрол (само за сериите WL76*
и YL76*)
Бързо меню (Quick Menu)
Бързото меню ви дава бърз достъп до някои опции
като режим на картината, размер на картината,
повечеинформация, таймер заспиване и други.
Натиснете QUICK , за да изпишете Quick Menu и
използвайте ▲▼ за избор на опция.

Избиране на позиция
За да изберете позиция, използвайте цифровите
бутони на дистанционното управление
или
.
За да изпишете информация на екрана относно
позиция, режим или стерео/моно сигнал, натиснете
. Натиснете отново за отмяна.
бутона
Изписване на час – само аналог
Опцията за изписване на времето позволява на
съответната (текст) услуга да се вижда на
екрана.
Натиснете докато гледате телевизия, за да видите
изписваното време. Ще остане на екрана за около 5
секунди.
ЗАБЕЛЕЖКА: В някои случаи услугата може да
не е налична.

ЗАБЕЛЕЖКА: Елементите на Quick Menu се
различават в зависимост от модела.
Пример за меню за бърз достъп
Режим
Когато гледате
телевизионна
програма или
снимки от
външен източник

Елемент бързо меню

Единичен
прозорец или 3D
единичен
прозорец

Опции канал

Режим на картината
Размер на картината
3D настройки
Повече информация
Youtube
Медия плеър
Фото рамка
Таймер
Тонколони
Информация за безжичната мрежа

При използване
на ЕPG

Цвят жанр

При използване
на медия плейър
(Multi view, List
view)

Сортиране

EPG обновяване / отмяна EPG обновяване
Времетраене на интервала
Повторение
Информация за устройството
Информация за безжичната мрежа

Фото рамка

Снимка/Картина

Стерео и двуезични трансмисии
За аналогови програма
Ако се предават стерео или двуезични излъчвания,
думата Stereo или Dual се появява на екрана всеки
път при смяна на позициите и след няколко
секунди изчезва. Ако излъчването не е стерeо,
появява се думата моно.
Stereo... натиснете за избор на Stereo или Mono.
Bilingual … Двуезичните излъчвания са редки. Ако
се предават, думата Dual ще бъде изписана.
Изберете желания номер на програма и ако думата
Dual се появи, натиснете за избор между Dual 1,
Dual 2 или Mono.
За дигитални програми
За stereo или dual mono излъчвания, натиснете и
използвайте ◄► за избор на настройки.
Режим Натиснете
Stereo Stereo →Left → Right
Dual mono Dual 1→ Dual 2→ Dual
Mono Multichannel -

За мулти аудио излъчване, натиснете
продължително за да промените аудио езика
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БУТОНИ ЗА КОНТРОЛ НА ЗВУКА

Бутони за контрол на звука и заглушаване
Сила на звука
Натиснете
или
за настройка на силата на звука.
Заглушаване на звука
Натиснете
веднъж за изключване на звука и отново за
отмяна на функцията.

Navi звук
Може да персонализирате текущите настройки на звука.
Изберете подходящия режим в съответствие с мястото на
разположение на телевизора (Stand или Wall) и настройте
еквалайзера на екрана по ваше желание.
1. Изберете меню SOUND.

Двуезичие

2. Натиснете▼ , за да подчертаете Advanced Sound Settings и
след това натиснете ОК.

Ако програма или филм се излъчват със саундтрак на повече
от един език, характеристика DUAL ви позволява да
избирате между тях.

3. Натиснете▼ , за да подчертаете Sound Navi и след това
натиснете ОК.

1. Натиснете MENU и ◄►за избор на меню SOUND.
2. Натиснете ▼ за да подчертаете Dual и след това натиснете
◄► за избор между Dual 1 и Dual 2.

4. Натиснете ◄► за избор на Stand или Wall в зависимост от
инсталацията на вашия телевизор и след това натиснете
ЧЕРВЕНИЯ бутон.
5. Натиснете ◄► за избор на честотен обхват, който ще
настроите от еквалайзер прозореца и след това натиснете ▲▼
за настройка на нивото.

Баланс
Контролът на баланса е достъпен както в аналогов
така и в цифров режим.
1. Изберете меню SOUND.
2. Натиснете▼, за да подчертаете Balance и след това
натиснете ◄►, за да подчертаете баланс на лява или дясна
тонколона.
Само за серии RV
3. Натиснете▼ , за да подчертаете Advanced Sound Settings и
след това натиснете ОК.

6. Повторете стъпка 5 за други честоти.

4. Натиснете▼ , за да подчертаете Bass или Treble и след
това натиснете ◄► за настройка.
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Съраунд настройки
Характеристики Surround, Voice Enhancement и Dynamic
Bass Boost помагат за създаване на подчертан звук с дълбок,
плътен бас от източниците на стерео звука. Аудио
характеристиките на вашия телевизор ще са по-пълни,
богати и широки.
1. В меню SOUND натиснете ▼ за подчертаване на Advanced
Sound Settings и след това натиснете ОК.
2. Натиснете ▼ за да подчертаете Surround и след това
натиснете ◄► за избор на Off, Spatial или Cinema.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази характеристика не отменя, когато Dolby
Volume се настрои на Low или High.
При включен DRC по време на възпроизвеждане на медия
плеър (DivX) настройките ще са активни от началото на
следващия запис.

Аудио ниво
Понякога може да има големи промени в силата на звука при
превключване от DTV5.1 канала на DTV2 канала, аналогов
канал или външен източник. Използването Auto Level Offset
характеристика ви позволява да намалите тези разлики.
1. Настройте силата на звука на ниво, което обикновено
използвате за гледане на DTV5.1 канална програма.
2. Настройте на канал, който е DTV2 канален, аналогов или
външен източник.

3. Натиснете ▼ за да подчертаете Voice Enhancement и след
това натиснете ◄► за избор на On.
4. Натиснете ▼ за подчертаване на Dynamic Bass Boost и
използвайте ◄► за избор на желаното ниво на разширение на
баса (Off, Low или High).

3. В меню SOUND натиснете ▼ за подчертаване на Auto Level
Offset и натиснете ОК.
4. Натиснете ▼, за да подчертаете опция и след това
използвайте ◄► за настройка на силата на звука.

ЗАБЕЛЕЖКА:, Вместо Dynamic Bass Boost се изписва Ext.
Woofer когато Woofer се настрои на External при AV
Connection меню. Вижте раздел „Настройка на уфер“ на
страница 63.

Dolby Volume ®
Тази характеристика предоставя последователен звук без
значение от програми, канали или входящи източници.
1. В меню SOUND натиснете ▼за подчертаване на Dolby
Volume.
2. Натиснете ◄► за избор на High, Low или Off.
ЗАБЕЛЕЖКА:
● Настройка Dolby Volume влияе на Dynamic Range Control
и Digital Audio Output настройките.
● Ако Dynamic Range Control е настроена на On, тази
характеристика ще бъде отменена.

Контрол на динамичния обхват
Тази характеристика ви позволява да контролирате аудио
компресията за някои телевизионни програми (MPEG-1,
MPEG-2 аудио програми не се поддържат).

ЗАБЕЛЕЖКА:
● Наличните елементи се променят в зависимост от входящия
източник. Например, докато гледате DTV2 канална програма,
само DTV2 е наличен и другите два елемента са в сиво в
менюто. Това ви позволява лесно да настроите според всяко
условие.
● Когато гледате DTV5.1 канална програма, тази
характеристика не е налична.

TV говорители
Можете да използвате тази функция за да изключите
високоговорителите на телевизора, когато свързвате аудио
система с изхода VARIABLE AUDIO на вашия телевизор.
1. В менюто SOUND, натиснете ▼, за да изберете TV
Speakers.
2. Натиснете ◄или►, за да изберете Off.
За да включите вградените високоговорители, изберете On.

1. В меню SOUND натиснете ▼ за подчертаване на Dynamic
Range Control .
2. Натиснете ◄► за избор на On или Off.
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Настройки на слушалките

Аудио описание

Тази настройка се използва за настройка на изходящия звук
когато слушалките са свързани.

Аудио описанието е допълнителен описателен саунд трак за
хора с нарушено зрение, за да могат да се насладят на
сюжетната линия по-пълно. Буквите AD ще се изписват на
банера на канала когато програмите съдържат AD
съдържание. Може да изберете да чувате звука от
тонколоните на телевизора и слушалките или само от
слушалките.

Тонколони връзка

Слушалки

Тонколони

Включен

Звукът се извежда Няма звук
(
е налична)

Изключен

Звукът се извежда
(Налично е меню
ниво на
слушалките)

Звукът се извежда
(
е налична)

1. В меню SOUND натиснете ▼ за подчертаване на
Headphones Settings и след това натиснете ОК.

1. От меню SOUND изберете Audio Description и натиснете
ОК.
2. Подчертайте Audio Description и след това натиснете ◄►
за избор на On.

2. Натиснете ▼ за да подчертаете Speaker Link и използвайте
◄►, за да изберете On или Off.
3. Ако изберете Off, след това подчертайте Headphones Level
и използвайте ◄► за настройка на звука на слушалките.

Бутон AD на дистанционното управление също може да се
използва за движение в характеристика Audio Description
между On и Off.
3. За настройка на нивото на аудио описанието на основния
звук, подчертайте Mixing Level и използвайте ◄►.
4. Подчертайте Speaker Out и след това натиснете ◄► за
избор на On или Off.
On: Звукът се извежда както от слушалките, така и от
тонколоните.
Off: Звукът се извежда от слушалките.
Вижте „Настройки на слушалките“ за настройка на звука.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази характеристика също се прилага към
звука от DIGITAL AUDIO и FIXED AUDIO.
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Широк екран
В зависимост от типа излъчване, което се предава, програмите могат да се гледат на няколко формата.
Използвайте тази настройка когато гледате
шикороекранен DVD, шикороекранна
видеокасета или 16:9 излъчване (ако е
налично). Поради обхвата на
широкоекранните формати (16:9, 14:9, 20:9) в
горната и долната част на екрана може да
се виждат черни линии.

Използвайте тази настройка за гледане с 4:3
излъчване.

Тази настройка ще уголеми 4:3 изображение
да попадне в екрана чрез разтягане на
изображението хоризонтално и вертикално,
като задържа по-добри пропорции в центъра
на изображението. Може да има
изкривявания.

Когато гледате формат „all sides panel”, при
филми/видеокасети, тази настройка
елиминира или намалява черните линии от
всички страни на екрана чрез намаляване и
избор на изображение без изкривяване.

Когато се включат субтитри във формат за
субтитри, тази настройка повдига
картината, за да се гарантира, че се изписва
целият текст.

Използвайте тази характеристика за гледане
при излъчване 14:9.
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Тази настройка показва картината без
сканиране отгоре, т.е. WYSIWYG.

Тази настройка ще показва картината без
сканиране отгоре, т.е. WYSIWYG. Тази опция
е налична само когато гледате РС източник
чрез HDMI или РС терминал.

Тази настройка ще покаже картината без
сканиране отгоре и страничен панел. Тази
опция е налична само когато гледате РС
източник чрез HDMI или РС терминал.

''Dot by Dot'' е дисплей без мащаб. В
зависимост от формата на входящия сигнал,
картината се изписва със странични панели
и/или линии в горната и долната част
(например VGA входящ източник).

Натиснете бутон
на дистанционното управление, за да изпишете списъка налични широкоекранни формати.
Натиснете бутона продължително, за да подчертаете желания формат.
Характеристика QUICK меню също може да бъде използвана за избор на Picture Size.
AV формат

РС формат

Като използвате специалните функции за промяна на изображението (т.е. Промяна на височина/широчина) с цел обществена
прожекция или търговски цели, може да наруши законите за авторско право.
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БУТОНИ ЗА КОНТРОЛ НА КАРТИНАТА
Повечето от бутоните за контрол на картината и функциите са
налични както при дигитален, така и при аналогов режим.
ЗАБЕЛЕЖКА: характеристики, които не са налични, се
оцветяват в сиво.

Режим на картината
Телевизорът предлага избор за персонализация на стила на
картината.
Auto View, Dynamic, Standard, Movie, Store, Game и PC са
предварително настроени опции и влияят върху много
характеристики/настройки на телевизора.
ЗАБЕЛЕЖКА:
● Тъй като режим Auto View автоматично настройва картината
на база околна светлина и входящ сигнал, меню Auto
Brightness Sensor и Expert Mode се оцветяват в сиво при
избор.
● Режим Store е наличен само, когато Location е настроено на
Store.
● Режим Game е наличен при режим външно въвеждане
(различно входяща антена). Когато изберете режим Game, ще
се изберат подхоящи формати за широк екран.
● Режим РС е наличен при входящ режим RGB/PC или HDMI.

Предпочитания за картината
Може да персонализирате текущите настройки за режим на
картината според желанията си. Например, докато сте
избрали ''Dynamic'', ако изберете следните елементи като
Backlight, Contrast, Brightness, Colour, Tint, Sharpness и
елементите от Advanced Picture Settings, вашите нови
настройки се съхраняват към режим на картината
'Dynamic''.
1. В режим PICTURE натиснете ▼ за избор на Backlight,
Contrast, Brightness, Colour, Tint, Sharpness и натиснете ОК.
2. Натиснете ◄► за настройка.

Връщане на първоначални настройки
Тази характеристика връща всички настройки на картината
към фабричните настройки, с изключение на Picture Mode.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не се промени нито една от настройките
на картината, Reset характеристика не е налична.
1. В режим PICTURE, натиснете ▼ за избор на Reset и
натиснете ОК.
2. Появява се съобщение за потвърждение. Натиснете ◄► за
избор на Yes и натиснете ОК.

3D цветово управление
Когато 3D Colour Management е настроено на On, това
позволява на характеристика 'Base Colour Adjustment' да бъде
налична.
1. В режим PICTURE, натиснете ▼ за избор на Advanced
Picture Settings и натиснете ОК.

1. В режим PICTURE, натиснете ▼ за избор на режим Picture
Mode.
2. Натиснете за избор на предпочитания режим на картината и
натиснете ОК.
ЗАБЕЛЕЖКА: Режимът за картината, който избирате, се
отразява само на текущия входящ източник. Може да изберете
различен режим на картината за всеки входящ източник.
2. Натиснете ▼ за избор на 3D Colour Management.
3. Натиснете ◄► за избор на On или Off и след това
натиснете ОК.
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Основна цветова настройка
Характеристика Base Colour Adjustment ви позволява да
настроите индивидуални цветове според предпочитанията
си. Това може да се използва при външен източник.
1. В меню Advanced Picture Settings, натиснете ▼ за избор на
Base Colour Adjustment и след това натиснете ОК.
2. Натиснете ▲▼ за избор на опция и след това натиснете ►,
за да се придвижите до следващия прозорец за настройка.

3. Натиснете ▲▼ за избор на опция за настройка и след това
натиснете ◄► за настройка.
4. Натиснете ОК за връщане към предходното меню.
За да се върнете настройки Colour Temperature към фабричните
стойности, изберете Reset и натиснете ОК.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако Picture Mode се настрои на Auto View,
може да настроите само Colour Temperature и обхватът ще
бъде от – 5 до +5.

Настройки на сензор автоматична яркост
Когато сензор автоматична яркост се активира, той
автоматично оптимизира нивото на фоновата светлина, за
да бъде подходящо на условията на осветлението.
1. В меню Advanced Picture Settings, натиснете ▼ за избор на
Auto Brightness Sensor и след това натиснете ОК.
2. Натиснете ◄► за избор на On и натиснете ОК.

3. Натиснете за избор на Hue, Saturation или Brightness и след
това натиснете за настройка според желанията ви.
3. Натиснете▼ за избор на Backlight Adjustment Pro и
натиснете ОК.

4. Натиснете ОК за връщане към предходното меню.
За да се върнете към фабричните настройки, изберете Reset и
натиснете ОК.

4. Прозорец Backlight Adjustment Pro се появява. Отново
натиснете ОК за изписване на прозореца за настройка.
5. Натиснете ◄► за избор на точка и натиснете ▲▼ за
настройка на нивото.

Цветова температура
Colour Temperature увеличава „топлината“ или „цветовото
насищане“ на картината чрез увеличаване на червен или син
нюанс.
1. В меню Advanced Picture Settings натиснете ▼ за избор на
Colour Temperature и натиснете ОК.

6. Натиснете ОК за потвърждение на настройката.
За да отмените настройката при избор на точка, изберете
Cancel и натиснете ОК.
За да върнете настройките на всички точки към фабрични
стойности, изберете Reset и натиснете ОК.

2. Натиснете ◄► за избор на настройка Colour Temperature
(0 (топъл) – 10 (студен)).
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Активен контрол на фонова светлина

DNR – дигитално намаляване на шума

Когато се активира Active Backlight Control, автоматично се
оптимизират нивата на фонова светлина за тъмните сцени.

DNR ви позволява да „омекотите“ екрана към по-слаб сигнал,
за да се намали нивото на шума.

1. От меню Advanced Picture Settings, натиснете ▼ за избор на
Active Backlight Control.

1. Изберете DNR от меню Noise Reduction.

2. Натиснете ◄► за избор на On или Off.

Ниво черно/бяло
Black/white нивото увеличава силата на тъмните зони на
картината, за да подобри контурите.
1. От меню Advanced Picture Settings, натиснете ▼ за избор на
Black/white Level.
2. Натиснете ◄► за настройка на нивото. Ефектът зависи от
излъчването и най-добре се забелязва в тъмните цветове.

2. Използвайте ◄► за избор на Low, Middle, High или Off.
Разликите не винаги са забележими (за най-добри резултати
използвайте ниската настройка, тъй като качеството на
картината може да се изгуби, ако настройката е висока).

Резолюция +
Характеристика Резолюция + ви позволява да настроите
нивата на чистота за желаните настройки на картината.
1. От меню Advanced Picture Settings, натиснете ▼ за избор
на Resolution+ и натиснете ОК.
2. В поле Resolution+ изберете On.

Статична гама
Характеристика статична гама ви позволява да настроите
нивата на черния цвят на картината.
1. От меню Advanced Picture Settings, натиснете ▼ за избор на
Static Gamma.

3. Натиснете ▼ , за да подчертаете Level и след това натиснете
◄► за настройка на нивото.

2. Натиснете ◄► за настройка на нивото.

MPEG NR – Намаляване на шума
Когато гледате DVD, компресията може да изкриви някои
думи или елементи от картината. Използването на
характеристика MPEG NR намалява ефекта чрез оглаждане
на краищата.
1. От меню Advanced Picture Settings, натиснете ▼ за избор на
Noise Reduction и натиснете ОК.
2. Натиснете ▼ за избор на MPEG NR.

3. Натиснете ◄► за избор на Low, Middle, High или Off.

ЗАБЕЛЕЖКА:
● Тази характеристика може да не работи правилно, в
зависимост от съдържанието.
● Обхватът на настройката се различава според настроения
режим на картината.
● Може да се появи шум, в зависимост от свързаното
устройство към телевизора. (например устройство със
специфична функция за подчертаване).

Активна визия М100 (XV/RV серии)
Тази характеристика намалява размазването на картината
без да намалява яркостта на картината или добавянето на
трептене.
1. От меню Advanced Picture Settings, натиснете ▼ за избор
на Active Vision M100.
2. Натиснете ◄► за избор на On или Off.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато Picture Mode се настрои на Game,
тази характеристика ще се оцвети в сиво и автоматично се
настройва на Off.
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Стабилизация на филма (XV/MV серии)
Характеристика Film Stabilization позволява настройката на
гладкостта на движението.
1. От меню Advanced Picture Settings, натиснете ▼ за избор на
Film Stabilization.
2. Натиснете ◄► за избор на Standard, Smooth или Off.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато режим Picture Mode се настрои на Auto
View, характеристика Film Stabilization ще има допълнителен
''Auto'' режим.

Режим кино (RV серии)
Ако има линии или назъбени ъгли във филма или гледаната
програма, избирането на режим Cinema може да помогне за
коригирането на това чрез изглаждане на картината.

Връщане на разширените настройки към
първоначални стойности
Тази характеристика ви позволява да възстановите
текущите настройки Advanced Picture Settings към
първоначалните стойности.
1. От меню Advanced Picture Settings, натиснете ▼ за избор
на Reset.
2. Натиснете ОК.

Контрол на визуализацията
Тази характеристика изписва хистограма на яркостта и
контролна крива на всяка сцена.
1. От меню Advanced Picture Settings, натиснете ▼ за избор
на Control Visualization и натиснете ОК. Този прозорец с
хистограма се появява.

1. От меню Advanced Picture Settings, натиснете ▼ за избор на
Cinema Mode.
2. Натиснете ◄► за избор на On или Off.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато се гледа DVD със субтитри, този режим
може да не работи правилно.

Режим експерт
Тази характеристика ви позволява да включвате/изключвате
индивидуално цветовете червен, зелен и син, за да настроите
по-точно всеки цвят.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази характеристика не е налична когато
Picture Mode е настроен на Auto View.
1. От меню Advanced Picture Settings, натиснете ▼ за избор на
Еxpert Mode и натиснете ОК.

2. Натиснете RETURN за връщане към предходното меню.

2. Натиснете ▲▼ за избор на Red, Green или Blue и натиснете
◄► за избор на On.
Изберете Off другите два цвята.

3. Натиснете ▼ за избор на Colour или Tint и след това
натиснете ◄► за настройка.
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Автоматичен формат (Широк екран)

Позиция на картината

Когато телевизорът получава истински широкоекранен филм
и формат Auto Format e включен на On, той автоматично ще
бъде излъчен с широкоекранен формат, независимо от
предходните настройки на телевизора.

Позицията на картината може да се настрои така, че да
отговаря на личните ви предпочитания и е особено подходяща
характеристика за приложение за външни източници.

1. Натиснете MENU и ◄► за избор на меню PREFERENCES.

1. От меню PREFERENCES подчертайте Display Settings и
натиснете ОК.

2. Натиснете ▼ за избор на Display Settings и натиснете ОК.

2. От меню Display Settings подчертайте Picture Position.

3. Натиснете ▼ за избор на Auto Format и след това натиснете
◄► за избор на On/Off.

3. Натиснете ОК, за да видите наличните опции за формат на
картината.

Размер 4:3
Когато се активира Stretch 4:3, системата за оразмеряване
променя 4:3 програми към картина в пълен екран.
1. От меню PREFERENCES натиснете ▼ за да изберете
Display Settings и натиснете ОК.

4. Натиснете ▲▼ за избор на опция и след това ◄► за
настройка.
Опциите се различават в зависимост от избрания
широкоекранен формат и входящия сигнал.
При режим Cinema:

2. Натиснете ▼ за избор на 4:3 Stretch и натиснете ◄► за
избор на On/Off.

Син екран
Когато се избере Blue Screen, екранът става син и звукът се
заглушава при аналоговите канали и входящи източници,
когато липсва сигнал.
1. От меню PREFERENCES натиснете ▼ за да изберете Blue
Screen.
2. Натиснете ◄► за избор на On/Off.

За да се върнете към фабричните настройки, изберете Reset от
меню Picture Position и натиснете ОК.

Задържане на картината
Тази характеристика се използва за задържане на
изображение на екрана.
Натиснете
за задържане на изображение на екрана и
натиснете отново
за отмяна.

HDMI информационен дисплей
Когато характеристика HDMI Information Display се включи и
гледате HDMI входящ източник, натискането на
бутон
извиква информационен банер за HDMI
сигнала.
1. От меню PREFERENCES натиснете ▼ за да изберете
HDMI Information Display.
2. Натиснете ◄► за избор на On.
Информацията за HDMI сигнала е както следва:
Резолюция, тип сканиране, рамка, аспект, дълбочина на бита,
цветово пространство, RGB/YUV, хром формат и тип
съдържание (ако е налично).
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОМАШНАТА МРЕЖА
Този телевизор е DLNA CERTIFIED TM плеър и предавател.
Телевизорът може да възпроизведе дигитално съдържание
съхранено на DLNA CERTIFIED TM продукт с функция сървър.
Ако желаете да използвате телевизора като DLNA CERTIFIED
TM
плеър или предавател, трябва да конфигурирате мрежата на
вашия телевизор (вижте страница 12).
Ако желаете да използвате домашна мрежа, трябва да
конфигурирате мрежа на телевизора (вижте страница 12).
Променете мрежовите настройки, ако това е небохдимо (вижте
„Настройка на мрежа“ на страница 33).
Когато използвате безжична домашна мрежа:
Мрежа с много операции:
Toshiba Dual Band WLAN Адаптер (продава се отделно) е
разработен за изпълнение на множество действия с всеки
безжичен LAN продукт на база DSSS/OFDM радио технология
и съответства на:
● IEEE 802.11 стандарт относно безжични LAN мрежи
(Ревизия a/b/g/n), както е определено и одобрено от Института
за Електронен и Електрически Инженеринг.
● Wi-Fi ® сертификация, както е определено от Wi-Fi
Alliance®. Лого ''Wi-Fi CERTIFIEDTM'' e сертификационен знак
на Wi-Fi Alliance®.
● Toshiba Dual Band WLAN Адаптер (продава се отделно) е
предназначен за употреба със серии RV73, XV73 и MV73 LCD
телевизори и не трябва да бъде използван с каквито и да е
други устройства.
Употребата на WLAN Адаптер при други USB продукти може
да доведе до повреда на WLAN Адаптера и/или оборудването.
Такава употреба прави невалидна всяка гаранция, която при
друг случай може да бъде използвана и TOSHIBA не носи
отговорност за каквито и да повреди, произтичащи от такава
употреба.
ВНИМАНИЕ
BluetoothTM и безжичните LAN устройства работят в рамките
на същата радио честота и може да има смущения. Ако
използвате BluetoothTM и безжични LAN устройства
едновременно, може да имате понижено качество при работата
на мрежата или дори загуба на връзка в мрежата.
Ако имате такъв проблем, веднага изключете или BluetoothTM
или безжичните LAN устройства.
Реалното качество на работа може да се различава,
включително по-нисък капацитет на мрежата , по-малък
процент прехвърлени данни, обхват и покритие.
Работата зависи от много фактори, условия и елементи,
включително разстояние от точка на достъп, обем на мрежови
трафик, конструктивни материали и конструкция, операционна
система, смесване на безжични и кабелни продукти, смущения
и други условия.

Безжична мрежа и вашето здраве
Безжичните LAN продукти, като всички радио устройства,
изъчват радиочестотна електромагнитна енергия. Нивото на
излъчването от безжичните LAN устройства е далеч по-малко
от електромагнитната енергия, излъчвана от безжични
устройства като мобилни телефони.
Тъй като безжичните LAN устройства работят в рамките на
указанията в стандартите и препоръките за безопасност на
радиочестотните устройства, TOSHIBA вярва, че безжичните
LAN устройства са безопасни за употреба от потребителите.
Тези стандарти и препоръки отразяват на общото мнение на
научната общност и са резултат от разискванията на
консултанти и експерти учени, които правят преглед и
интерпретират съществуващата научна литература.
В някои ситуации или при някои среди, употребата на
безжични LAN устройства може да бъде забранена от
собственика на сградата или отговорните представители на
организацията. Такива забрани може да се приложат в среди с
опасност от смущения на други устройства или услугата е
видима или се определя като вредна.
Ако не сте сигурни в познанията си за политиката, която се
прилага относно употребата на безжични устройства в
определена организация или среда, ви препоръчваме да
попитате за оторизация за употребата на безжични LAN
устройства преди да включите оборудването.
Този Dual Band WLAN Адаптер може да работи в следните
държави:
AT

Австрия

IS

Испания

BE

Белгия

LI

Лихтенщайн

CH

Швейцария

LT

Литва

CY

Кипър

LU

Люксембург

CZ

Чехия

LV

Латвия

DE

Германия

MT

Малта

DK

Дания

NL

Холандия

ES

Испания

NO

Норвегия

FI

Финландия

PL

Полша

FR

Франция

PT

Португалия

GB

Великобритания

SE

Швеция

GR

Гърция

SI

Словения

EE

Естония

SK

Словакия

HU

Унгария

BG

България

IT

Италия

RO

Румъния

IE

Ирландия

TR

Турция

* От март 2010 TOSHIBA Dual Band WLAN Адаптер не е
лицензиран за употреба в Русия.
Как да използваме Dual Band WLAN Адаптер
● Ако устройството ще работи в честотен обхват от 5.15GHz до
5.35 GHz, то е забранено за употреба на закрито.
● Ако устройството ще работи за 802л11 b/g/n функция в
честотен обхват от 2.454 GHz до 2.4835 GHz във Франция, то е
забранено за употреба на закрито.
● Изисква се основна оторизация за използване на
устройството на открито или на публични места в Италия.
● НЕ Е РАЗРЕШЕНО използването на устройството за
използване в географските зони в радиус от 20км от центъра на
Ни-Алесунд в Норвегия.
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НАСТРОЙКА НА МРЕЖА
Може да изберете тип мрежа.

Лесна настройка с използване на РВС (Конфигурация с
натискане на бутон)

1. От меню PREFERENCES, подчертайте Network Setup и
натиснете ОК.

1. В меню PREFERENCES, подчертайте Network Setup и
натиснете ОК.
2. Натиснете ▲▼, за да подчертаете Wireless Setup и
натиснете ОК.
3. Натиснете ▲▼, за да подчертаете Easy Setup и натиснете
ОК.

2. Натиснете ▲▼, за да подчертаете Network Type и след това
натиснете ◄► за избор на Wired или Wireless.

4. Натиснете ◄► за избор на РВС.
5. Натиснете ▼, за да подчертаете Start Scan и натиснете ОК.
6. Като следвате инструкциите на екрана, натиснете съответния
бутон на вашата АР.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако Dual Band WLAN Адаптер не е свързан, не
може да се избере Wireless.
3. Ако сте избрали Wired, вижте „Разширени настройки за
мрежата“ на страница 35.

Безжична настройка
ЗАБЕЛЕЖКА:
● Тази характеристика се оцветява в сиво когато Dual Band
WLAN Адаптер не е свързан или тип мрежа е настроен на
кабел.
● Продължителната връзка при АР /точка на достъп/ не е
гарантирана. Връзката може да бъде прекъсната по време на
гледане на телевизия.
● Не отстранявайте Dual Band WLAN Адаптер докато Network
Type е настроен на Wireless или безжичната комуникация е
активна.

7. Когато се появи прозорец с информация за завършване на
настройката, натиснете ОК.
За отмяна на търсене на АР:
Натиснете RETURN докато търсите АР. Ще се появи
съобщение и след това натиснете ◄► за избор на Yes и
натиснете ОК.
Лесна настройка с използване на PIN
1. В меню PREFERENCES, подчертайте Network Setup и
натиснете ОК.
2. Натиснете ▲▼, за да подчертаете Wireless Setup и
натиснете ОК.
3. Натиснете ▲▼, за да подчертаете Easy Setup и натиснете
ОК.
4. Натиснете ◄► за избор на PIN.

Има 3 метода за безжична настройка:
Лесен начин за настройка (WPS)
Ако АЗ поддържа WPS, този метод може да бъде използван.
● WPS е стандарт, разработен за връзка на безжично LAN
оборудване и лесен начин за настройка на сигурна мрежа. WPS
автоматично конфигурира всички безжични настройки.
Асистирана настройка (настройка с използване на
уведомителна информация от точката на достъп)
Наименование на мрежата, автентичност и криптиране са
разработени на база информация от АР. Ръчно настройвате
ключа за запазване на сигурността.

5. Натиснете ▼, за да подчертаете Start Scan и натиснете ОК.
6. Натиснете за избор на желана АР и натиснете ОК.
ЗАБЕЛЕЖКА: Проверете МАС адреса на етикета на АЗ или в
ръководството за потребителя и изберете вашата АР.
7. Когато се появи прозорец с PIN код, въведете изписания на
вашата точка на достъп АР PIN и след това натиснете Next, за
да продължите настройката на PIN. Когато се изпише
съобщение за завършване на настройката, натиснете ОК.

Ръчна настройка (ръчно въвеждане на всички настройки)

33

БУТОНИ ЗА КОНТРОЛ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
За отмяна на търсенето на АР:
Натиснете RETURN докато търсите АР. Ще се появи
съобщение, след това натиснете ◄► за избор на Yes и
натиснете ОК.

3. Натиснете ▲▼, за да подчертаете Manual Setup и натиснете
ОК.

Асистирана настройка
1. В меню PREFERENCES, подчертайте Network Setup и
натиснете ОК.
2. Натиснете ▲▼, за да подчертаете Wireless Setup и
натиснете ОК.
3. Натиснете ▲▼, за да подчертаете Assisted Setup и
натиснете ОК.

4.Натиснете ▲▼, за да подчертаете Network Name и
натиснете ОК. Появява се прозорец с клавиатура.
5. Въведете името на мрежата като използвате клавиатурата
(вижте страница 36). За да съхраните настройката, натиснете
СИНИЯ бутон.
6. Натиснете ▲▼, за да подчертаете Authentication и след
това натиснете ◄► за избор на Open System, Shared Key,
WPA-PSK или WPA2-PSK.
7. Натиснете ▲▼, за да подчертаете Encryption и след това
натиснете ◄► за избор на None, WEP, TKIP или AES.

4. Натиснете ▲▼ за избор на желаната точка и натиснете ОК.
ЗАБЕЛЕЖКА: Проверете МАС адреса на етеикета на АР или
в ръководството за потребителя и изберете вашата АР.
5. Подчертайте Security Key и натиснете ОК. Появява се
прозорец с клавиатура.
6. Въведете Security Key като използвате клавиатурата (вижте
страница 36). За да съхраните настройката, натиснете СИНИЯ
бутон.
ЗАБЕЛЕЖКА:
● Ключът трябва да отговаря на следните условия:
- TKIP/AES: 8-63 ASCII или 64 Hex знака
- WEP: 5 или 13 ASCII или 10 или 26 Hex знака
● Има само един ключов ID за настройка на WEP криптиране.
7. Подчертайте Done и след това натиснете ОК.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако Network Name не се изпише, вижте
стъпка 4 и 5 от Manual Setup по-долу за настройка на Network
Name преди натискането на Done.
ЗАБЕЛЕЖКА: Настройките не се съхраняват, ако бутон
RETURN бъде натиснат преди бутон Done.
Ръчна настройка
1. В меню PREFERENCES, подчертайте Network Setup и
натиснете ОК.

ЗАБЕЛЕЖКА:
● Някои типове криптиране са съвместими само с определени
автентификация.
- Когато Authentication е Open System, само WEP или None са
съвместими.
- Когато Authentication е Shared Key, само WEP е съвместим.
- Когато Authentication е WPA-PSK или WPA2-PSK, само TKIP
или AES са съвместими.
● Когато се отчетат несъвместими свързвания в двойка
Authentication/Encryption, се изписва предупредително
съобщение и до разрешаване на проблема с несъвместимостта
не се осъществява връзка.
8. Натиснете ▲▼ за подчертаване на Security Key и натиснете
ОК.
9. Въведете ключа като използвате клавиатурата (вижте
страница 36). За да съхраните настройката, натиснете СИНИЯ
бутон.
ЗАБЕЛЕЖКА: Този елемент се оцветява в сиво когато
Encryption е с настройка None.
10. Подчертайте Done и след това натиснете ОК.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато Encryption е None, се появява
съобщение. Натиснете ◄► за избор на Yes и натиснете ОК.

2. Натиснете ▲▼, за да подчертаете Wireless Setup и
натиснете ОК.
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Информация за безжична настройка
Настройките, конфигурирани в Wireless Setup могат да бъдат
потвърдени.

Разширени мрежови настройки

2. Натиснете ▲▼ за избор на Wireless Information и
натиснете ОК.

ЗАБЕЛЕЖКА:
● Когато функция DHCP на свързания рутер с телевизора е
включен, може да настроите Auto Setup на On или Off.
● Когато функция DHCP на свързания рутер с телевизора е
изключена, настроите Auto Setup на Off и настройте IP адреса
ръчно.

3. Прозорец информация за безжична настройка се появява.

Настройка на IP адрес

1. Натиснете QUICK за да отворите Quick Menu.

ЗАБЕЛЕЖКА: Натиснете ЧЕРВЕНИЯ бутон за сканиране на
всички налични точки на достъп.
Елемент
Статус

Описание
Когато телевизорът е свързан с АР се появява
Connected.
Когато телевизорът не е свързан с АР се появява
Disonnected.

Сигнал

Сила на сигнала при свързването с АР (STRONG,
MEDIUM/WEAK)

Скорост

Връзка с АР

Режим

Работен режим (11a, 11b, 11g, 11n)

Канал

Използвани канали (1-165)

Име на мрежа

SSID настройка

Автоматична настройка:
1. В меню PREFERENCES, подчертайте Network Setup и
натиснете ОК.
2. Натиснете ▲▼, за да подчертаете Advanced Network Setup
и натиснете ОК.

3. Натиснете ▲▼, за да подчертаете IP Address Setup и
натиснете ОК.

Автентификация Настройка автентификация
Криптиране

Настройка криптиране

Ключ

Настройка ключ

АР МАС адрес

АР МАС адреса се изписва когато телевизорът е
свързан с АР.

USB МАС адрес

МАС адрес на USB (Dual Band WLAN Adaptor) се
изписва.

DHCP

При използване на DHCP се изписва Enable.
Когато не се използва DHCP се изписва Disable.

IP адрес

IP адрес на телевизора.

Маска

Стойност на мрежовата маска.

Default gateway

Адрес на Default Gateway

DNS

DNS адрес

ЗАБЕЛЕЖКА: Дори ако се използва АР IEEE 802.11 когато
Encryption е с настройка WEP или TKIP, стойността на
скоростта може да е ниска. Препоръчва се Encryption да се
настрои на AES (вижте „Ръчна настройка“ на страница 34).
Бележки относно безжичната LAN връзка:
• Не се поддържа IEEE802.11.
• Не се поддържа режим ad-hoc.
• Препоръчително е използването на IEEE 802.11a или IEEE 802.11n
на 5 GHz за аудио и SD трансфер на видео.
• Препоръчително е използването на IEEE 802.11n или 5 GHz за HD
трансфер на видео данни.
• Препоръчителна скорост на декодиране за прехвърляне на видео
съдържание е максимум 20 Mps .
• Не се препоръчва използване на 2.4 GHz за трансфер на аудио и
видео съдържание.
• Възпроизвеждането на съдържание може да бъде прекъсвано от
околна интерференция.

4. Подчертайте Auto Setup и след това натиснете ◄► за избор
на On.

ЗАБЕЛЕЖКА: Други елементи ще се оцветят в сиво
когатоAuto Setup се настрои
на On.
Ръчна настройка:
1. В меню PREFERENCES, подчертайте Network Setup и
натиснете ОК.
2. Натиснете ▲▼, за да подчертаете Advanced Network Setup
и натиснете ОК.
3. Натиснете ▲▼, за да подчертаете IP Address Setup и
натиснете ОК.
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4. Подчертайте Auto Setup и след това натиснете ◄► за избор
на Off.

БЕЛЕЖКА: Когато е е включен Auto Setup други настройки ще
бъдат подчертани.
Ръчна настройка:
a В меню PREFERENCES изберете Network Setup
и натиснете ОК.
b Press B or b to highlight Advanced Network Setup,
and press Q.
c Press B or b to highlight IP Address Setup, and
press Q.
d Изберете Auto Setup, натиснете C or c и изберете Off.

5. Натиснете ▲▼, за да подчертаете IP Address.
6. Натиснете ◄►, за да подчертаете полето, което желаете да
промените и след това изберете цифровите бутони за
въвеждане на IP адрес. За да съхраните настройката, натиснете
ОК.
ЗАБЕЛЕЖКА: Използваните числа на IP адреса трябва да
бъдат между 0 и 225. След всяко поле натиснете ОК за
съхранение на цялостния адрес. Ако целият IP адрес е
невалиден, се появява съобщение за предупреждение след
натискане на ОК.
7. Натиснете ▲▼, за да подчертаете Subnet Mask и
редактирайте както IP адреса.
8. Натиснете ▲▼, за да подчертаете Default Gateway и
редактирайте както IP адреса.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако ръчно настроите IP адреса, вие не трябва
да използвате същия IP адрес за каквото и да е друго
устройство. IP адресът, който използвате, трябва да бъде личен
адрес.

Настройки DNS (само за серия VL)
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато функцията DHCP на рутера, свързан с
този телевизор е изключена, изключете Auto Setup и ръчно
въведете DNS адрес(и). Вашият интернет доставчик трябва да
ги е предоставил.
Автоматични настройки / Auto Setup:
1. В Менюто PREFERENCES маркирайте Network Setup и
натиснете ОК.
2. Натиснете ▲или▼, за да маркирате Advanced Network
Setup и натиснете ОК.
3. Натиснете ▲или▼, за да маркирате DNS Setup и натиснете
ОК.
4. Маркирайте Auto Setup, след което натиснете ◄или►, за да
изберете
Включено On.

ЗАБЕЛЕЖКА: Другите позиции ще бъдат замъглени, когато
Auto Setup е включен.
Настройки Ръководство:
1. В Меню PREFERENCES маркирайте Network Setup и
натиснете ОК.
2. Натиснете ▲или▼, за да маркирате Advanced Network
Setup и натиснете ОК.
3. Натиснете ▲или▼, за да маркирате DNS Setup и натиснете
ОК.
4. Маркирайте Auto Setup, след което натиснете ◄или►, за да
изберете Off.

5. Натиснете ▲или▼,за да маркирате Primary DNS Address.
6. Натиснете ◄или►, за да маркирате полето, което искате да
промените
и след това използвайте цифровите бутони за въвеждане на
Primary DNS Address. За да запаметите настройката,
натиснете ОК.
ЗАБЕЛЕЖКА: Цифрите в полето за DNS адрес трябва да
бъдат между 0 и 255. Ако въведете несъвместимо число и
натиснете ОК, цифровото поле ще се рестартира с предходната
стойност.
7. Натиснете ▲или▼, за да маркирате Secondary DNS Address
и да редактирате по същия начин, както Primary DNS Address.
MAC адрес
Можете да видите фиксирания MAC адрес за телевизора и за
адаптера
Dual Band WLAN, ако е инсталиран такъв.
1. От Меню PREFERENCES маркирайте Network Setup и
натиснете ОК.
2. Натиснете ▲или▼, за да маркирате Advanced Network
Setup и натиснете OK.
3. Натиснете ▲или▼, за да маркирате MAC Address и
натиснете ОК.
Тест за мрежовата връзка ( само за серия VL)
Тази функция проверява връзката в интернет.
1. От Меню PREFERENCES маркирайте Network Setup и
натиснете OK.
2. Натиснете ▲или▼, за да маркирате Network Connection
Test
и натиснете OK.
Ще се появи съобщение да извести дали връзката е успешна
или не може да бъде осъществена.
ЗАБЕЛЕЖКА: Резултатът от теста на мрежовата връзка не
винаги е гаранция за успешно свързване. В зависимост от
ситуацията, може да се окаже невъзможна връзката YouTube.
За отмяна на Network Connection Test :
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1. Натиснете RETURN докато търсите връзка с Интернет.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛАВИАТУРАТА
Може да въведете текст като използвате клавиатурата на
софтуера. Прозорецът с клавиатурата се появява когато
натиснете ОК на поле, което приема въвеждане на знаци.
За да въведете текст с използване на клавиатурата от
софтуера:
1. Подчертайте желания знак на клавиатурата на екрана.
2. Натиснете ОК.
3. Повторете стъпка 1 и 2 докато въведете желания текст.
4. Натиснете СИНИЯ бутон за затваряне на клавиатурата и
връщане към предходния екран:
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако се натисне RETURN, промените не се
съхраняват и прозорецът с клавиатурата се затваря. Текстът
остава така, както е бил преди стартирането на клавиатурата.

Операции за въвеждане от дистанционното управление
Бутон

Описание

ОК

Въвежда избран знак.

0-9

Дриктно въвеждане на номер.

▲▼◄►

Подчертаване на знаци.

◄◄►►

Движи курсора.
Движи курсора до началото на
знакосъчетание.
Движи курсора до края на
знакосъчетание.

ЧЕРВЕН

Изтрива един знак от ляво на курсора.

ЗЕЛЕН

Циркулира между главни и малки букви,
цифри и символи, ако са налични.

ЖЪЛТ

Избира ударена версия на буква, ако е
приложимо.

СИН

Съхранява промените и затваря
прозореца с клавиатурата.

RETURN

Затваря прозореца с клавиатурата без да
съхранява промените.
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НАСТРОЙКА НА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИЕН
ПРЕДАВАТЕЛ
Терминология:
DMS: DLNA CERTIFIEDTM Сървър
DMR: DLNA CERTIFIEDTM Предавател
DMC: DLNA CERTIFIEDTM Регулатор

8. Променете паролата като използвате клавиатурата (вижте
страница 36) и след това натиснете СИНИЯ бутон.

Телевизорът може да бъде конфигуриран като DMR. Когато
работи катo DMR, телевизорът изписва предоставеното
съдържание чрез DMS. Изборът на медия се извършва чрез
DMC – телевизорът не избира входящ източник. Телевизорът
може да възпроизведе снимки, филми или аудио файлове
когато работи като DMR.

10. Ако желаете да ограничите достъпа от неочаквани DMC,
натиснете ◄► за избор на On и след това натиснете ОК.

Инсталиране
Може да конфигурирате DMR настройките индивидуално или
да използвате режим инсталиране, за да получите напомняне
за всяка една от настройките по отделно.
1. В меню PREFERENCES, подчертайте Media Renderer
Setup и натиснете ОК.

ЗАБЕЛЕЖКА: Уеб паролата може да бъде до 15 знака.
9. Подчертайте Done и след това натиснете ОК.

11. Ако желаете да продължите с регистрация на DMC,
натиснете ◄► за избор на Yes и след това натиснете ОК.
12. Натиснете ▲▼, за да подчертаете елемент, който ще
приемете, и натиснете ОК. Появява се знак за маркиране. За да
отстраните знака за маркиране, отново натиснете ОК.
13. Натиснете ►, за да подчертаете Done и след това натиснете
ОК.
14. Появява се прозорец Maximum Volume Setup. Натиснете
◄► за настройка на желания обем. След това натиснете ОК.

Медиен предавател
1. В меню PREFERENCES, подчертайте Media Renderer
Setup и натиснете ОК.
2. Натиснете ▲▼, за да подчертаете Media Renderer и
натиснете ◄► за избор на On или Off.
2. Натиснете ▲▼, за да подчертаете Installation и натиснете
ОК.
3. Натиснете ◄► , за да изберете On и натиснете ОК.
4. Ако желаете да промените името на устройството като
Renderer, подчертайте Device Name и натиснете ОК. Появява
се клавиатурата от софтуера.

Настройка на името на устройството.
Името на устройството като DMR може да се промени.
Името на устройството може да се потвърди от DMC.
1. В меню PREFERENCES, подчертайте Media Renderer
Setup и натиснете ОК.
2. Натиснете ▲▼, за да подчертаете Device Name Setup и
натиснете ОК.

5. Въведете името на устройството като използвате
клавиатурата на софтуера (вижте страница 36). За съхранение
на настройките, натиснете СИНИЯ бутон.

3. Подчертайте полето Device Name и натиснете ОК. Появява
се прозорец с клавиатурата.

6. Подчертайте Done и след това натиснете ОК.

4. Въведете името на устройството като използвате
клавиатурата на софтуера (вижте страница 36). За съхранение
на настройките, натиснете СИНИЯ бутон.

7. Ако желаете да промените паролата, натиснете ◄► за избор
на Yes и след това натиснете ОК.

ЗАБЕЛЕЖКА: Името на устройството може да бъде до 127
знака.
5. Подчертайте Done и след това натиснете ОК.
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Задаване на парола
Тази настройка определя паролата, която е необходима за
DMC за достъп до вградени уеб страници на DMR.
1. В меню Media Renderer Setup подчертайте Web Password
Setup и натиснете ОК. Подчертайте полето Password и
натиснете ОК. Появява се прозорец с клавиатурата
3. Променете паролата като използвате клавиатурата от
софтуера (вижте страница 37) и след това натиснете СИНИЯ
бутон.
ЗАБЕЛЕЖКА:
● Уеб паролата може да бъде до 15 знака.
● Само паролата може да бъде променена. ID на потребителя
не може да се променя.
3. Подчертайте Done и след това натиснете ОК.
ЗАБЕЛЕЖКА:
● Някои DMC може да виждат или променят името на
устройството на DMR.
● В зависимост от състоянието на телевизора, може да не е
възможно да настроите име на устройството от уеб страница.
● Прегеледайте ръководството за потребителя за DMC за
потвърждение на метода за достъп до уеб страници.

Инсталиране на медиен контролер
Можете да задавате ограничение кой DMC да контролира
този телевизор.
Ако е активиран контрола за достъп, само избраните DMC
ще могат да управлявате телевизора.
1. в Менюто Media Renderer Setup маркирайте Media
Controller Setup и натиснете OK.
2. Натиснете ▲или▼, за да маркирате Access Control и след
това натиснете ◄или►, за да изберете Включен.
3. Натиснете ▲или▼, за да маркирате Select Media Controller
и натиснете OK.
4. Натиснете ▲или▼, за да маркирате устройството, което
желаете да приемете и натиснете OK. В полето ще се появи
отметка.

1. В Менюто Media Renderer Setup маркирайте Maximum
Volume Setup и натиснете ◄или►, за да адаптирате звука до
желаната сила.
ЗАБЕЛЕЖКА:
• Дистанционното управление на телевизори може да задава
сила на звука независимо от стойността на Maximum Volume
Setup.
• Когато възпроизвеждането DMR е приключило, силата на
звука на TV ще се върне в стойността в сила, когато започне
DMR възпроизвеждане.
YouTube ™ (само за серия VL)
YouTube е услуга за видео обмен, управлявана от YouTube,
LLC.
Този телевизор позволява да гледате YouTube съдържание.
ЗАБЕЛЕЖКА:
• Преди да използвате тази функция трябва да конфигурирате
домашна мрежа (виж стр. 12).
• Ако мрежата е заключена ще бъде необходимо да въведете
четирицифрения ПИН код за достъп до мрежови функции.
1. В Менюто APPLICATIONS маркирайте YouTube и
натиснете ОК.
2. Натиснете ▲,▼, ◄или►, за да изберете файла, който искате
да видите и натиснете ОК.
За да затворите YouTube:
1. Натиснете OK.
ЗАБЕЛЕЖКА:
• Този телевизор може да не е в състояние да изпълни някои
операции, които
компютърът може да направи.
• В зависимост от мрежовата среда и състоянието на употреба,
достъпът до съдържание може да бъде труден.
• Въпреки, че на същата стойност обем, действително обем
може да бъде
много различни в зависимост от съдържанието.
• Може да отнеме време за стартиране и възпроизвеждане на
съдържание.
• Съдържанието на услугите и екранът могат да бъдат
променяни без предизвестие.

За да премахнете отметката, натиснете ОК отново.
5. Натиснете ►, за да маркирате Done и след това натиснете
OK.

Използване на ‘Function’
‘Function’ са входовете към функции, които често се
използват.

ЗАБЕЛЕЖКА:
• Можете да изберете до 8 устройства DMC.
• Ако не желаете да ограничите DMC устройствата за този
телевизор, поставете Access Control в положение Изключено.
• Устройства, различни от DMC могат да се появят в списъка.
Потвърдете MAC адреса на DMC и го задайте.

1. Натиснете синия BLUE бутон, докато гледате YouTube. Ще
се появи прозорец с Меню Function.
2. Натиснете ◄или►, за да изберете желаната икона и
натиснете OK.

Настройка за максимално усилване
Тази функция позволява да зададете максимална сила на звука
на телевизора при получаване на звукови команди от DMC.
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За избор на файл от списък
1. Натиснете ▲▼ за избор на файл или папка.
2. Натиснете ОК , за да се придвижите до следващото ниво или
натиснете RETURN, за да се върнете към предходното ниво.
Затваряне на медия плеъра
1. Натиснете EXIT.

Разглеждане на снимкови файлове
Има три типа режим за разглеждане
Мулти
Този тип на разглеждане ви позволява да търсите снимки във
формат мрежа. Снимките се изписват в мини изображения към
всеки файл.

Настройка на медия сървър
Необходимо е само да завършите настройката на медия сървър,
ако желаете да стартирате списък от DMS, който да бъде
активиран по-късно от телевизора.
1. От меню APPLICATIONS изберете Media Player и
натиснете ОК.
2. Натиснете ▲▼ , за да подчертаете Media Server Setup и
натиснете ОК.
3. Натиснете ▲▼ , за да подчертаете Media Server Setup и
натиснете ОК. Появява се списък с наличните DMS.
4. Натиснете ▲▼ за избор на желаното устройство и натиснете
ОК. Появява се знак за маркиране. За да отмените знака,
натиснете отново.
5. Натиснете ►, за да подчертаете Done и след това натиснете
ОК за съхранение.
ЗАБЕЛЕЖКА:
● Могат да се изберат до 8 DMS.
● Ако устройството е маркирано, все още ще се изписва (в
сиво) в прозорец Select Device, дори ако в момента е изключен.
Когато се натисне ОК с подчертан в сиво елемент, се изписва
прозорец за потвърждение за Wake-on-LAN. Ако се избере Yes,
телевизорът ще направи опит за „събуждане“ на DMS. Ако
сървърът поддържа характеристика Wake-on-LAN, ще
стартира.
● Когато се свържат няколко DMS сървъра, може да отнеме
известно време за изписването на списъка.
Следните операции могат да помогнат времето за изпълнение
да се подобри.
- Затворете прозорецът за избор на устройство и го отворете
отново.
- Натиснете ЧЕРВЕНИЯ бутон за обновяване на списъка.

Първоначалната маркирана позиция ще бъде върху горната
лява икона в мулти режим.
1. Натиснете ▲▼◄► за придвижване на маркера към един
прозорец. Ако всички снимки не се побират на екрана, когато
натиснете ◄ в горното ляво мини изображание, екранът се
придвжва към предходната страница. Съответно когато
натиснете ◄ в долно ляво изображение, екранът се придвижва
към следващата страница.
Р˄ Р ˅ бутони могат да се използват за страница нагоре/надолу
в снимковия списък, когато има повече снимки, които да се
съберат върху един екран. Когато се натиснат бутони Р˄ Р ˅,
маркировката минава на снимката в горен ляв ъгъл на
предходна/следваща страница.
2. Когато изберете папка, натиснете ОК, за да се придвижите
към следващото ниво. Натиснете RETURN за движение назад
към предходното ниво.
3. Натиснете ОК, за да разгледате избраната снимка в режим
единично разглеждане.
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Единично разглеждане
В този режим, само файловете, които се намират в избраната
директория, ще може да бъдат изписвани. Този режим на
разглеждане ви позволява ръчно да промените съдържанието.
Когато преминавате от мулти режим към единичен режим, се
изписва текущата избрана снимка.

3. Натиснете ◄► за избор на File Name, Title, New, Old за
настройка на правило за сортиране.
Елемент
Име на файла
или заглавие

Правила за стартиране:
1. Приоритетен уникален код
2. (0, 1, ..., 9), главни букви от азбуката (A, B,...,
Z), малки букви от азбуката (а, b, …, z),
Китайски
3. Възходящ ред

Нов

От нови към стари в зависимост от датата и
времето на снимката.

Стар

От стари към нови в зависимост от датата и
времето на снимката.

1. Натиснете ► за преглед на следващата снимка. Натиснете ◄
за преглед на предходната снимка.
2. Натиснете ▲ за завъртане на снимката на 90° по посока на
часовниковата стрелка. Натиснете ▼ за завъртане на снимката
на 90° в посока обратна на часовниковата стрелка.
3. Натиснете
за изписване на информация за
статуса на файла (номер файл, заглавие на снимка, дата и час,
резолюция и други)
ЗАБЕЛЕЖКА: Информацията може да се бъде изписана
правилно, в зависимост от съдържанието, DMC или DMS.

Описание

ЗАБЕЛЕЖКА: Сортирането може да не се поддържа от някои
DMS.
Изписване на информация за устройството

Слайдшоу
Този начин на преглед позволява да гледате снимките в
слайдшоу. В този режим само файловете, които се намират в
избраната директория, ще може да бъдат изписвани.

1. Натиснете QUICK за отваряне на меню Quick Menu от
режим мулти разглеждане.

1. За стартиране на слайдшоу, натиснете ОК в режим единично
разглеждане.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато телевизорът се използва като DMR,
тази характеристика не е налична.

2. Натиснете ◄► за преглед на предходна/следваща снимка.

Затваряне на характеристика за разглеждане на снимки

3. Натиснете ▲▼ за завъртане на снимка.

1. Натиснете EXIT. Телевизорът ще се върне към последния
гледан канал или външен източник.

4. Натиснете

2. Натиснете ▲▼ за избор на Device Information.

за изписване на информация за статус.

Настройка на време на интервал и повторение
1. Натиснете QUICK за отваряне на меню Quick Menu.
2. Натиснете ▲▼ за избор на Interval Time или Repeat.
3. Натиснете ◄► за настройка и натиснете ОК.
За сортиране на папки и файлове
1. Натиснете QUICK за отваряне на меню Quick Menu от
режим мулти разглеждане.
2. Натиснете ▲▼ за избор на Sort.

Съвместимост на файлове
USB/SD карта:
Съвместимост на данните: JPEG Exif , версия 2.2
Формат на файла: JPEG
Максимална резолюция на разглеждане:
4096 х 4096 (HW decode) пиксела
16384 x 16384 (SW decode) пиксела
Максимален размер на снимката: 9 МВ
Максимален брой файлове: 2000 / папка
Съдържание на DLNA CERTIFIEDTM Сървър:
Съвместимост на данните: JPEG EXIF , версия 1 x или повече,
JFIF 1.02a
Формат на файла: JPEG
Максимална резолюция на разглеждане:
4096 х 4096 пиксела (DMP)
1024 x 768 пиксела (DMR)
Максимален размер на снимката: 6 МВ
Максимален брой файлове: 2000 / папка
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Гледане на филмови файлове (на DLNA
CERTIFIEDMT Сървър)
Може да изберете филми от списък с налични файлове.

1. Натиснете ▲▼ за избор на файл или папка. Бутони Р˄ Р ˅
могат да бъдат използвани за движение на страница
нагоре/надолу в списъка, когато има повече файлове, които да
се събират на един екран.
2. Когато избирате папка, натиснете ОК за движение към
следващото ниво. Натиснете RETURN за движение назад към
предходното ниво.
3. С избрания файл натиснете ОК или PLAY (►) за
стартиране.
ЗАБЕЛЕЖКА:
● Когато маркирате файл без да натискате ОК, съдържанието
се стартира на екран предварителен преглед. Когато се натисне
ОК, съдържанието се изпълнява на пълен екран.
● В зависимост от размера на файла, може да отнеме малко
време за старта.
4. Натиснете ■ за стоп.
ЗАБЕЛЕЖКА:
● Ако възпроизвеждането спре преди да се натисне ■, екранът
се връща към списка с налични файлове.
● В зависимост от размера на файла, може да отнеме малко
време за старта.

По време на работа
● Натиснете ▐▐ ∕▐▐►за пауза.
Може да преминете към желаната позиция като натиснете ◄►
по време на PAUSE.
PAUSE или операции по време на PAUSE може дане са
налични в зависимост от съдържанието, DMC, DMS.
● За да възстановите нормалната работа, натиснете PLAY (►).
● За да върнете назад или напред, натиснете ◄◄ или ►► по
време на работа. Всеки път, когато натиснете ◄◄ или ►►,
скоростта на работа се променя.
● За да локализирате определен файл, натиснете  или 
продължително.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако предходният или следващият файл не са
съвместими, те се пропускат автоматично.
● Натиснете
за изписване на иформация за статуса
на файловете (номер, заглавие, прогрес).
ЗАБЕЛЕЖКА:
● Информацията може да не се изпише правилно в в
зависимост от съдържанието, DMC, DMS.
● По време на работа, може да настроите картина, размер и
звук от QUICK меню.
За избор на език на субтитрите и аудио език
● Натиснете SUBTITLE продължително за избор на
предпочитан език на субтитрите.
● Натиснете AUDIO продължително за избор на предпочитан
аудио език.
Настройка на режим на повторение
1. Натиснете QUICK, за да отворите Quick Menu.
2. Натиснете ◄► за избор на Off, All или 1.
Режим

Описание

Off

Файлът се възпроизвежда само веднъж.

All

Файловете в същата папка се повтарят.

1

Същият файл се повтаря.

3. Натиснете RETURN.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато телевизорът се използва като DMR,
тази характеристика не е налична.
За затваряне на филмови файлове
1. Натиснете EXIT.
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Слушане на музикални файлове (на DLNA
CERTIFIEDMT Сървър)

Сортиране на папки и файлове
1. Натиснете QUICK, за да отворите Quick Menu в режим
списък.

Може да слушате музика от списък налични файлове.

2. Натиснете ▲▼ за избор на Sort.
3. Натиснете ◄► за избор на Title, New, Old за настройка на
правило за сортиране.
Елемент

Описание

Заглавие

Правила за стартиране:
1. Приоритетен уникален код
2. (0, 1, ..., 9), главни букви от азбуката (A,
B,..., Z), малки букви от азбуката (а, b, …, z),
Китайски
3. Възходящ ред

Нов

От нови към стари в зависимост от датата и
времето на снимката.

Стар

От стари към нови в зависимост от датата и
времето на снимката.

1. Натиснете ▲▼ за избор на файл или папка. Бутони Р˄ Р ˅
могат да бъдат използвани за движение на страница
нагоре/надолу в списъка, когато има повече файлове, които да
се събират на един екран.
2. Когато избирате папка, натиснете ОК за движение към
следващото ниво. Натиснете RETURN за движение назад към
предходното ниво.
3. С избрания файл натиснете ОК или PLAY (►) за стартиране.

ЗАБЕЛЕЖКА: Сортирането може да не се поддържа от някои
DMS.

4. Натиснете ■ за стоп.

Изписване на информация за устройството

ЗАБЕЛЕЖКА:
● Ако възпроизвеждането спре преди да се натисне ■,
следващият файл автоматично стартира от началото.
● В зависимост от размера на файла, може да отнеме малко
време за старта.
● По време на работа, може да настроите функции на меню
SOUND от QUICK Menu.

1. Натиснете QUICK за отваряне на меню Quick Menu от
режим мулти списък.
2. Натиснете ▲▼ за избор на Device Information.
Затваряне на характеристика за гледане на филм
1. Натиснете EXIT.
Съвместимост на файловете
Формат на файла:
Видео: MPEG2(PS)PAL, MPEG2(PS) NTSC, MPEG2(TS)
Аудио: LPCM / MPEG1-Layer1 / MPEG1 – Layer2 / MPEG2Layer2 / Dolby Digital (AC-3)
Максимален брой файлове: 1000 / папка

По време на работа
● Натиснете ▐▐ ∕▐▐►за пауза.
● За да възстановите нормалната работа, натиснете PLAY (►).
● Може да преминете към желаната позиция като натиснете
◄► по време на PAUSE.
● PAUSE или операции по време на PAUSE може да не са
налични в зависимост от съдържанието, DMC, DMS.
● За да върнете назад или напред, натиснете ◄◄ или ►► по
време на работа. Всеки път, когато натиснете ◄◄ или ►►,
скоростта на работа се променя.
● За да локализирате определен файл, натиснете  или 
продължително. Ако предходният файл не е съвместим, ще
бъде пропуснат автоматично.
ЗАБЕЛЕЖКА:  или  не са налични когато телевизорът се
използва като DMR.
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За настройка на режим повторение:
1. Натиснете QUICK, за да отворите Quick Menu.
2. Натиснете ◄► за избор на Off, All или 1.
Режим

Описание

Off

Файловете в една и съща папка се
възпроизвеждат само веднъж.

All

Файловете в същата папка се повтарят.

1

Същият файл се повтаря.

3. Натиснете RETURN.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато телевизорът се използва като DMR,
тази характеристика не е налична.

За изписване на информация за статуса на файла
1. Натиснете
по време на работа. Информацията ще
се изпише в дъното на екрана.
2. Натиснете
информацията.

отново за отстраняване на

ЗАБЕЛЕЖКА: Информацията може да не се изпише
правилно в зависимост от съдържанието, DMC или DMS.
Съвместимост на файла
Формат на файла: Linear PCM, MP3
Честота: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Бит: от 32 до 320 kbps
Максимален брой файлове: 1000 / папка

За затваряне на музикален плеър:
1. Натиснете EXIT.
За сортиране на папки и файлове
1. Натиснете QUICK, за да отворите Quick Menu в режим
списък.
2. Натиснете ▲▼ за избор на Sort.
3. Натиснете ◄► за избор на Title, New, Old за настройка на
правило за сортиране.
Елемент

Описание

Заглавие

Правила за стартиране:
1. Приоритетен уникален код
2. (0, 1, ..., 9), главни букви от азбуката (A,
B,..., Z), малки букви от азбуката (а, b, …, z),
Китайски
3. Възходящ ред

Нов

От нови към стари в зависимост от датата и
времето на снимката.

Стар

От стари към нови в зависимост от датата и
времето на снимката.

Изписване на информация за устройството
1. Натиснете QUICK за отваряне на меню Quick Menu от
режим мулти списък.
2. Натиснете ▲▼ за избор на Device Information.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОТО РАМКА
Може да използвате телевизионния екран като дигитална
рамка. Едно изображение (предварително инсталирано или
инсталирано от потребителя) може да бъде излагано. При
желание може да се постави информация.

3. Натиснете ► за избор на Start и след това натиснете ОК за
отваряне на Photo Frame.

Може да презапишете този файл с файл от USB устройство
или SD карта.
ЗАБЕЛЕЖКА: Този снимков файл не може да се въведе от
DLNA CERTIFIEDTM сървър.

Отваряне на фото рамка
Отваряне от менюто
1. Натиснете MENU и ◄► за избор на меню
PREFERENCES.
2. Натиснете ▼ за избор на Photo Frame Setup и натиснете
ОК.

Отваряне от Quick Menu
1. Натиснете QUICK , за да отворите Quick Menu.
2. Натиснете ▲▼ за избор на Photo Frame и след това
натиснете ОК , за да отворите Photo Frame.
За затваряне на фото рамка:
1. Натиснете EXIT.

Настройка на характеристиките
На екран предварителен преглед може да извършите различни
настройки за фото рамка.
Избор на снимка
1. От меню Photo Frame Setup, натиснетe ▲▼ за избор на
Photo Select и след това натиснете ОК.

Появява се екран предварителен преглед.

2. Ако се появи екран за избор на устройство, натиснете ▲▼
за избор на подходящо устройство и след това натиснете ОК.
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3. Натиснете ▲▼◄► за избор на снимка, която желаете да
копирате от USB устройството или SD картата на паметта на
телевизора и натиснете ОК.

Редакция на снимка
1. Натиснете ▲▼ за избор на Photo Edit и след това натиснете
ОК.
2. Натиснете ▲▼ за избор на Rotate или Delete.

2. Натиснете ▲▼ за избор на Clock, Position или Auto Power
Off.

3. Настройте следните елементи както се изисква:
● Часовник – Натиснете ◄► за избор на Off, Digital Clock,
Analogue Clock, Analogue Clock или Analogue + Digital.
● Позиция – Натиснете ◄► за избор на Left или Right.
● Автоматично изключване – Натиснете ◄► за избор на
Off, 00:30, 01:00, 02:00, 04:00, 06:00 или 12:00.
Ако прозорецът за фото рамката остане отворен, телевизорът
автоматично изключва след определения период от време
(максимум 12 часа).
4. Натиснете RETURN.
5. Изберете Start и след това натиснете ОК.

3. Настройте следните елементи според изискването:
● Rotate – натиснете ОК за завъртане на снимката на 90 по
посока на часовниковата стрелка.
● Delete – Натиснете ◄► за избор на YES и след това
натиснете ОК.
4. Натиснете RETURN.
Настройки
1. Натиснете ▲▼ за избор на Settings и след това натиснете
ОК.

ЗАБЕЛЕЖКА:
● Дисплеят на часовника се появява когато са налични данни
от дигитално излъчване.
● Дисплеят на рамката и часовника се преместват с 4 точки
всеки 5 минути, за да се предотврати запаметяване на екрана.
● Предварително инсталираният фото файл се съхранява на
флаш паметта на телевизора преди транспорта.
● Изборът на размер на картината (Normal/Dot by Dot) е
налична чрез натискане на бутон QUICK.
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ДРУГИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАЙМЕРИ

Заключване на панела

Програмни таймери – само дигитални

Заключването на панела позволява бутоните на телевизора
да се деактивират. Всички бутони на дистанционното
управление все още могат да работят.

Тази характеристика настройва телевизора на определен
канал в определено време. Може да се използва за гледане на
определена програма или чрез настройка на дневен или
седмичен режим, може да се използва за гледане на серии
програми.

1. От меню PREFERENCES, изберете Panel Lock и изберете
On или Off с използване на ◄►.

1. Натиснете MENU и ◄► за избор на APPLICATIONS
меню.
2. Натиснете ▼ за избор на Programme Timers и след това
натиснете ОК.

Когато Panel Lock е на позиция On, когато бутоните на
телевизора се натиснат, ще излезне напомняне. Ако се
натисне бутон Standby, телевизорът ще изключи и може да
бъде стартиран само от бутон Standby от дистанционното
управление.

Илюминации TOSHIBA
Може да настроите режим илюстрации на логото TOSHIBA,
което се намира на фронталния панел, на On или Off.
1. От меню PREFERENCES натиснете ▼ за избор на
TOSHIBA Illumination.

3. Натиснете ▼, ако е необходимо да изберете отворена таймер
позиция, след това натиснете ОК. На екрана се появява меню
Edit Timer.
4. Натиснете ▲▼, за да прегледате списъка като добавите
данни за програмата с използване на цифровите бутони и ◄►
за извършване на избор.

2. Натиснете ◄► за избор на On или Off.

5. Когато всички данни са въведени, маркирайте Set Timer и
натиснете ОК за съхранение на таймера.
ОРАНЖЕВ/ЧЕРВЕН индикатор за таймер програма на
телевизора се включва (вижте страница 65).
ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ: Когато е време за започване на
програма с таймер, се появява информационен екран с
предложение и опция за гледане или отмяна на програмата.
Менютата и другите канали не са налични по време на
програма с таймер, освен ако се отмени таймера за програмата.
Таймерът за програмата, който сте настроили, не се изпълнява
когато телевизорът е изключен от бутон POWER.
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Таймер включване
Характеристиката ви позволява да настроите телевизора
автоматично да се включва на предварително определен
канал в определено време на деня или след определен период
от време. Когато On Timer e включен, зеленият индикатор On
Timer на фронталния панел на телевизора се включва.
1. От меню APPLICATIONS натиснете ▼ за избор на On
Timer и натиснете ОК.
2. Натиснете ▲▼ за избор на Enable On Timer и след това
натиснете ◄► за избор на On.

3. Натиснете ▼ за избор на Enable DTV Clock и след това
натиснете ◄► за избор на On или Off.
4. Натиснете ▲▼ за преглед на списъка и добавяне на данни
за таймера като използвате цифровите бутони и ◄►, за да
извършите избора.
Power On Time (само за DTV Clock On режим): настройте
време според предпочитанията ви с цифровите бутони.
Repeat (само за DTV Clock On режим): Изберете желаната On
Timer операция (Once, Every Day, Mon-Fri, Mon-Sat, SatSun).
Input: Изберете видео входящ източник (ATV, DTV, EXT 1,
EXT 2, EXT 3, HDMI1, HDMI2, HDMI 3, HDMI 4* или РС).
* Не е налично за серии MV.
Channel: Настройте канала, на който ще се включи
телевизора.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато се избере външен източник в поле Input
не може да се избере канал.
Volume: Настройте силата на звука при включване на
телевизора.
Time until Power On (само за DTV Clock On режим):
Настройте времето от този момент, докато телевизорът се
включи като използвате цифровите бутони (максимум 12 часа).
Отмяна на таймер включване
1. В меню On Timer, изберете Enable On Timer.
2. Натиснете ◄► за избор на Off.

Таймер заспиване
Телевизорът може да бъде настроен да се изключи
самостоятелно след определен период от време.
1. От меню APPLICATIONS натиснете за избор на Sleep
Timer. Използвайте цифровите бутони за настройка на
желаното време. Например, за да изключите телевизора след
час и половина въведете 01:30 или натиснете ►⁄◄ за

увеличение / намаляне, стъпките са 10 минути. (Максимално
време е 12 часа).
2. Натиснете EXIT за край.
3. За отмяна на Sleep Timer, въведете нула навсякъде в горната
настройка
Настройки за пестене на енергия
Автоматично намаляване на консумираната мощност
Телевизорът автоматично ще се изключи или ще премине в
режим на готовност след 4 часа, ако не използвате
дистанционното управление или контролния панел на
телевизора.
1. В меню PREFERENCES маркирайте Energy Saving
Settings и натиснете OK.
2. Натиснете ▲или▼, за да изберете Automatic Power Down
/Автоматично намаляване на консумираната мощност/.
3. Натиснете ◄или►, за да изберете ‘Включено’ или
‘Изключено’ и натиснете OK.
ЗАБЕЛЕЖКА:
• Тази функция е активирана когато Location е в положение
Home.
• Една минута преди преминаване към режим на готовност, ще
се появи предупредително съобщение.
• Когато са зададени следните функции, първо се включва
функцията, която е определена за най-близко време.
- Автоматично намаляване на консумираната мощност
- Таймер за заспиване
- Рамка за снимки / Автоматично изключване
- Автоматично изключване след 1 час на неактивност (след
включване чрез
‘On Timer’)
- автоматично изключване при отсъствие на сигнал ( след 15
минути на никакъв сигнал)
Намаляване на консумираната мощност когато няма
сигнал
Телевизорът ще се изключи автоматично след 15 минути,
когато не
е намерен сигнал. Можете да изключите тази настройка за
следните цели:
• Слаб сигнал от аналогов канал (няма сигнал)
• Включено е само Аудио L / R за слушане на музика от
външен източник през говорителите на телевизора.
1. В менюто Energy Saving Settings маркирайте No Signal
Power Down и натиснете OK.
2. Натиснете ▲или▼, за да маркирате елемента, който искате
да промените и натиснете◄или►, за да изберете ‘Включено’
или ‘Изключено’.
ЗАБЕЛЕЖКА:
• Настройката по подразбиране е’ Включено’.
• Една минути преди изключване ще се появи предупредително
съобщение.
.
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ЕКРАН С ДИГИТАЛНА ИНФОРМАЦИЯ И
РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОГРАМАТА
Когато използвате дигитален режим, информацията на екрана
и ръководството за програмата предоставят достъп до повече
подробности за програмата за всички налични канали.

За изписване на повече информация
1. Натиснете QUICK, за да отворите Quick Menu.
2. Натиснете ▼ , за да маркирате More Information и
натиснете ОК.

Информация
1. Натиснете
, появява се екран с дигитална
информация, който дава повече подробности относно канала и
програмата, които се гледат в момента.

Икони за екран с информация
Икона
Информация за
услугата

Описание
Тип услуга (TV, радио,
текст)
Пропускане

Аудио
информация

HE-AAC
AD
2. Натиснете ▲▼ за избор на ''Now'', ''Next'' или ''Also''.

Аудио / субтитри
Събитие

3. За запис на следващата програма в графика, изберете ''Next''
и натиснете ОК. Появява се екран Edit Timer.

HD, SD
16:9, 4:3

0,4 - 18
Таймер

Моно
Стерео
Моно двоен
Мултиканал
Dolby Digital
Dolby Digital+
Аудио кодиране
Аудио описание
Увреден слух
Видео формат (HD, SD)
Видео аспект
Телетекст
Субтитри
Мулти аудио
Родителски контрол
Криптиране
Запис
Напомняне

4. Подробностите относно програмата вече са добавени към
таймера. Натиснете ОК за съхранение.
За да посочите, че е настроен Recording Timer, се изписва
икона часовник в полета Next, Also на екрана с информация.
Ако таймерът е Reminder Timer, се появява знак за маркиране.
5. Натиснете ▼ за избор на Also. Подробности относно
програмите, които са стартирани на други канали, ще бъдат
предоставени. Използвайте ◄► за промяна на съдържанието
на дисплея.
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Ръководство
1. Изберете ръководството от екрана като натиснете GUIDE ,
екранното ръководство се появява като маркира елементи на
канала и програмата, които се гледат в момента. Това може да
отнеме няколко секунди.

Избор / търсене на жанр
От екрана с ръководството, може да използвате
характеристики избор на жанр и търсене.
1. Натиснете бутон QUICK от екрана.
2. Натиснете ▲▼, за да подчертаете Genre Colour от Quick
Menu и след това натиснете ОК.

3. С фокусиране върху определен жанр, натиснете желания
цветови ключ за задаване на операцията. За настройка са
налични четири цвята. Натиснете RETURN за връщане към
екрана с ръководството.

Може да включите часова скала до 1.25 или 2.5 часа като
натиснете ЗЕЛЕНИЯ бутон.

4. Натиснете ЖЪЛТИЯ бутон за достъп до екран Genre
Search.

ЗАБЕЛЕЖКА: Каналите се изписват на групи според тип
услуга (телевизия, радио, текст). Като натиснете бутон TV,
услугата се променя.
2. Натиснете ◄► за информация относно програми според
плана на избраните канали. За да маркирате първата програма
в мрежата с жанрове, натиснете ЧЕРВЕНИЯ бутон.
3. За повече подробности относно други програми, които са
налични в момента, натиснете ▲▼ за движение нагоре и
надолу в списъка канали. Докато се избират каналите, се
появяват данни за програмата, която се излъчва в момента.
Натиснете ◄►, за да разгледате информацията за бъдещи
програми.
4. За информация относно маркирана програма,
натиснете
5. За настройка на таймер за тази програма, натиснете
СИНИЯ бутон, за да извикате Program Timers меню.
ЗАБЕЛЕЖКА: С цел операцията записване да работи
правилно, медия рекордер трябва да бъде настроен на същото
време като телевизора. Относно процеса на запис, вижте
подробности в ръководството за потребителя на оборудването
за запис.

5. Натиснете ◄► за избор на жанр. Вписаните програми се
променят за нов жанр. Натиснете ▲▼ за маркиране на
определена програма.
6. Когато се избере определена програма, натискането на бутон
ОК настройва на тази програма. Когато се избере бъдеща
програма, натискането на ОК отваря меню Edit Timer.
7. Относно информация за маркираните програми,
натиснете
8. За изход от Genre Search и връщане към екран ръководство,
натиснете ЖЪЛТИЯ бутон.

6. Натиснете Р˅ за движение напред към следващата страница
или натиснете Р˄ за връщане към предходната страница.
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ДИГИТАЛНИ НАСТРОЙКИ – РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ
За да предотвратите гледане на неподходящи филми и
програми, каналите и менютата могат да се заключат в
дигитален режим. След което достъпът до тях е с PIN ключ.

Настройка на родителски контрол
Характеристика родителски контрол ви позволява да
блокирате програми според техния рейтинг. Ако е бил
настроен PIN, преди настройка на нивото трябва да бъде
въвеждан.

Настройка на PIN
1. Натиснете MENU и ► за избор на меню SETUP.
2. Използвайте ▼ за избор на DTV Settings и след това
натиснете ОК.

1. В меню DTV Setting, натиснете ▼ за избор на Parental
Control и след това натиснете ОК.
2. Използвайте ◄► за избор на опция (None или възрастова
настройка (4 - 17 или 4 – 18, в зависимост от настройка
Country)).

За преглед на блокираните програми, въведете PIN. За да
активирате отново родителски контрол, изключете телевизора
и отново го включете.

3. Натиснете ▼ за маркиране на PIN Settings и след това
натиснете ОК.

4. Използвайте цифровите бутони да въведете четирицифрен
номер. След въвеждането е необходимо да потвърдите чрез
повторно въвеждане.

PIN номерът е настроен.
Ако PIN кодът е настроен, при използване на Auto Tuning и
Reset TV, e необходимо въвеждане на PIN.
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ДИГИТАЛНИ НАСТРОЙКИ – ОПЦИИ ЗА КАНАЛИТЕ

Избор на любими канали
Favourite Channels създава списък дигитални канали, които
се гледат най-много. Може да се създадат четири списъка,
които могат да бъдат смес от телевизия, радио и текст
канали.
1. Изберете канал, който желаете да добавите към списъка с
любими.
2. Натиснете QUICK, за да отворите Quick Menu.
3. Натиснете ▼ за избор на Channel Options и натиснете ОК.

4. Натиснете ОК за избор. В квадратчето се появява знак за
маркиране.
5. Повторете стъпки 1 до 4 за другите канали.
6. Натиснете EXIT.
ЗАБЕЛЕЖКА: Пропуснатите канали не могат да бъдат
избирани чрез Р или Р , но има достъп до тях от директно
въвеждане на номер (при настройка икона
се изписва на
банера, за да се означи пропуснат канал).

Заключване на канали
4. Натиснете ► продължително за избор на списък с любими
(Fav. 1 – 4)
5. Натиснете ОК за избор на тези, които желаете. Знак за
маркиране се появява в квадратчето при избор.
6. Повторете стъпки 1 до 5 за другите канали.
7. Когато се изберат всички любими, натиснете EXIT.

Списък любими канали
1. Натиснете LIST, за да изпишете Channel List.
2. Натиснете ◄► за избор на Favourites 1 – 4. Броят на
наличните любими зависи от това колко списъци сте създали.

Заключване на канали спира гледането на дигитални канали
и достъпът до тях е чрез въвеждане на PIN.
1. Изберете канал, който желаете да заключите, от списъка с
канали.
2. От Quick Menu, натиснете ▼ за избор на Channel Options и
натиснете ОК.
3. Натиснете ► продължително , за да маркирате
4. Натиснете ОК за избор. Появява се знак за маркиране.
Ако вече е настроен PIN, въвеждането на PIN ще се изисква за
настройка на заключените канали.
5. Повторете стъпки 1 до 4 за другите канали.
6. Натиснете EXIT.
7. От тази точка, когато някой от каналите от списък
Заключени канали се избере, трябва да бъде въведен PIN
преди да се позволи достъп до тях.

Заключване на мрежата (само за серия VL)

3. Натиснете ▲▼ за маркиране на канал и натиснете ОК за
гледане.

Пропускане на канали
Тази характеристика ви позволява да настроите каналите,
които ще се пропускат, когато се използват бутони Р Р .
1. Изберете канал, който желаете да пропускате от списъка с
канали.
2. От Quick Menu, натиснете ▼ за избор на Channel Options и
натиснете ОК.

Можете да използвате функцията за заключване на
мрежата, за да предотвратите стартирането на уеб
браузър. Когато тази функция е активирана ще бъде
необходимо въвеждането на ПИН, за да използвате YouTube.
1. В менюто PREFERENCES маркирайте Parental Control
and Locks /Родителски контрол и заключване/ и натиснете OK.
2. Въведете четирицифрен ПИН код.
3. Натиснете ▲или▼, за да маркирате Network Lock и
натиснете ◄или►, за да изберете ‘Включено’ и след това
натиснете OK.
За да отключите мрежата:
1. Изберете ‘Изключено’ в стъпка 3 по-горе.

3. Натиснете ► продължително за маркиране за пропуск
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ДИГИТАЛНИ НАСТРОЙКИ – ДРУГИ НАСТРОЙКИ

Субтитри
В дигитален режим тази характеристика показва
субтитрите на екрана на избрания език, при условие, че те се
излъчват.
1. От меню DTV Settings, натиснете ▼ за избор на Subtitle
and Audio и натиснете ОК.
2. Натиснете ▼ за избор на Subtitle Display и използвайте
◄► за избор на On или Off.

Интерфейс
Прорез Common Interface, който се намира от страни на
телевизора, дава възможност за поставяне на САМ и карта.
Закупуват се от предоставящите услугата и позволяват да
бъдат гледани излъчвания с допълнителна регистрация.За
повече информация потърсете доставчика на услугата.
1. Поставете САМ и картата в прореза за интерфейса, като
следвате предоставените инструкции със САМ. Появява се
квадратче за потвърждение, че САМ е поставена.
2. В меню DTV Settings натиснете ▲▼ за избор на Common
Interface и натиснете ОК.
3. Сега подробна информация относно САМ трябва да бъдат
налични.
ЗАБЕЛЕЖКА: Софтуерът за обновяване на CI Plus CAM
може автоматично да бъде включен. В този момент всички
таймери относно запис/напомняне за програмите ще бъдат
отменени.

3. Натиснете ▼ за избор на Primary Subtitle Language или
Secondary Subtitle Language и използвайте ◄► за избор на
опция.
Бутон SUBTITLE може да бъде използван за избор на
включване или изключване на субтитри , ако са налични
повече от едни субтитри.

Аудио език
Тази характеристика ви позволява програма или филам да
бъдат гледани с избор на език на саундтрака, при условие, че
се излъчват с мулти език.
1. В меню Subtitle and Audio натиснете ▼ за избор на Audio
Type и използвайте ◄► за избор на Normal или For Hard of
Hearing.
2. Натиснете ▼ за избор на Primary Audio Language или
Secondary Audio Language и използвайте ◄► за избор на
опция.
Ако е наличен повече от един саундтрак, използвайте бутон
за избор между тях.
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ОБНОВЯВАНЕ НА СОФТУЕРА И ЛИЦЕНЗИ

Автоматично обновяване
Когато Auto Upgrade се настрои на On, телевизорът
автоматично обновява софтуера в режим в готовност, ако е
наличен нов софтуер.
1. От меню SETUP, натиснете ▲▼ за избор на Software
Upgrade и натиснете ОК.
2. Натиснете ▼ за избор на Auto Upgrade.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА И ВРЪЩАНЕ НА
ТЕЛЕВИЗОРА КЪМ ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ

Информация за системата
Тази характеристика може да бъде използвана за проверка на
версията на използвания в момента софтуер. При режим
DTV, това включва допълнителна диагностична информация
като сила на сигнала, качество на сигнала, честота,
модулация и други.
1. От меню SETUP, натиснете ▲▼ за избор на System
Information.

3. Използвайте ◄► за избор на On или Off.
2. Натиснете ОК за изписване на System Information.

Търсене на нов софтуер
Ако предпочитате, обновяването може да се извърши ръчно с
използване на Search for New Software.
1. От меню Software Upgrade, изберете Over-the-air Upgrade
и след това натиснете ▲▼ за избор на Search for New
Software.
2. Натиснете ОК. Телевизорът автоматично стартира търсене
на нов софтуер, маркерът за прогреса се движи по линията.

3. За информация относно качеството на сигнала на определен
мултиплекс, натиснете ▲▼ за избор на мултиплекс.
4. Натиснете ОК за да извикате екрана с детайлна техническа
информация относно избрания мултиплекс.

Ако се открие нов софтуер, телевизорът автоматично започва
сваляне. Ако не се открие софтуер, се появява екран със
съобщение, че няма наличен нов софтуер.

Лиценз за софтуер
Лицензът за софтуера на телевизора е наличен за преглед.
1. От меню SETUP, натиснете ▲▼ за избор на Software
Licences и натиснете ОК.
Появява се екран, който изписва цялата информация за
лицензите, които се изискват за софтуера на телевизора.

Автоматично изключване
Телевизорът автоматично се изключва (режим в готовност)
след приблизително 4 часа, ако не работите с бутоните за
контрол на дистанционното управление или на контролния
панел на телевизора.
1. От меню SETUP, натиснете ▼ докато Automatic Power
Down се маркира.
2. Използвайте ◄► за избор на On.

Връщане на телевизора към фабрични настройки
Избирането на Reset TV връща всички настройки на
телевизора, включително съхранени канали, към техните
първоначални фабрични настройки.
1. От меню SETUP, натиснете ▼ докато Reset TV се маркира.
2. Натиснете ОК за избор. Появява се екран с предупреждение,
че всички настройки ще бъдат изгубени. Натиснете ОК за
продължение.
Когато телевизорът се включи отново, се появява екран Quick
Setup. Натиснете ОК за разширени настройки и автоматично
търсене. (Вижте раздел „Бързи настройки“ на страница 14.)
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Sampling Clock

РС НАСТРОЙКИ

Хоризонтална и вертикална позиция

Настройката на характеристика Sampling Clock променя
броя на пулса на сканиране, това изчиства вертикалните
линии на екрана.

Свържете РС (както е показано в „Свързване на компютър“)
и се уверете, че на телевизионния екран има картина.
Позицията на картината може да бъде настроена според
личните ви предпочитания.

1. В меню Display Settings натиснете ▼ докато се маркира PC
Settings.

1. В меню PREFERENCES, маркирайте Display Settings и
натиснете ОК.

2. Натиснете ОК за избор и натиснете ▼ за маркиране на
Sampling Clock.

2. В меню Display Settings натиснете ▼ докато се маркира PC
Settings.
3. Натиснете ОК. Натиснете ▲▼ за избор на опция, след това
◄► за настройка.

3. Използвайте ◄► за настройка докато картината се изчисти.

Връщане към фабрични настройки
Използването на Reset връща всички елементи към
оригиналните фабрични настройки.
1. В меню Display Settings натиснете ▼ докато се маркира PC
Settings.

Clock Phase
Clock Phase съвпада с РС сигнала с LCD дисплей. Тази
настройка изчиства холизонталните линии и размазването
на картината.
1. В меню Display Settings натиснете ▼ докато се маркира PC
Settings.
2. Натиснете ОК за избор и натиснете▼ за маркиране на
Clock Phase.

2. Натиснете ОК за избор и натиснете ▼ за маркиране на
Reset.
3. Натиснете ОК.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато РС се свърже с използване на HDMI,
никоя от тези функции не е налична.
Екранът прекъсва работа за кратко при настройката на PC
Settings. Това не е повреда.
Фабричните настройки и обхвата на настройките варира, в
зависимост от формата на входящия сигнал.

3. Използвайте ◄► за настройка докато картината се изчисти.
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ИЗБОР НА ВХОДЯЩ ИЗТОЧНИК И AV СВЪРЗВАНЕ
Вижте страница 8 за детайлно изображение с препоръчваните
връзки.
Повечете медия рекордери и декодери изпращат сигнал чрез
SCART за включване на телевизора към правилния входящ
жак.
Другият начин е да натиснете бутон
за избор на външния
източник докато картината от свързаното оборудване се появи.
Изписва се S , например
2S (EXT 2S) и това означава,
че входящият източник е настроен за S-Video сигнал.

Пропускане на външно оборудване
Тази характеристика ви позволява да направите избор на
входящите източници по по-удобен начин.
1. В меню PREFERENCES натиснете ▼ за избор на AV
Connection и натиснете ОК.

Избор на входящ източник
Използвайте прозорец за избор на входящ източник, ако
телевизорът не включи автоматично.
1. Чрез натискане на бутон
от дистанционното
управление или телевизора, на екрана се появява списък с
всички входящото и външно оборудване.
При натискане на бутон

При натискане на

от дистанционното
управление

бутон
от
десния страничен панел

* Ако радио или текст каналите са налични за DTV
* RV/XV серии

2. Натиснете ▲▼ за маркиране на Input Labelling и натиснете
ОК.
3. Натиснете ▲▼ за избор на входящ източник, който желаете
да пропуснете и след това натиснете ЧЕРВЕНИЯ бутон за
включване на пропускането.

4. За изключване на пропускането, натиснете отново
ЧЕРВЕНИЯ бутон.
Настройка за входящо оборудване на Пропускане се оцветява в
сиво в прозорец Input Selection и се пропуска когато натиснете
бутон
от дистанционното управление.

HMDI ® изписва свързаното оборудване към входящ HDMI от
задната страна или от страни на телевизора.
РС изписва компютър, свързан към входящ RGB/PC от задната
страна на телевизора.
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Избор на входящ сигнал

Класифициране на видео входящи източници

Това определя типа сигнал, който влиза към SCART 2 (EXT 2)
от задната страна на телевизора. Моля да проверите за
справки ръководството за потребителя за свързаното
оборудване.

Тези класицфициращи названия са показани в селектора за
входящ източник. Може да наименувате видео входящ
източник според устройствата, които сте свързали към
телевизора.

1. В меню PREFERENCES натиснете ▼ за избор на AV
Connection и натиснете ОК.

1. В меню PREFERENCES маркирайте AV Connection и
натиснете ОК.

2. Натиснете ▲▼ за маркиране на EXT 2 Input.

2. Натиснете ▲▼ за маркиране на Input Labelling и натиснете
ОК.

3. Натиснете ◄► за избор на AV или S-VIDEO, както се
изисква за вход EXT 2.

Ако отсъства цвят при видеото, опитайте друга настройка.

3. Натиснете ▲▼ за маркиране на елемента, който ще
класифицирате и след това натиснете ◄► за избор на - -,
Amplifier, Cable, DVD, Game, PC, Recorder, Satellite или
VCR, или натиснете ЗЕЛЕНИЯ бутон за избор на User Input.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато се избере чрез натискане на ЗЕЛЕНИЯ
бутон, прозорецът с клавиатурата се появява. Въведете
желаните знаци (10 или по-малко знака) като използвате
клавиатурата (вижте страница 36) или използвайте цифровите
бутони за въвеждане на цифри. За съхранение на настройките,
натиснете СИНИЯ бутон.
4. Повторете стъпка 3 за другите източници.

Настройки на буфер (XV/MV серии)
Когато се свърже активен суббуфер към връзка извеждане на
буфер от задната страна на телевизора, настройте Woofer
на External.
1. От меню AV Connection натиснете ▼ за маркиране на
Woofer.
2. Натиснете ◄► за избор на External.
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РС Аудио
За да получавате звук от свързания РС, включете аудио кабел
от задната страна на телевизора (както е показано в раздел
„Свързване на компютър“) и след това използвайте
настройка PC/HDMI 3* Audio.
1. В меню PREFERENCES натиснете ▼ докато AV
Connection се маркира и натиснете ОК.

1. В меню PREFERENCES натиснете ▼ докато AV
Connection се маркира и натиснете ОК.
2. Натиснете ▼ за маркиране на HDMI Settings и натиснете
ОК.
ЗАБЕЛЕЖКА: HDMI Settings се оцветява в сиво при не
HDMI източници.
3. Натиснете ▲▼ избор и след това натиснете ◄► за
потвърждение.

2. Маркирайте PC/HDMI 3* Audio и след това използвайте ►
за избор на РС опция
ЗАБЕЛЕЖКА: Изборът на РС опция подсилва HDMI 3*
Audio при дигитален режим
*PC/HDMI 2 за MV серии.

HDMI 3* Audio
Ако свързаниятHDMI източник не поддържа дигитално
аудио, включете аудио кабел в PC/HDMI 3* Audio от
задната страна на телевизора (както е показано в „Свързане
на HDMI ® или DVI устройство към HDMI вход“), след това
използвайте настройка HDMI 3* Audio.
*При MV серии HDMI 2
1. От меню AV Connection натиснете ▼ за маркиране на
PC/HDMI 3 Audio и използвайте ► за избор на HDMI 3.
2. Маркирайте HDMI 3 Audio и като използвате ◄► изберете
Auto / Analogue.
RV/XV серии пример

● Еnable Content Type: On
Тази характеристика е предназначена за съответствие с HDMI
версия 1.4. Телевизорът приема данните за съдържанието от
свързаното HDMI устройство.
● INSTAPORTTM: On
Тази характеристика намалява времето на забяване при
включване на HDMI източници.
● RGB Range: Auto
Тази характеристика настройва RGB пълен обхват на сигнала
автоматично. Когато е избрано Limited , RGB сигналът се
извежда в обхват от 16 до 235. Когато е избран Full, RGB
сигналът се извежда в обхват от 0 до 255.
ЗАБЕЛЕЖКА:
● Ако вашата HDMI връзка има възможност за работа при
1080р и/или вашият телевизор има възможност да поддържа
обхват по-голям от 50 Hz или поддържа Deep Color, имате
нужда от кабел категория 2. Обикновените HDMI/DVI кабели
може да не работят правилно с този режим.
● Всички гореописани HDMI настройки имат нужда от
подходящи HDMI източници.
Ако HDMI източникът не поддържа тези характеристики,
телевизорът може да не работи правилно при активирането на
тези характеристики.

Дигитален аудио изход
Ако отсъства звук, опитайте с друга настройка.
ЗАБЕЛЕЖКА: HDMI 3 (HDMI 2 за MV серии) поддържа
дигитален и аналогов звук, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 4 (HDMI
1, HDMI 3 за MV серии) са само с дигитален звук.
Определени DVD дискови формати може да не изведета звук
от този телевизор (32/44.1/48kHz и 16/20/24 бита се приемат).

HDMI 3 Настройки
Някои по-ранни HDMI оборудване може да не работи
правилно с вашия HDMI телевизор. Опитайте се да
настроите INSTAPORTTM и Enable Content Type опции на
Off. Тези настройки трябва да позволят на остарелия HDMI
източник да работи правилно с телевизора.

Когато свързвате съраунд усилвател към дигитален аудио
изход (Sony/Philips Digital Interface Format [S/PDIF]), могат
да се изберат следните опции:
РСМ: Този режим извежда РСМ формат до дигитален аудио
изходящ жак.
Auto: Този режим извежда Dolby Digital (ако е наличен) или
РСМ до дигитален аудио изходящ жак.
Dolby Digital → Dolby Digital
Dolby Digital Plus → Dolby Digital
MPEG → PCM
HE-AAC → Dolby Digital
1. От меню AV Connection натиснете ▼ за избор на Digital
Audio Output.
2. Използвайте ◄► за избор на РСМ или Auto.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА REGZA-LINK
това е нова характеристика, която използва СЕС технология и
ви позволява да контролирате Toshiba REGZA-LINK
съвместими устройства от дистанционното управление на
телевизора чрез HDMI връзка (страница 10).
Когато елемент Enable REGZA-LINK от меню REGZA-LINK
Setup се настрои на On, индивидуални функции също
настроени на On ще се активират.

Контрол на усилвателя
Когато характеристика Amplifier Control се настрои на On,
тя позволява на характеристика ''Speaker Preferences'' да
стане активна.
1. В меню REGZA-LINK Setup натиснете ▼ за маркиране на
Amplifier Control.
2. Натиснете ◄► за избор на On или Off.

Активиране на REGZA-LINK
1. Натиснете MENU и ◄► за избор на меню
PREFERENCES.

Предпочитания за тонколоните

2. Натиснете ▼ за избор на REGZA-LINK Setup и натиснете
ОК.

Тази характеристика позволява да бъдат настроени
предпочитанията ви за аудио извод към тонколоните или
тонколоните към AV усилвателя. Опция AV усилвател
позволява на дистанционното управление на телевизора да
настрои или да заглуши силата на звука на аудиото.

3. Натиснете ▼ за маркиране на Enable REGZA-LINK и след
това натиснете ◄► за избор на On.

1. В меню REGZA-LINK Setup натиснете ▼ за маркиране на
Speaker Preference.
2. Натиснете ◄► за избор на TV Speakers или Amplifier.

Избор на входящ източник за REGZA-LINK
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако настроите Enable REGZA-LINK на Off,
всички останали елементи ще се оцветят в сиво.

Автоматично включване на телевизора
Настройка TV Auto Power позволява на телевизора да се
включи автоматично ако устройство REGZA-LINK е
включено.
1. В меню REGZA-LINK Setup натиснете ▼ за маркиране на
TV Auto Power.
2. Натиснете ◄► за избор на On или Off.

Ако REGZA-LINK устройство с възможност за HDMI
включване (например AV усилвател) се свърже към HDMI
входа, може да изберете друго REGZA-LINK устройство,
което е свъзано към главно HDMI устройство в списъка
входящи устройства.
1. Натиснете
и списъкът с налични входящи
източници се появява на екрана.
2. Натиснете ▼ за избор на желания входящ източник с икона
REGZA-LINK.
3. Натиснете ► и се появява втори екран за избор, който
показва цялото свързано REGZA-LINK оборудване.

Автоматично влизане в режим в готовност
Когато режим Auto Standby се задейства, телевизорът,
когато е изключен, автоматично изключва (режим в
готовност) цялото свързано REGZA-LINK оборудване.
1. В меню REGZA-LINK Setup натиснете ▼ за маркиране на
Auto Standby.
2. Натиснете ◄► за избор на On или Off.
4. Натиснете ▲▼ за избор на желан входящ източник и след
това натиснете ОК.
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ЗАБЕЛЕЖКА:
● Тези функции зависят от свързаното устройство.
● Ако изберете REGZA-LINK входящ източник от прозореца,
някои REGZA-LINK устройства може автоматично да се
включат.
● Когато телевизорът се включи, ще отнеме няколко минути за
икона REGZA-LINK да се появи в списъка. Когато се отстрани
HDMI кабелът, ще отнеме няколко минути за изчезването на
иконата.
● Ако HDMI кабелът от свързаното устройство се промени,
Enable REGZA-LINK от REGZA-LINK Setup меню може да е
необходимо да се настрои отново на On.
● Ако промените HDMI кабела на свързано устройство или
промените настройката на HDMI устройството, възстановете
Enable REGZA-LINK от REGZA-LINK Setup меню от Off на
On.

REGZA-LINK контрол на устройството
С режим REGZA-LINK на дистанционното управление на
вашия телевизор, вие може да контролирате свързаното
REGZA-LINK устройство, което гледате.
За контрол на REGZA-LINK входящ източник, първо изберете
оборудване от REGZA-LINK избор на входящ източник и след
това включете режима на дистанционното управление на
REGZA-LINK и натиснете бутон.

Режим на
устройството

Вижте страница 6 за повече подробности относно функциите
на бутоните на дистанционното управление.
ЗАБЕЛЕЖКА: Наличните функции зависят от свързаното
оборудване. Може да не са налични всички бутони от
дистанционното управление. Вижте за справки ръководството
за потребителя за всяко свързано устройство.

Режим в готовност на система REGZA-LINK
Ако телевизорът се изключи (режим в готовност), телевизорът
изпраща съобщение за изключване (режим в готовност) до
всички REGZA-LINK устройства, свързани към телевизора.
Тези функции могат да се задействат или отменят от REGZALINK Setup (вижте страница 59).
ЗАБЕЛЕЖКА:Тази характеристика зависи от свързаното
оборудване и състоянието на телевизора.

Аудио контрол на система REGZA-LINK
С дистанционното управление на вашия телевизор, вие може
да настроите или да заглушите силата на звука на
тонколоните, свързани към телевизора чрез AV усилвател.
Най-напред настройте режима на дистанционното
управление на REGZA-LINK.
1. Настройте Speaker Preference на Amplifier в меню REGZALINK Setup.
2. Потвърдете, че свързаното REGZA-LINK устройство (като
DVD плеър и други), е избрано за AV входящия източник.
ЗАБЕЛЕЖКА:
● Тези функции зависят от свързаното устройство.
● Когато включите AV усилвателя, променете входящия
източник или настройте силата на звука, звукът ще се изведе
от тонколоните на AV усилвателя, дори ако TV Speakers е
избран. Изключете телевизора и отново го включете за
извеждане на звука от тонколоните на телевизора.
● Тази характеристика може да не работи, ако AV усилвателят
е в действие.

REGZA-LINK РС линк
Тази характеристика автоматично настройва подходящия
широкоекранен формат и предпочитания за картина, когато е
свързан към REGZA-LINK РС.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази характеристика зависи от състоянието на
свързаното оборудване.

REGZA-LINK one touch
Когато свързаното оборудване се включи, REGZA-LINK
автоматично отчита телевизора чрез входящия избор. Ако
телевизорът е в режим в готовност, той автоматично се
включва.
Тези функции могат да се стартират или отменят от REGZALINK Setup (вижте страница 59).
ЗАБЕЛЕЖКА:
● Дори ако оборудването изписва меню, телевизорът може
автоматично да изпише входящия източник.
● Тази характеристика зависи от свързаното оборудване и
състоянието на телевизора.
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Този телевизор има памет за съхранение на множество
страници и отнема няколко секунди за зареждане. Предлага
два Modes за преглед на текста – Auto изписва Fastext, ако е
налично. LIST съхранява четири любими страници.

Избрани режими
Текстовите знаци автоматично се избират от езиковите
настройки в меню SETUP.
1. От меню PREFERENCES изберете Teletext.
2. С бутони ◄► изберете Auto или LIST, след това натиснете
EXIT.

Текст инфорамиця

Навигация на страници с използване на автоматичен
режим
Ако услуга Fastext е налична, четири цветни заглавия се
появяват в основата на екрана.
За достъп до една от четирите теми, натиснете бутона със
съответния цвят на дистанционното управление.
За допълнителна информация относно вашата текстова
система/и, вижте индекс страницата на излъчвания телетекст
или се консултирайте с местиня Toshiba дилър.

Навигация на страници с използване на списък
Четирите оцветени избора в дъното на екрана са цифрови 100,
200, 300 и 400, които са програмирани в телевизионната памет.
За да разгледате тези страници, натиснете съответните цветови
бутони.
За да промените тези съхранени страници, натиснете бутона в
съответния цвят и въведете 3 цифрен номер. Този номер ще
промени горната лява част на екрана и цветовия маркер.
Натиснете ОК за съхранение. Когато ОК се натисне, всички
четири номера за страници в дъното на страницата ще се
съхранят и предходните ще се изгубат.
Ако ОК не се натисне, изборът ще бъде забравен когато
каналът се промени.
Други страници може да бъдат разглеждани чрез въвеждане на
3 цифрен номер – но НЕ натискайте ОК или тези страници ще
бъдат съхранени.

Бутон TEXT:
За да разгледате текстовите услуги натиснете ТЕХТ.
Натиснете отново, за да наложите текста върху нормално
излъчвана картина и отново за връщане към нормален режим
на гледане. Каналите не може да бъдат променени докато не се
отмени характеристика телетекст.
Първата показана страница е първоначалната страница.
Всяка страница може да бъде достигната чрез въвеждане на 3
цифрен номер на страница с използване на цифровите бутони,
натискането на цветовите бутони или натискането на Р˅ за
движение напред до следващата страница и Р˄ за движение
назад до предходната страница.
Подстраници
Страниците на екрана се обновяват динамично при получаване
на подстраници.
Ако отворите страница, която съдържа подстраници,
подстраниците автоматично се изписват в последователност.
За отмяна на автоматична промяна на подстраници, натиснете
◄►.
Веднъж избрана, подстраницата, която разглеждате, ще бъде
маркирана и докато телевизорът зарежда допълнителни
подстраници, цветът на цифрите се променя, като посочва, че
тези страници са били заредени.
Тези подстраници остават налични за преглед докато се избере
друга страница или, при нормален режим на телевизора,
каналът се променя.
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Бутони за контрол
По-долу е представено ръководство за функциите на бутоните
от дистанционното управление за контрол на характеристика
текст.
За изписване на индекс/първоначална страница:
Натиснете
за достъп до индекс/първоначална страница.
Тази, която се изписва, зависи от излъчващата станция.
ТЕХТ За изписване на страница:
Натиснете ТЕХТ за изписване на текст. Натиснете отново за да
видите текста в нормална картина. Натиснете отново за
връщане към нормален режим на гледане на телевизия.
Каналите не могат да се променят докато тази характеристика
е приложена.

За да разкриете скрит текст:
За да разкриете решение на задача и страниците с шегите,
натиснете бутон
.
За задържане на страница:
Когато е удобно за задържане на страница. Натиснете
и
ще се появи в горния ляв ъгъл на екрана. Страницата
ще се задъжи на екрана докато бутонът отново се натисне.
За уголемяване на размера на текст:
Натиснете
веднъж за уголемяване на горната половина на
страницата, натиснете отново за долната част на страницата.
Натиснете отново за връщане към нормален размер.
За избор на страница докато гледате нормална
картина:
Въведете номера на страницата и след това натиснете
изписва се нормална картина. Телевизорът посочва кога
страницата е готова като променя цвета на номера на
страницата в горната част на екрана. Натиснете ТЕХТ за
преглед.
За изписване на новини:
Изберете страница новини за избаната текстова услуга (вижте
индекс страницата на текст услугата). Новините ще бъдат
изписвани когато и както се излъчват.



Запомнете да отмените текст
услугата преди промяна на каналите –
натиснете ТЕХТ бутона два пъти.
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ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
По-долу са отговорите на някои от най-общите въпроси.

В
О
В
О

Защо няма звук или картина?
Проверете дали телевизорът не е в режим в
готовност. Проверете основния кабел и всички
свързвания.
Има картина, но защо има малко или няма цвят?
Когато използвате външен източник, например,
видео касета с лошо качество, ако има малко или
няма цвят, понякога подобренията може да бъдат
постигнати. Цветът е настроен фабрично на Auto за
автоматичен дисплей на най-добрата цветова
система.

В
О

1. Изберете меню ATV Manual Tuning. Маркирайте станция и
натиснете ОК, след това натиснете за избор на Manual Fine
Tuning.
2. С използване на настройте качеството на картината и звука.
Натиснете ОК и след това EXIT.

За проверка на качеството на цвета:

В
О
В
О
1. По време на работата на външния източник, изберете Colour
System от меню SETUP.
2. С бутони изберете между Auto, PAL, SECAM, NTSC 4.43
или NTSC 3.58.

В
О

В
О

В
О

Защо видеото/DVD, което в момента е включено,
не се появява на екрана?
Уверете се, че медия рекордерът или DVD плеърът
са свързани към телевизора както е показано на
страница 8 и след това изберете правилния входящ
източник с натискане на бутон
Защо има картина, но няма звук?
Проверете всички връзки.
Може да се получава формат без звук или с формат,
който не се приема.
Проверете силата на звука, дали не е избрана
характеристика заглушаване.
Защо VCR/DVD картината е черна и бяла?
Проверете дали е избрана правилната EXT2
входяща настройка, S-VIDEO или AV. Вижте AV
Свързване на страница 57.

Какво друго може да причини лоша картина?
Смущения или лош сигнал. Опитайте различна
станция. Фина ръчна настройка може да помогне.

В
О
В
О
В
О
В
О

Защо бутоните за контрол на телевизора не
работят?
Проверете дали характеристика Panel Lock не е
активирана.
Защо дистанционното управление не работи?
Проверете дали режимът на дистанционното
управление е телевизор.
Проверете дали батериите не са изтощени или
поставени неправилно.
Защо дигиталният канал е заключен?
Каналът е заключен в Channel Options (вижте
раздел „Дигитални настройки“).
Защо някои от дигиталните канали с регистрация
не са налични?
Вашата регистрация има нужда от обновяване.
Свържете се с доставчика на услугата.
Защо саундтракът е на английски език когато е
избран друг аудио език?
Програмата в момента се излъчва само със
саундтрак на английски.
Защо звукът не е правилен или няма звук когато
работи в режим DTV?
Натиснете
за да се убедите, че опция
увреден слух не е избрана.
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В
О
В
О
В
О
В
О

В
О

В
О

В
О
В
О

Какво е DVB-T?
Дигитално видео излъчване чрез антена.
Какво е DVB-C?
Дигитално видео излъчване с кабелна връзка.
Как се избират радио канали?
Натиснете TV на дистанционното управление и
изберете DTV RADIO. Другият начин е да
направите избор от GUIDE.
Какво може да се направи, ако PIN кодът е
забравен?
Използвайте Master PIN код 1276, след това
променете кода по ваш избор. Уверете се, че никой
не използва Master PIN код като скриете
ръководството за потребителя.
Защо има вертикални линии на екрана при РС
режим?
Sampling Clock може да има нужда от настройка.
Изберете PC Settings от меню Display Settings,
маркирайте Sampling Clock и настройте докато
линиите се изчистят.
Защо има хоризонтални линии на екрана при
режим РС?
Clock Phase може да има нужда от настройка.
Изберете PC Settings от меню Display Settings,
маркирайте Clock Phase и настройте докато
картината се изчисти.
Защо при избор на дигитални субтитри, те не се
изписват на екрана?
Субтитрите не се излъчват.
Защо има проблеми с аналогов текст?
Добрата работа на текста зависи от силния сигнал
на излъчване. Това обикновено изисква антена на
покрива или външна такава. Ако текстът не се
разчита или е размазан, проверете антената.
Отидете на основната индекс страница на текст
услугата и проверете за ръководство за
потребителя. Това ще обясни основните операции
на текста. Ако е необходима допълнителна
информация относно използването на текста, вижте
раздел текст.

Защо се вижда номер на страница в горната част
на екрана, а няма текст?
О
Текстът е избар, но информацията телетекст в
момента не е налична за източника.
В
Защо цветовете не са правилни когато се включи
NTSC източник?
О
Свържете източника чрез SCART и включете.
Изберете Colour System от меню SETUP.
1. Настройте цвета на Auto и излезте.

В

2. Отидете до меню PICTURE и настройте нюанса.
В
Защо свързаните устройства чрез HDMI не
работят правилно?
О
Уверете се, че използвате кабели с лого HDMI
(вижте страница 9).
Някои от по-старите модели HDMI може да не
работят правилно с последните HDMI
телевизионни продукти, поради прилагане на нови
стандарти. Опитайте да включите HDMI настройки
(Enable Content Type и INSTAPORTTM) на Off.
В
Защо REGZA-LINK не работи?
О
Когато свързаното REGZA-LINK устройство не
работи правилно след като сте променили
настройките на устройството, изключете
телевизора и издърпайте от щепсела основния
кабел и след това включете щепсела и телевизора
отново. Изключете HDMI кабела на REGZA-LINK
устройството и кабела отново.
В
Защо лого REGZA-LINK все още стои когато
оборудването е изключено?
О
Ако REGZA-LINK устройството е изключено,
логото ще изчезне след приблизително една
минута.
В
Защо устройствата в мрежата не работят?
О
LAN кабелът не е свързан правилно или изцяло.
Свържете всички кабели (вижте страница 12).
Уверете се, че мрежовия адрес е настроен правилно
(вижте страница 35).
В
Защо безжичната мрежа не работи?
О
Уверете се, че се използва TOSHIBA Dual Band
WLAN адаптер (продава се отделно).
Проверете дали АР е включен.
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В
О

Защо характеристика медия плеър не работи?
Уверете се, че устройствата са свързани правилно.
Неправилни действия може да се случат при
свързване на USB Hub.
Какво означават светодиодите на фронталния
панел на телевизора?
Проверете таблицата по-долу.

В
О

Индикация на светодиода
LED-3

LED-2

LED-1

Оранжев
Зелен
Зелен
(непрекъснат) (непрекъснат) (непрекъснат)

Червен
Зелен
Зелен
(непрекъснат) (непрекъснат) (непрекъснат)

OFF

Оранжев
(непрекъснат)

Червен
(непрекъснат)

Зелен
Зелен
(непрекъснат) (непрекъснат)

OFF

OFF

OFF

Зелен
(непрекъснат)

Зелен
(непрекъснат)

Зелен
(непрекъснат)

Оранжев
Зелен
Червен
(непрекъснат) (непрекъснат) (непрекъснат)

Състояние
Включване
Таймер
включване
настроен
Програмен
таймер настроен

Решение

Индикация на светодиода
LED-3

LED-2

LED-1

Червен
Зелен
Червен
(непрекъснат) (непрекъснат) (непрекъснат)
-

Включване
Таймер
включване
настроен
Програмен
таймер активен

-

Включване
Таймер
включване
настроен
Програмен
таймер не е
настроен

-

Включване
Таймер
включване не е
настроен
Програмен
таймер настроен

-

Включване
Таймер
включване не е
настроен
Програмен
таймер активен

-

Включване
Таймер
включване не е
настроен
Програмен
таймер не е
настроен

-

Изключване (в
готовност)
Таймер
включване е
настроен
Програмен
таймер настроен

-

OFF

Зелен
Червен
(непрекъснат) (непрекъснат)

Състояние

Решение

Включване (в
готовност)
Таймер
включване е
настроен
Програмен
таймер активен

-

Изключване (в
готовност)
Таймер
включване е
настроен
Програмен
таймер не е
настроен

-

Оранжев
(непрекъснат)

OFF

Червен
(непрекъснат)

Изключване (в
готовност)
Таймер
включване не е
настроен
Програмен
таймер настроен

-

Червен
(непрекъснат)

OFF

Червен
(непрекъснат)

Включване (в
готовност)
Таймер
включване не е
настроен
Програмен
таймер активен

-

OFF

OFF

Червен
(непрекъснат)

Изключване (в
готовност)
Таймер
включване не е
настроен
Програмен
таймер не е
настроен

-

OFF

OFF

Зелен
(мигащ)

Ненормална
работа на
линията

OFF

OFF

Червен
(мигащ)

Ненормална
работа на WDT.

OFF

Зелен
(мигащ)

OFF

Вентилаторът е
спрял (ако е
приложимо.

OFF

OFF

Оранжев
(мигащ)

Грешка във
фоново
осветление.

Изключет
е
телевизор
аи
издърпайт
е щепсела
от
контакта.
Отново
включете
щепсела и
включете
телевизор
а.

65

ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЦЕНЗА
Произведен с лиценз на Dolby Laboratories.
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН С AVC ПАТЕНТ
ПОРТФОЛИО ЛИЦЕНЗ ЗА ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА
Dolby и двойният D символ са регистрирани
УПОТРЕБА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ОТНОСНО (I) КОДИРАНО
търговски марки на Dolby Laboratories.
ВИДЕО В СЪОТВЕТСТВИЕ С AVC СТАНДАРТ (AVC)
HDMI, HDMI лого, High Definition Multimedia
ВИДЕО И/ИЛИ (II) ДЕКОДИРАНЕ НА AVC ВИДЕО, КОЕТО
Interface са търговски марки или регистрирани Е КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ, ОБВЪРЗАН С ЛИЧНА И
търговски марки на HDMI Licensing, LLC.
НЕТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И/ИЛИ Е ПОЛУЧИЛ ОТ
INSTAPORTTM и INSTAPORT лого са търговски марки на
ВИДЕОДОСТАВЧИКА ЛИЦЕНЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
Silicon Image, Inc. в Съединените Щати и други държави.
AVC ВИДЕО. НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЛИЦЕНЗ ИЛИ НЕ СЕ
SD логото е търговска марка.
ПРИЛАГА ЗА ДРУГА УПОТРЕБА. ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА ОТ MPEG
LA, L.L.C.
DLNA ® , DLNA лого и DLNA CERTIFIEDTM са търговски
ВИЖТЕ HTTP://WWW.MPEGLA.COM
марки, марки на услугата, или сертификационни марки на
Digital Living Network Alliance.
Audissey EQ технология (XV/MV
серии)
DVB е регистрирана търговска марка на DVB Project.
Произведен с лиценз от Audyssey Laboratories. U.S. И
съответни чужди патенти. Audissey EQ е регистрирана
[1] EIA/CEA-861-D съответствие покрива трансмисиите на
търговска марка на Audyssey Laboratories.
некомпресирано дигитално видео с широк честотен обхват на
Audissey EQ е на база спечелване на награда Audissey MultiEQ
защита на съдържанието, което е стандартизирано за
технология. Това е първото пространствено еквализационно
получаване на видео сигнали с висока дефиниция.Порати тази
решение, което може да постигне оптимален звук за голямо
причина, това е развиваща се технология, възможно е някои
пространство на слушане и се използва с много
устройства да не работят правилно с телевизора.
професионални и домашни театрални продукти. Audissey EQ
HDMI, HDMI лого и High-Definition Multimedia Interface и
се използва в процеса на настройка на телевизора за
търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI
изчисление на еквализационни решения, които коригират
Licensing, LLC.
времеви и честотни проблеми при телевизионните системи.
Това води до ясен, богат звук с по-ясен диалог.
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Почистване на екрана и корпуса...
Изключете телевизора, почистете екрана и корпуса с мека, суха кърпа. Препоръчваме да не използвате полиращи препарати или
разтворители върху екрана или корпуса, тъй като това може да доведе до повреда
Третиране като отпадък...
Следната информация се отнася само за членове на ЕС:
Третиране на продуктите като отпадък
Символът зачертана кофа за боклук на колела означава, че продуктите трябва да се събират и третират отделно от
битовия отпадък. Батериите и акумулаторите могат да се изхвърлят с продукта. Те ще бъдат отделени в център за
рециклиране.
Черната линия означава, че продуктът е на пазара след 13 август 2005.
Чрез участието си в разделното събиране на продукти и батерии, вие помагате за гарантирането на правилното
третиране на продуктите и батериите и това помага за предотвратяване на потенциални негативни влияния върху
околната среда и човешкото здраве.
За по-подробна информация относно събирането и рециклирането във вашата държава, свържете се с офисите на местно
сметосъбиране или с магазина, където сте закупили продукта.
Изхвърляне на батериите и/или акумулатори
Символът зачертана кофа за боклук на колела означава, че батерии и/или акумулатори трябва да бъдат събирани и
третирани отделно от битовия отпадък.
Ако батериите или аумулаторът съдържат повече от определените стойности олово (Pb), живак (Hg) и/или кадмий
(Cd), определени в Директива за Батериите (2006/66/ЕС), то химичните символи за олово (Pb), живак (Hg) и/или
кадмий (Cd) ще се появят под зачертаната кофа за боклук на колела.
Чрез участието си в разделното събиране на батерии, вие помагате за гарантирането на правилното третиране на
продуктите и батериите и това помага за предотвратяване на потенциални негативни влияния върху околната среда и човешкото
здраве.
За по-подробна информация относно събирането и рециклирането във вашата държава, свържете се с офисите на местно
сметосъбиране или с магазина, където сте закупили продукта.
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Преди да свържете каквото и да е външно оборудване, изключете всички основни бутони. Ако няма бутон, отстранете
основния щепсел от контакта на стената.
Информация за сигнала за Mini D-sub 15 pin конектор
Pin No.

Име на сигнал

Pin No.

Име на сигнал

Pin No.

Име на сигнал

*NC = не е свързан
Одобрени РС сигнали чрез РС терминал
РС въвеждане на този телевизор приема само формати на сигнал, които са в съответствие с VESA-DMT, както е показано в
таблицата по-долу. Тъй като някои входящи сигнали на РС, които са различни от описаните долу в таблицата резолюция и
честоти, може да се случи следното: неправилно излагане, грешно разчитане на формат, лоша позиция на картината, размазване
или размиване. В този случай, настройте формата за извеждането на монитора на РС да отговаря на сигнала в таблицата долу.
Формат

Резолюция

Честота

Честота

Пиксели

VESA Стандарт (DMT)
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Одобрени видео или РС сигнали през HDMI терминали
HDMI въвежда към телевизора само одобрените VGA, SVGA, XGA, WXGA и SXGA формати, които съответстват на VESA, както
е показано в таблицата по-долу. Тъй като някои РС и HDMI или DVI устройства въвежда сигнали, които се различават от
резолюцията и честотата, описани в таблицата по-долу, може да се случи следното: неправилно излагане, грешно разчитане на
формат, лоша позиция на картината, размазване или размиване. В този случай, настройте формата за извеждането на монитора на
РС, HDMI или DVI да отговаря на сигнала в таблицата долу.
Формат

Резолюция

Честота

Честота

Пиксели

VESA
Стандарт
(DMT)
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Спецификации и аксесоари

Стерео

Никам
система 2 носача

2 carrier system
DVB-T Системи за канали/излъчване
Великобритания UHF 21-68 PAL-I

Системи за канали/излъчване Visible Screen Size
UHF UK21-UK69 (приблизително.)

Франция VHF 05-10 (VHF 01-05)
UHF 21-69

PAL-B/G UHF E21-E69
VHF E2-E12, S1-S41

Германия VHF 05-12
UHF 21-69

SECAM-L UHF F21-F69
VHF F1-F10, B-Q

Австрия

SECAM-D/K UHF R21-R69
VHF R1-R12

VHF 05-12
UHF 21-69
Швейцария VHF 05-12
UHF 21-69
Италия

VHF 05-12 (D,E,F,G,H,H1,H2)
UHF 21-69
Испания UHF 21-69
Холандия VHF 05-12
UHF 21-69
Гърция

VHF 05-12
UHF 21-69

Входящо видео PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43
Външни връзки
EXT 1 Вход
EXT 2 Вход
EXT 3 Вход
EXT 4 Вход (Страничен)
HDMI 1/2/3 Вход
(HDMI 1/2 за MV серии)
HDMI 4 Вход (Страниен)
(HDMI 3 за MV серии)
PC Вход
PC/HDMI 3 Аудио
(PC/HDMI 2 за MV серии)
Дигитален аудио изход (S/PDIF)
Извод към активен суббуфер
(XV/MV серии само)
Различни аудио изходящи
(XV/MV серии само)
LAN порт
USB 1 порт

Модел
37

32
94cm
40
46

80cm
102cm
117cm

Display
16:9
Извеждане на звук Основни 10W + 10W
(при 10% изкривяване)
Консумация на енергия Модел 32RV
114W
(приблизитело.)
37RV
143W
40RV
145W
32XV/MV 114W
37XV/MV 131W
40XV/MV 143W
46XV/MV 169W
Годишна консумация
на енергия*
(приблизително.)

32RV 132.4kWh 32XV/MV 131.8kWh
37RV 168.3kWh 37XV/MV 161.3kWh
40RV 168.5kWh 40XV/MV 168.5kWh
46XV/MV 230.8kWh

Режимна консумация
на енергия**
(приблизително.)

32RV 89.7W 32XV/MV 89.7W
37RV 115W 37XV/MV 112W
40RV 115W 40XV/MV 115W
46XV/MV 158W
0.20W

Консумация в режим
в готовност
21-pin SCART
RGB, A/V (приблизително.)
21-pin SCART A/V, S-video
Консумация
<0.01W
Фоно жак Y, PB/CB, PR/CR
(приблизително.)
Фоно жак аудио L + R
Фоно жак видео
* Работи 4 часа на ден 365 дни в годината.
Фоно жак аудио L + R
** Тествано в съответствие с IEC 62087-BD Ed. 2.0:2008.
HDMI® (Enable Content Type, Размери
Модел
32 58cm (H) 79cm (W) 29cm (D)
INSTAPORT™, RGB )
(приблизително.)
37 65cm (H) 90cm (W) 29cm (D)
HDMI® (Enable Content Type,
40 68cm (H) 98cm (W) 33cm (D)
INSTAPORT™, RGB )
46 76cm (H) 111cm (W) 33cm (D)
(Размера за височина включва поставката)
Mini D-sub 15-pin Analog RGB signal
Тегло (приблизително.) Модел 32RV 13.5kg 32XV/MV 14.0kg
3.5mm мини жак аудио
37RV 16.0kg 37XV/MV 17.5kg
40RV 18.5kg 40XV/MV 19.0kg
46XV/MV 23.5kg
Оптичен
Жак слушалки
3.5mm стерео
Фоно жак
Условия на работа Температура 5°C - 35°C (41°F - 94°F)
Влажност 20 - 80% (без кондензация)
Фоно жакове аудио L + R
Предоставени аксесоари
Дистанционно управление
2 батерии (AAA, IEC R03 1.5V)
RJ-45
'P' Clip

Медия плеър интерфейс версия: USB 2.0
Почистваща кърпа (за почистване на
USB класа: Mass Storage
корпуса и контролния панел)
Файлова система: FAT12, FAT16 и FAT32

USB 2 порт
SD слот карта
(XV/MV серии само)

Аксесоари по избор
Безжичен LAN адаптор готов за домашна
мрежа, IEEE802.11a/b/g/n съвместим
Интерфейс версия: SD (up to 2GB)
SDHC (4-32GB)
Файлова система: FAT12, FAT16 и FAT32

TOSHIBA Dual Band WLAN Adaptor
WLM-10U2
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