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Licencje

TEN PRODUKT JEST LICENCJONOWANY PRZEZ AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE DLA OSOBISTEGO I 
NIEKOMERCYJNEGO KODOWANIA PRZEZ KONSUMENTÓW DO (I) WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM 
AVC ("WIDEO AVC") I/LUB (II) DEKODOWANIA FILMÓW WIDEO AVC ZAKODOWANYCH PRZEZ 
KONSUMENTÓW CHARAKTERZE OSOBISTYM I NIEKOMERCYJNYM NINIEJSZYM NIE JEST UDZIELANA 
ŻADNA LICENCJA, W TYM DOROZUMIANA, NA JAKIKOLWIEK INNY UŻYTEK. DODATKOWE INFORMACJE 
MOŻNA UZYSKAĆPOD ADRESEM HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Ten produkt zawiera jeden lub więcej programów chronionych na mocy międzynarodowego oraz 
autorskiego prawa USA jako niepublikowane dzieła. Są one poufnych i zastrzega się ich powielanie 
lub ujawnianie, całość lub w część lub produkcja pochodnych dzieł bez wyraźnej zgody firmy Dolby 
Laboratories jest zabroniona. Copyright 2003-2009 przez Dolby Laboratories. Wszystkie prawa 
zastrzeżone.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
STRONG oświadcza, że telewizor LED jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE dotyczącą urządzeń radiowych.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://www.strong.tv/en/doc

Z zastrzeżeniem zmian. W wyniku ciągłych badań i rozwoju specyfikacji technicznej projekt i wygląd produktów mogą ulec zmianie. 
Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby Audio i symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. 
HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI 
Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami 
towarowymi ich właścicieli.
© STRONG 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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1.0 INSTRUKCJA
1.1 Instrukcje bezpieczeństwa

�� Przeczytaj wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Zachowaj te 
instrukcje do późniejszego wykorzystania.

�� Używaj tylko akcesoria określone lub dostarczone przez producenta (np. zasilacz, baterie itp. ).
�� Prosimy o zapoznanie się z informacją zawartą na tylniej obudowie na temat elektryczności i 

bezpieczeństwa przed instalacją lub włączeniem urządzenia.
�� Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać urządzenia na deszcz 

lub wilgoć.
�� Wentylacja nie powinna być utrudniona przez zasłanianie otworów wentylacyjnych takimi 

przedmiotami jak gazety, obrusy, zasłony, itp.
�� Aparatura nie powinna być narażona na kapiącą lub pryskającą wodę ani obiekty, takie jak 

wazony, umieszczone się na urządzeniu.

�� Znak     wskazuje na ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Zewnętrzne przewody 
muszą być zainstalowane przez poinstruktowaną wykwalifikowaną lub można użyć już 
istniejących przewodów.

�� Aby zapobiec powstawaniu szkód, urządzenie musi być bezpiecznie przymocowane do podłogi 
i ściany zgodnie z instrukcjami instalacji.

�� Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu przy niepoprawnej wymianie akumulatora. Zastąpić go 
można tylko poprzez te same typy lub równoważny produkt.

�� Akumulator (akumulator lub bateria lub baterie) nie mogą być narażone na nadmierne światło 
słoneczne, pożar lub podobne.

�� Nadmierna głośność akustyczna słuchawki może spowodować utratę słuchu.
�� Słuchanie muzyki na wysokie poziomie głośności i dłuższy czas trwania może spowodować 

uszkodzenie słuchu.
�� Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, należy obniżyć wielkość do poziomu bezpiecznego 

oraz zmniejszyć ilość czasu słuchania na wysokim poziomie.
�� Wtyczka lub złącze urządzenia używane również jako wyłącznik urządzenia muszą być łatwo 

dostępne. Podczas przenoszenia oraz transportu, prosimy o zadbanie o zestaw przewódów 
zasilania, np. związanie przewodu zasilającego oraz zestawu kabli. Kable powinny być 
chronione przed ostrymi krawędziami gdyż mogą one powodować uszkodzenia zestawu kabli 
zasilania. Przy ponownym podłączeniu urządzenia upewnij się, że przewód zasilania nie jest 
uszkodzony. W przypadku szkody zastąp uszkodzony przewód przewodem o tych samych 
parametrach. Urządzenie jest wyłączone gdy wszystkie sygnały świetlne na urządzeniu są 
wyłączone. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od źródła zasilania należy wyciągnąć wtyczkę z 
gniazdka.

�� Należy zwrócić szczególną uwagę na aspekty środowiskowe przy utylizowaniu baterii.
�� Źródła ognia, takie jak zapalone świece, nie powinny być umieszczane na przyrządzie.
�� G aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, świeczki lub inne otwartych źródła ognia z 

dala od tego produktu.
�� Port USB może dostarczyć maksymalniedo 500 mA.
��  Sprzęt oznaczony tym znakiem jest urządzeniem klasy II, czyli urządzeniem 

elektrycznym o podwójnej izolacji. Jest tak zaprojektowany, że nie wymaga podłączenia 
do gniazdka z uziemieniem.

Środowisko pracy

�� Nie instalować urządzenia w ciasnej przestrzeni, takiej jak regał lub podobne.
�� Nie używać urządzenia w pobliżu wilgotnych i zimnych pomieszczeń, chronić zestaw przed 

przegrzaniem.
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�� Przechowywać z dala przed bezpośrednim światłem słonecznym.
�� Nie wolno używać zestawu w pobliżu zakurzonych, zapylonych miejsc.

Dyrektywa WEEE 

Właściwy sposób utylizacji tego produktu. Oznakowanie to wskazuje, że tego produktu nie 
wolno wyrzucać z innymi odpadami z gospodarstw domowych w UE. Aby zapobiec możliwej 
szkodzie dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, z niekontrolowanego unieszkodliwiania 
odpadów, zutylizuj to urządzenie odpowiedzialnie promując zrównoważone ponowne 

wykorzystanie zasobów materialnych. Do zwrotu używanego urządzenia zaleca soę używać systemów 
zwrotu i zbiórki lub skontaktowanie się z punktem sprzedaży detalicznej, gdzie produkt został zakupiony.

1.2 Pamięć
Twoje urządzenie zostało starannie sprawdzone i zapakowane przed wysyłką. Po rozpakowaniu go, 
upewnij się, że wszystkie części są zainstalowane. Przechowuj opakowanie z dala od dzieci. Zaleca się 
zachować karton w okresie gwarancji, aby urządzenie w przypadku ewentualnej naprawy gwarancyjnej.

1.3 Akcesoria
1x Instrukcja instalacji

1x Instrukcja montażu stojaka

1x Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

1x pilot

2x baterie AAA

1x główny kabel zasilający

1.4 Konfiguracja sprzętu
Fig. 1a

Ekran ustawić na twardą powierzchnię stółu lub biurka. Dla celów wentylacyjnych urządzenia zostawić 
co najmniej 10 cm wolnej przestrzni. Aby uniknąć wszelkich usterek i niebezpieczeństwa proszę nie 
umieszczać żadnych przedmiotów na urządzeniu. Ten produkt może służyć w klimacie tropikalnym i/lub 
umiarkowane.

Instrukcja obsługi dostępna na naszej stronie internetowej www.strong.tv zapewnia kompletne 
instrukcje dotyczące instalowania i używania tego TV. Symbole służyć w następujący sposób.

WARNING Wskazuje informację ostrzegawczą.

UWAGA Wskazuje, wszelkie inne dodatkowe istotne i pomocne informacje.

MENU  Reprezentuje przycisk na pilocie zdalnego sterowania lub TV. 
(Pogrubiony znak)

Move to  Reprezentuje element menu w oknie. 
(Znak kursywą)

4



2.0 INSTALACJA
2.1 Domyślny kod PIN: 1234

2.2 Panel przedni
Fig. 2

UWAGA:  Grafika jest użyta tylko w celach prezentacyjnych.

1. Wskaźnik zasilania
2. Głośniki

2.3 Panel tylny

Fig. 3a

UWAGA:  Grafika jest użyta tylko w celach prezentacyjnych.

1. pq  Przeszukuje w górę/dół listy kanałów. W systemie menu przyciski działają z 
jednakową funkcją przycisków pq na pilocie i regulują elementy menu..

2. t u  Zwiększa/zmniejsza głośność. W systemie menu przyciski działają z 
jednakową funkcją przycisków t u na pilocie i regulują elementy menu.

3. q/Menu  Włącza telewizor w trybie gotowości. Jeśli telewizor jest włączony, naciśnij 
przycisk, aby wyświetlić menu NAV. Bez pilota, menu NAV jest skrótem do 
Dom, Ustawienie, Powrót, Opcja i Zasilanie. W trybie menu naciśnij krótko, 
aby potwierdzić wybór (działa jak przycisk OK na pilocie), naciśnij dłużej, aby 
wyjść.

Fig. 3b

UWAGA:  Grafika jest użyta tylko w celach prezentacyjnych.

1. ETHERNET  Połącz się z routerem internetowym, aby uzyskać dostęp do Internetu/
aplikacji.

2. USB 2: Port USB A, 2.0
3. HDMI 3  Połącz HDMI ze źródłem sygnału, takim jak DVD, odtwarzacz Blu-ray lub 

konsola do gier.
4. HDMI2 (ARC)  Połącz HDMI ze źródłem sygnału, takim jak DVD, odtwarzacz Blu-ray lub 

konsola do gier lub bezpośrednio do cyfrowego wejścia wzmacniacza z 
funkcją ARC (polegającą na zwrotnym przesyłaniu dźwięku) dzięki czemu 
obrazowi będzie towarzyszyć dźwięk w pełnym standardzie Dolby.

5. ANT IN/CABLE IN   
Podłącz antenę, kabel, antenę satelitarną z telewizorem aby wyszukiwać i 
odbierać programy.

6. SAT IN Podłącz antenę satelitarną do telewizora aby wyszukiwać programów.
7. AV OUT  Aby podłączyć telewizor ze wzmacniaczem lub zestawem kina domowego, za 

pomocą przewodu wyjściowego audio/wideo 3,5 mm.
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8. AUDIO R/L  Audio Prawy/Lewy IN. Użyj RCA wtyk męski do męskiego wtyku RCA, aby 
podłączyć telewizor do zestawu kina domowego lub odbiornika DSS.

9. VIDEO  Video IN. Użyj RCA wtyk męski do męskiego wtyku RCA, aby podłączyć 
telewizor do zestawu kina domowego, odbiorników DSS, magnetowidów 
s-video, kamkorderów lub odtwarzaczy DVD.

10. HDMI 1  Połącz HDMI ze źródłem sygnału, takim jak DVD, odtwarzacz Blu-ray lub 
konsola do gier.

11. CI+  Łączy z Conditional Access Module (CAM).
12. USB 3.0 Port USB A, 3.0
13.   Słuchawki lub wyjście głośnika, głośniki w TV będą wyciszone, gdy jest 

słuchawki lub głośnik zostaną podłączone.
14. S/PDIF (coax.)  Użyj kabla RCA aby połączyć twój TV z cyfrowym wzmacniaczem lub 

zestawem kina domowego

UWAGA:  Jeśli telewizor wyłączy się po podłączeniu kabla do dowolnego złącza, 
wystarczy go ponownie włączyć.

2.4 Pilot
Fig. 4

1. q Naciśnij przycisk, aby przełączyć telewizor na tryb czuwania.
2. ! Naciśnij aby wyłaczyć lub włączyć dźwięk.
3. 0 ~ 9 Wybierz kanał bezpośrednio.
4.  Wejść na pulpit dom.
5. YouTube Naciśnij, aby bezpośrednio wejść do aplikacji YouTube
6. VOL +/- Ustaw głośność.
7. CH ./, Zmieniaj programy z gory na dół.
8. TV Wróć do trybu TV.
9. SOURCE Wybierz tryb źródła sygnału wejściowego.
10. USB Otwiera menu multimediów.
11. OPTION Otwiera menu smart.
12. INFO Wyświetl informacje o aktualnym źródle.
13. FAV  Naciśnij przycisk, aby wyświetlić zapisane ulubione kanały. Naciśnij pq t u 

aby przechodzić między wybranymi kanałami ulubionych, naciśnij klawisz 
OK, aby potwierdzić.

14. MENU Otwórz opcje menu.
15. EPG Naciśnij, aby wyświetlić aktualne informacje EPG w trybie DTV.
16. pq t u Poruszanie się po menu
17. OK Potwierdź wybór
18. BACK  Naciśnij, aby wrócić do poprzednio oglądanego kanału. W menu: Powrót do 

poprzedniego menu.
19.  Wyjdź z menu.
20. NETFLIX Naciśnij aby bezpośrednio wejść do aplikacji Netflix
21. KOLOROWE PRZYCISKI 

 Naciśnij aby wywołać szybką funkcję trybu TV lub DTV.
22. SLEEP Wybierz czas wyłączenia, takie jak 10 min, 20 min itp.
23. ZOOM-/ZOOM+ 

 Ustaw zoom.
24. LIST Naciśnij aby wejść w listę kanałów.
25. TEXT Naciśnij aby wejść lub wyjść z menu telegazety.
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26. SUB Włącz/wyłącz napisy w trybie DTV.
27. 9 Wróć do poprzedniego kanału w trybie TV.
28. ECO Wybierz żądany tryb oszczędzania energii.
29. 5 Naciśnij albo szybko przewinąć do tyłu.
30. 6 Naciśnij albo szybko przewinąć do przodu.
31. 7 Naciśnij przycisk, aby odtworzyć poprzedni plik.
32. 8 Naciśnij aby odtworzyć następny plik.
33. 4 Brak funkcji.
34. u 2  Naciśnij aby przerwać odtwarzanie, naciśnij ponownie, aby kontynuować 

odtwarzanie.
35. 3 Naciśnij aby zatrzymać odtwarzanie.
36. AUDIO Naciśnij przycisk, aby włączyć opis audio.

2.5 Instalowanie baterii
Fig. 5

UWAGA:  Grafika jest użyta tylko w celach prezentacyjnych.

Środki ostrożności przy użyciu baterii 

Niewłaściwe korzystanie z baterii spowoduje wyciek. Ostrożnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

1. Uważaj na biegunowość baterii w celu uniknięcia zwarcia.
2. Gdy napięcie baterii jest niewystarczające, powinno się wymienić baterie na nowe. Jeśli 

nie zamierzasz używać urządzenia przez długi czas, należy wyjąć baterie z pilota zdalnego 
sterowania.

3. Nie używaj różnych typów baterii (na przykład manganowej i alkalicznej) baterii razem.
4. Nie umieszczaj baterii w pobliżu źródła ognia, ładowania lub rozkładania baterii.
5. Przy utylizacji baterii przestrzegać należy odpowiednich rozporządzeń ochrony środowiska.

2.6 Użycie pilota zdalnego sterowania
�� Używać pilot wskazując go kierunku czujnika zdalnego sterowania. Elementy między pilotem a 

czujnikiem zdalnego sterowania mogą zakłócać działanie pilota.
�� Unikać wstrząsania pilota. Nie narażać pilota na działanie cieczy, nie umieścić pilota zdalnego 

sterowania w miejscu wysokiej wilgotności powietrza.
�� Nie umieszczaj pilota zdalnego sterowania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, co 

spowoduje deformację urządzenia przez ciepło.
�� Gdy czujnik zdalnego sterowania jest wystawionyu na bezpośrednie działanie promieni 

słonecznych lub silne oświetlenie, pilot zdalnego sterowania nie będzie działać. W takim 
wypadku proszę zmienić oświetlenie lub pozycję TV, lub operować pilotem bliżej do czujnika 
zdalnego sterowania.

3.0 PIERWSZA INSTALACJA
Po prawidłowym wykonaniu wszystkich połączeń włącz telewizor. Wybór języka pojawi się na ekranie. 
Użyj pq, aby wybrać Język według swoich preferencji i wybierz swój kraj, potwierdź przyciskiem OK. 
Pojawi się "Ekran powitalny", proszę potwierdzić przyciskiem OK. Tutaj możesz wybrać, gdzie używasz 
telewizora. Do normalnego użytku możesz użyć ustawienia Dom. Po wybraniu ustawienia, które pasuje 
do Twojego zastosowania, potwierdź przyciskiem OK. Pojawi się Oświadczenie prawne, przeczytaj je i 
przejdź dalej Zgadzam się.
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Instalacja przejdzie do ekranu Połączenie internetowe, wybierz pomiędzy Ustaw. Lub Pomiń i potwierdź 
przyciskiem OK. Jeśli wybierzesz Ustawienia, zostaniesz przekierowany do ekranu konfiguracji sieci; z 
Pomiń automatycznie przeskakujesz o jeden ekran dalej i możesz wybrać odpowiednią strefę czasową.

Na następnym ekranie można wybrać Typ skanowania anteny, wybierz ten, który ma być używany i 
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wybierz źródło sygnału, z którego chcesz 
korzystać: DTV, aby odbierać cyfrowe programy naziemne lub ATV w celu odbierania analogowego 
sygnału naziemnego. Inne tunery można skonfigurować, jeśli zdecydujesz się na Pomiń. Wybierz Cable, 
aby odbierać cyfrowe lub analogowe transmisje kablowe, lub Satellite, aby odbierać cyfrowe programy 
satelitarne (jeśli masz antenę satelitarną).

3.1 Instalacja DVB-S2
Ustawienia satelity

Naciśnij przycisk MENU i wybierz Skanowanie kanałów, naciskając OK.

Użyj przycisków pq, aby przejść do menu Typu Tunera i ponownie naciskając pq w menu, możesz 
wybrać Satelita, potwierdź przyciskiem OK i naciśnij BACK, aby powrócić do poprzedniego menu.

Wyszukiwanie kanałów

Użyj przycisków pq aby wybrać opcję Automatyczne strojenie, a następnie naciśnij przycisk OK, aby 
potwierdzić. Ustawieniem domyślnym jest ASTRA 19.2. Użyj t u, jeśli chcesz wybrać inny sygnał 
satelitarny i naciśnij OK, aby potwierdzić.

Za pomocą przycisków pq można zdecydować, które opcje skanowania będą używane:

Typ kanału  Wybierz pomiędzy  Dowolne & Kodowane  i Dowolne.

Rodzaj usługi  Wybierz DTV, aby wyszukać tylko kanały DTV, lub Wszystkie, aby uzyskać 
kompletne wyszukiwanie.

Wyszukiwanie sieci  Skanowanie sieciowe na wybranym satelicie.

Wyczyść DB  Wybierz pomiędzy Wszystkie lub WYŁ., jeśli chcesz usunąć kanały, które 
zostały wcześniej zapisane podczas instalacji nowych kanałów.

Zaleca się korzystanie z ustawień domyślnych. Następnie wybierz Auto Scan i naciśnij OK, aby 
kontynuować. Skanowanie pełnego satelity może chwilę potrwać.

Masz te same możliwości w procesie DTV - Manual Tuning.

UWAGA:  Skanowanie sieciowe: Ta funkcja pozwala wyszukać dane NIT 
odpowiedniego satelity, aby odbierać nowo pojawiające się kanały. Proszę 
wziąć pod uwagę, że w przeciwieństwie do Astra 19.2 lub HOT BIRD 13 
° niektóre satelity nie oferują tej funkcji lub wspierają ją tylko częściowo. 
W razie pytań należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z serwisem lub 
serwisem.

3.2 Instalacja DVB-T2
Naziemne ustawienie

Naciśnij MENU i wybierz Skanowanie kanałów naciskając OK. Najpierw użyj przycisków pq, aby wejść 
do menu Kraj i wybierz kraj, w którym mieszkasz, potwierdź przyciskiem OK i wróć do poprzedniego 
menu przyciskiem BACK.

Użyj przycisków pq aby przejść do menu Typ Tunera i naciskając pq możesz wybrać Antena, 
potwierdź przyciskiem OK. Telewizor rozpocznie wyszukiwanie kanałów cyfrowych.
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Po wybraniu opcji Antena przejdź do Automatyczne strojenie i wybierz między opcjami skanowania DTV, 
ATV lub oba. Wybierz jedną i potwierdź, naciskając przycisk OK; przy BACK powracasz do poprzedniego 
menu.

3.3 Instalacja DVB-C
Ustawienie telewizji kablowej

Naciśnij MENU i wybierz Skanowanie kanałów naciskając OK. Najpierw użyj przycisków pq, aby wejść 
do menu Kraj i wybierz kraj, w którym mieszkasz, potwierdź przyciskiem OK i wróć do poprzedniego 
menu przyciskiem BACK.

Za pomocą przycisków pq przejdź do menu Typ Tunera i po ponownym naciśnięciu przycisku pq w 
menu możesz wybrać opcję Kablowa, potwierdź przyciskiem OK. Telewizor rozpocznie wyszukiwanie 
kanałów kablowych.

Po wybraniu opcji Cable przejdź do Auto Tuning i wybierz pomiędzy DTV, ATV lub both opcjami 
skanowania. Wybierz jedną i potwierdź, naciskając przycisk OK; przy BACK powracasz do poprzedniego 
menu.

Jeśli wybrałeś Skanowanie DTV, możesz użyć t u, aby wybrać pomiędzy Pełne, Sieć lub Szybkie 
skanowanie. Za pomocą skanowania Sieć można wypełnić podstawowe ustawienia częstotliwości 
uzyskane od operatora. Jeśli jesteś gotowy, przejdź do opcji Skanuj i naciśnij OK, aby rozpocząć 
wyszukiwanie.

3.4 ATV instalacja
Ustawienie telewizji analogowej naziemnej lub kablowej

Naciśnij MENU i wybierz Skanowanie kanałów, naciskając OK. Najpierw użyj przycisków pq, aby wejść 
do menu Kraj i wybierz kraj, w którym mieszkasz, potwierdź przyciskiem OK i wróć do poprzedniego 
menu przyciskiem BACK.

Za pomocą przycisków pq przejdź do menu Typ Tunera i ponownie naciskając pq w menu możesz 
wybrać Antena/Kablowa, potwierdź przyciskiem OK; przy BACK powracasz do poprzedniego menu.

Po wybraniu opcji Antena/Kablowa przejdź do menu Automatyczne strojenie i wybierz tuner ATV, 
potwierdź, naciskając przycisk OK. Telewizor wyszuka kanały analogowe.

4.0 DIGITAL ELECTRONIC PROGRAM GUIDE (EPG)
EPG oznacza Digital Electronic Program Guide. Jest dostarczany przez dostawców programów i 
oferuje informacje o nadawanych programach. Dostęp do niego można uzyskać w trybie cyfrowym, 
naciskając przycisk EPG na pilocie zdalnego sterowania. Naciśnij EPG, aby wyświetlić interfejs EPG. Użyj 
przycisków pq, aby wybrać program. Naciśnij INDEX i naciśnij u, aby przełączyć się na tryb kanału 
do widoku z jednego kanału EPG. Użyj przycisków q, a następnie t u, aby wybrać kanał, który chcesz 
zobaczyć w EPG. Użyj przycisków pq aby wybrać program. Naciśnij , aby zatrzymać i wrócić do trybu 
przeglądania.

Następnie naciśnij  
COLOR BUTTONS aby wprowadzić wymagane ustawienia.

INFO Uzyskaj dodatkowe informacje o programie

YELLOW Informacje o programie 24 godziny do przodu.

GREEN Informacje o programie 24 godziny wstecz.
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5.0 POŁĄCZENIE SIECIOWE
Twój telewizor może być podłączony do sieci domowej na dwa sposoby:

�� Przewodowy, za pomocą złącza RJ45 (LAN) na tylnym panelu.
�� Bezprzewodowe, korzystając z wewnętrznej sieci bezprzewodowej i domowej sieci 

bezprzewodowej.

UWAGA:  Aby uzyskać dostęp do Internetu, należy zasubskrybować usługę 
szybkiego Internetu szerokopasmowego za pośrednictwem usługodawcy 
internetowego.

UWAGA:  Poniższe instrukcje to tylko zwykłe sposoby podłączenia telewizora do sieci 
przewodowej lub bezprzewodowej. Sposób połączenia może się różnić 
w zależności od rzeczywistej konfiguracji sieci. Jeśli masz jakiekolwiek 
pytania dotyczące swojej sieci domowej, skontaktuj się z usługodawcą 
internetowym.

5.1 Łączenie z siecią przewodową
Fig. 6a

UWAGA:  Grafika jest użyta tylko w celach prezentacyjnych.

Aby połączyć się z siecią przewodową

1. Upewnij się, że posiadasz:
�� Kabel Ethernet wystarczająco długi, aby dotrzeć do telewizora
�� Router lub modem z dostępnym portem Ethernet
�� Szybkie łącze internetowe
�� Port Ethernet (LAN) z tyłu telewizora

2. Podłącz kabel Ethernet do routera i portu Ethernet z tyłu telewizora.
3. Użyj menu Konfiguracja sieci, aby skonfigurować telewizor.

5.2 Łączenie z siecią bezprzewodową
Fig. 6b

UWAGA:  Grafika jest użyta tylko w celach prezentacyjnych.

Aby połączyć się z siecią bezprzewodową:

1. Upewnij się, że posiadasz:
�� Router rozgłaszający szybki sygnał bezprzewodowy
�� Szybkie łącze internetowe

2. Użyj menu Konfiguracja sieci, aby skonfigurować telewizor
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6.0 MENU GŁÓWNE
Menu główne zawiera Źródło, Smart i Aplikacje. Aby uzyskać dostęp do menu, naciśnij  na pilocie. Użyj 
t u, aby się przenieść, i OK, aby wejść do opcji. Aby wyjść z menu, naciśnij .

Źródło  Wybierz źródła wejściowe urządzeń podłączonych do telewizora za 
pośrednictwem różnych portów.

Smart  Wyświetla ustawienia Smart TV. Naciśnij OK, aby wejść, a następnie t u, aby 
wybrać opcję.

Aplikacje  W tym menu znajdziesz ciekawe aplikacje, takie jak NETFLIX, YouTube, My 
nScreen, Wireless Display, Accu Weather itp.

Użyj aplikacji ‘‘My nScreen'', aby udostępniać i sterować multimedia (filmy, muzykę, zdjęcia) ze smartfona 
lub innych urządzeń mobilnych na telewizor.

Użyj “Wireless Display”, aby odzwierciedlić ekran smartfona lub urządzenia mobilnego na ekranie 
telewizora.

UWAGA: aplikacje "Mój nScreen" i "Bezprzewodowy wyświetlacz" wymagają zgodnej 
aplikacji na smartfonie lub urządzeniu mobilnym. Pobierz aplikację do 
udostępniania multimediów i bezprzewodowego wyświetlania z App Store 
lub Google Play Store, aby korzystać z tych funkcji na telewizorze.

OSTRZEŻENIE: 
�� Skonfiguruj ustawienia sieciowe przed użyciem Smart TV.
�� Mogą wystąpić powolne reakcje i/lub przerwy w zależności od warunków panujących w sieci.
�� Jeśli wystąpi problem z korzystaniem z aplikacji, skontaktuj się z dostawcą treści.
�� W zależności od okoliczności dostawcy treści, aktualizacje aplikacji lub sama aplikacja może 

zostać przerwana.
�� W zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju niektóre aplikacje mogą być 

ograniczone lub nieobsługiwane.

7.0 USTAWIENIA MENU
7.1 Menu sterowania
Naciśnij przycisk MENU, aby wejść do menu głównego. Naciśnij t u, aby wybrać Naciśnij przycisk 
MENU, aby wejść do menu głównego. Naciśnij pqt u, aby przewinąć listę przedmiotów. Wybierz OK 
aby wejść do podmenu. Użyj OK, aby wybrać pozycję. Wciśnij t u, aby zmienić pozycję, naciśnij klawisz 
BACK, aby zamknąć pozycję. Niektóre elementy są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą być 
zmieniane.

7.2 Menu obrazu
Tryb obrazu  Wybierz trybu automatycznego sterowania obrazem. Dostępne opcje to 

Dynamiczny, Standardowy, Film i Użytkownika. W trybie Użytkownika, możesz 
zmienić ustawienia. Ustawienia mogą być zmienione dla Jasność, Kontrast, 
Kolor, Ostrość oraz Podświetlenie.

Typ zawartości  Naciśnij przycisk OK, aby przejść. Tutaj możesz wybrać typ zawartości.
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UWAGA:  Dostępne tylko w przypadku korzystania ze źródła HDMI

Ustawienie ECO  Przełącza pomiędzy Wył. lub Wł.

Temperatura barwowa  Wybierz ogólny ton barw obrazu. Dostępne opcje to Zimny, Naturalny, Ciepły

Ustawienie MFC  To ustawienie zapewnia, że obraz będzie wyświetlany płynniej. Dostępne 
opcje to Wył., Niski, Średni, Wysoki

Proporcje obrazu  Wybierz format obrazu (proporcje ekranu) w zależności od typu sygnału 
wideo lub preferencji. Dostępne opcje to Jądro, Auto, 4:3, 16:9.

UWAGA:  Niektóre opcje mogą nie być dostępne w pewnych źródłach.

Redukcja dźwięku  Eliminuje szumy w obrazie. Dostępne opcje to Wył, Niski, Średni, Wysoka, Auto.

MPEG Redukcja dźwięku  Eliminuje hałas generowany podczas tworzenia sygnałów cyfrowego obrazu. 
Dostępne opcje Wył, Niski, Średni i Wysoka.

Kontrast dynamiczny  Przy ustawieniu Wył/Wł. Po ustawieniu na Wł. ustawienie kontrastu zostanie 
automatycznie dostosowane do światła otoczenia

7.2.1 Kontrast/Jasność/Kolor/Ostrość
Jeśli Tryb obrazu jest ustawiony na Osobiste możesz zmienić następujące ustawienia:

Naciśnij pq przycisk, aby wybrać opcję, a następnie naciśnij przycisk t u, aby ustawić.

Kontrast  Regulacja natężenia światła obrazum, ale cień obrazu jest niezmienny.

Jasność  Ta funkcja zapewnia regulację ciemnych obszarów obrazu. Optymalne 
ustawienie tej funkcji zapewnia, że można odróżnić szczegóły od siebie 
(zarówno w ciemniejszej, jak i jaśniejszej części obrazu)

Kolor  Regulacja nasycenia koloru według Twoich upodobań.

Odcień  Brak funkcji

Ostrość  Regulacja maksymalnego osiągu detalizacji obrazu.

Podświetlenie  Dostosuj podświetlenie, aby obraz był ciemniejszy lub jaśniejszy.

7.2.2 Temperatura koloru
Zmiana ogólnego odcienia i barw obrazu.

Naciśnij pq, aby wybrać Colour Temperature, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wejść do podmenu. 
Naciśnij przycisk pq aby wybrać odpowiedni efekt obrazu (domyślnie: Zimny, Normalny, Ciepły).

Zimny  Zwiększenie tonu niebieskeigo białym.

Normalny  Zwiększenie neutralnych kolorów białym tonem

Ciepły  Zwiększenie tonu czerwonego białym.

7.2.3 Redukcja szumów
Aby zredukować szumy obrazu i poprawić jego jakość.Naciśnij pq, aby wybrać opcję Redukcja szumów, 
a następnie naciśnij przycisk OK, aby wejść do podmenu.

Wyłącz  Wybierz, aby wyłączyć wykrywanie hałasu.
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Niski  Wykrywanie i redukcja niskiego poziomu szumów.

Średni  Wykrywanie i zmniejszenie umiarkowanego szumu.

Wysoki  Wykryć i ograniczyć zwiększony szum.

Domyślne  Ustaw jako domyślne.

7.3 Menu dźwięku
Menu dźwięku  Wybierz swój ulubiony tryb dźwięku dla każdego wejścia. Do wyboru są 

Standardowy, Muzyka, Film, Wiadomości i Użytkownika W trybie Użytkownika, 
możesz zmienić ustawienia. Ustawienia można zmienić w 5 pasmach 
korektora.

Balans  Kontrola równowagi między prawym i lewym głośnikiem (słuchawki).

Automatyczna głośność  Ustaw głośność odpowiednio do poziomu wejściowego audio. Opcje Wył/Wł

Tryb S/PDIF  Po podłączeniu do wzmacniacza cyfrowego, wybierz PCM by mieć cały 
dźwięk przekonwertowany do 2 kanałów stereo. Wybierz opcję Auto, aby 
zachować ustawienia audio w tej chwili lub Wył., aby je wyłączyć

Opóźnienie dźwięku  Tutaj można ustawić opóźnienie SPDIF i opóźnienie głośnika.

Typ audio  Tutaj możesz wybrać Zwykły i Niedowidzący.

Przełącznik AD Włącz, aby wyregulować głośność AD.

Podstawowy język audio  Tutaj można ustawić podstawowy język audio. Istnieje wiele różnych opcji 
językowych.

Podstawowy język audio  Tutaj można ustawić podstawowy język audio. Istnieje wiele różnych opcji 
językowych.

Dodatkowy język audio  Konfigurowanie dodatkowego języka audio.

7.4 Menu czasu
Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu główne. Naciśnij t u, aby wybrać TIME w menu głównym. Naciśnij 
p q, aby wybrać menu i naciśnij OK, aby wejść do podmenu.

Zegar  Uzyskaj czas automatycznie z sygnałów DTV.

Czas wyłączenia  Ustawia czas automatycznego wyłączenia telewizora.

Uśpienie  Naciśnij p q aby wybrać Uśpienie. Dostępne opcje: Wył, 10 min., 20 min., 
30 min., 60 min., 90 min., 120 min.,180 min. i 240 min..

Auto. gotowość  Ta funkcja pozwala ustawić automatyczne wyłączanie telewizora. Wybierz 
pomiędzy 4H, 6H, 8H lub Off, aby wyłączyć tę funkcję.

Strefa czasowa  Wybierz lokalną strefę czasową.

Czas letni  Wybierz pomiędzy WŁ i WYŁ.

7.5 Menu systemowe
Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu główne. Naciśnij t u, aby wybrać System w menu głównym. 
Naciśnij p q, aby wybrać menu i naciśnij OK, aby wejść do podmenu.

Język menu  Wybierz język na ekranie

Lokalizacja  Wybierz tryb domowy lub sklep w zależności od twojego środowiska 
oglądania
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Przywróć ustawienia fabryczne 
 Umożliwia zresetowanie telewizora do domyślnych ustawień fabrycznych. 
Domyślny kod PIN to 1234.

Konfiguracja sieci  Wybierz pomiędzy Kablowy i Bezprzewodowy. Przez Wired podłączasz kabel 
Ethernet z routera do telewizora. Przez Wireless korzystasz z bezprzewodowej 
sieci domowej.

HDMI 2.0  Przełącz HDMI 2.0 WŁ i WYŁ.

Tryb sportowy  Wybierz między WŁ i WYŁ.

T-Linki  Użyj tej funkcji, aby włączyć funkcję ARC i wyszukać urządzenia CEC 
podłączone do złącza HDMI w telewizorze.

Aktualizacja oprogramowania 
 Możesz zaktualizować oprogramowanie telewizora przez USB lub przez sieć.

Ustawienia Netflix  Tutaj możesz dezaktywować swoje urządzenie z Netflix.

Podstawowy język audio  Ustaw podstawowy język ścieżki dźwiękowej.

Drugi język audio  Ustaw dodatkowy język audio.

Napisy  Wybierz między WŁ a WYŁ..

Napisy dla niedosłyszących 
 Wybierz między WŁ a WYŁ..

Jęyzk TTX  Użyj pq, aby wybrać język teletekstu.

7.6 Blokada
Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu główne. Naciśnij t u, aby wybrać Blokada w menu głównym. 
Naciśnij p q, aby wybrać menu i naciśnij OK, aby wejść do podmenu.

System blokady  Ta opcja pozwala włączyć lub wyłączyć ochronę hasłem. Naciśnij OK, aby 
ustawić tę funkcję Wł. Lub Wył..

Ustawienie hasła  Domyślne hasło to 1234. Aby dostosować hasło, naciśnij OK i postępuj 
zgodnie z instrukcjami w menu.

Program blokowy  Ta opcja pozwala zapobiec wyświetlaniu co najmniej jednego kanału. Naciśnij 
OK, aby wyświetlić listę kanałów i naciskając pq wybierz kanał, który chcesz 
zablokować. Naciśnij GREEN, aby zablokować. Zastosuj tę samą procedurę, 
aby w razie Potrzeby Zablokować Dalsze Kanały.

Kontrola Rodzicielska  Naciśnij OK, Aby Wejść I Ustawić Wiek Odpowiednich Programów Dla Dzieci, 
A Następnie Naciśnij UP/DOWN.

8.0 USB
8.1 Przypomnienia podczas korzystania z odtwarzacza USB

1. Niektóre urządzenia pamięci masowej USB mogą nie być kompatybilne by sprawnie 
współpracować z tym TV.

2. Zaleca się utworzyć kopię zapasową wszystkich danych w urządzeniu pamięci masowej USB, 
w przypadku, gdy dane zostaną utracone z powodu nieoczekiwanego wypadku. STRONG nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności za straty przez nadużycia lub awarię. Kopia zapasowa danych 
jest odpowiedzialnością konsumenta.

3. Ze względu na duże rozmiary pliku szybkość ładowania może być nieco dłuższa.
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4. Szybkość rozpoznawania urządzenie magazynującego USB może zależeć od każdego 
urządzenia.

5. Podczas podłączania lub odłączania urządzenia pamięci masowej USB, upewnij się, że 
telewizor nie jest w trybie USB, w innym wypadku urządzenie pamięci masowej USB lub pliki 
przechowywane na nim mogą zostać uszkodzone.

6. Proszę używać tylko urządzenia pamięci masowej USB, które są sformatowane w FAT16, 
FAT32, system plików NTFS (tylko odtwarzanie,) wyposażone w system operacyjny Windows. 
W przypadku gdy urządzenie magazynujące sformatowane jest przez program, który nie jest 
obsługiwany przez system Windows to może on zostać nie rozpoznany.

7. Przy użyciu pamięci USB, która nie jest zasilana niezależnie, upewnij się, że jej moc nie 
przekracza 500 mA. W przeciwnym razie TV przejdzie w tryb czuwania po czym należy 
odłączyć pamięć USB oraz ponownie uruchomić TV.Komunikat "plik nieobsługiwany" będzie 
wyświetlany, jeśli format plików jest nieobsługiwany lub plik jest uszkodzony.

8. FHD duży obraz spowoduje dłuższy czas ładowania, nie jest to spowodowane przez TV. Prosimy 
o cierpliwość.

9. To urządzenie może nie obsługiwać niektórych plików multimedialnych zmienionych i 
ulepszonych pod względem formatu kodowania lub innych aspektów technicznych.

10. Zajrzyj do rozdziału 11. Załącznik aby zobaczyć pełną listę obsługiwanych formatów plików 
odtwarzanych z USB.

8.2 MENU USB
Naciśnij SOURCE i wybierz opcję USB i wtedy wybierz Multimedia. Możesz przeglądać filmy, muzykę 
i zdjęcia z urządzeń pamięci masowej USB. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do gniazda 
wejściowego i wybierz typy mediów na stronie głównej w multimediach: Film, Muzyka, Foto i tekst. 
Naciśnij OK, na ekranie zostanie wyświetlone podłączone urządzenie USB, naciśnij ponownie przycisk 
OK, aby wyświetlić foldery plików i pliki. Naciśnij pq lub t u, aby wybrać folder, naciśnij OK, 
aby otworzyć folder i wybierz pliki. Podświetl ten, który chcesz odtworzyć lub obejrzeć lub naciśnij 
bezpośrednio u 2, aby rozpocząć odtwarzanie bezpośrednio. Naciśnij przycisk 3, aby zatrzymać 
odtwarzanie i powrócić do górnego foldera. Przyciskaj przycisk RETURN, aby wrócić do folderu 
wyższego poziomu. Powtórz ponownie, aby wybrać i odtworzyć inny rodzaj mediów.

UWAGA:  Wybierając jedno z trzech mediów, na przykład Film, foldery będą 
wyświetlać tylko pliki wideo.

8.2.1 Odtwarzaj filmy
Fig. 7

Naciśnik INFO aby wyświetlić/wyjść z paska menu (Fig. 7). Naciśnij przycisk USB na pilocie aby wykonać 
zamierzone działanie.

Play & Pause/Stop/Prev./Next 
 Naciśnij u 2 aby rozpocząć lub zatrzymać odtwarzanie. Naciśnij 3 aby 
zatrzymać. Naciśnij 7 8 aby przejść do poprzedniego lub następnego pliku 
wideo. Naciśnij INFO oraz użyj t u aby podświetlić żądaną ikonę na pasku 
zadań, po czym naciśnij OK. Urządzenie TV zareaguje odpowiednio.

Szybkie przewijanie  Naciśnij i przytrzymaj 5 6 for aby przewinąć do żądanego momentu, po 
czym naciśnij u 2 aby rozpocząć odtwarzanie od wybranego momentu.

Tryb odtwarzania  Podświetl wybraną ikonę i naciśnij OK aby uruchomić odtwarzanie.

Dżwięk  Podświetl odpowiednią ikonę i naciśnij OK, aby wybrać tryb dźwięku.
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Informacja  Podświetl wybraną ikonę i naciśnij OK aby zobaczyć informację na temat 
odtwarzanego pliku.

Współczynnik proporcji  Zaznacz przycisk i naciśnij OK, aby wybrać tryb wyświetlania.

8.2.2 Odtwarzanie muzyki
Fig. 8

Naciśnik INFO lub OK aby wyświetlić/wyjść z paska menu (Fig. 8). Naciśnij przycisk USB na pilocie aby 
wykonać zamierzone działanie.

Play & Pause/Stop/Prev./Next 
 Naciśniju 2 aby rozpocząć lub zatrzymać odtwarzanie. Naciśnij 3 aby 
zatrzymać. Naciśnij 7 8 aby przejść do poprzedniego lub następnego pliku 
wideo. Naciśnij INFO oraz użyj t u aby podświetlić żądaną ikonę na pasku 
zadań, po czym naciśnij OK. Urządzenie TV zareaguje odpowiednio.

Szybkie przewijanie  Naciśnij i przytrzymaj 5 6 for aby przewinąć do żądanego momentu, po 
czym naciśnij u 2 aby rozpocząć odtwarzanie od wybranego momentu.

Informacja  Podświetl wybraną ikonę i naciśnij OK aby zobaczyć informację na temat 
odtwarzanego pliku.

UWAGA: ���Po zaznaczeniu jednego (lub więcej) plików z listy odtwarzania, oraz 
przyciśnięciu 7 8 odtwarzane będą tylko wybrane pliki.

�� To menu pokazuje tylko obsługiwane pliki.
�� Pliki o innych rozszerzeniach nie będą wyświetlane, nawet jeśli są one 

zapisane na tym samym urządzeniu magazynującym USB.
�� Nadmiernie modulowany plik mp3 może powodować pewne zniekształcenia 

dźwięku podczas odtwarzania.
�� Telewizor obsługuje wyświetlanie słowa (w języku angielskim). Maksymalna 

liczba znaków w wierszu wynosi 48.
�� Nazwa pliku muzycznego i tekstów musi być taka sama w celu wyświetlenia 

słowa podczas odtwarzania muzyki.
�� Jeżeli chcesz wyświetlić skojarzony tekst na ekranie z muzyką, należy 

przechowywać je w tym samym folderze przy użyciu takiej samej nazwie 
pliku z ". IRC"rozszerzenia pliku.

8.2.3 Przeglądanie zdjęć
Fig. 9

Naciśnik INFO aby wyświetlić/wyjść z paska menu (Fig. 9). Naciśnij przycisk USB na pilocie aby wykonać 
zamierzone działanie.

Play & Pause/Stop/Prev./Next 
 Naciśniju 2 aby rozpocząć lub zatrzymać odtwarzanie. Naciśnij 3 aby 
zatrzymać. Naciśnij 7 8 aby przejść do poprzedniego lub następnego pliku 
wideo. Naciśnij INFO oraz użyj t u aby podświetlić żądaną ikonę na pasku 
zadań, po czym naciśnij OK. Urządzenie TV zareaguje odpowiednio.

Obróć  Podświetl wybraną ikonę i naciśnij OK aby obrócić obraz o 90 stopni zgodnie 
ze wskazówkami zegara lub w przeciwną stronę.

Zoom In/Zoom Out  Podświetl wybraną ikonę i naciśnij OK aby powiększyć lub pomniejszyć obraz.
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BGM  Muzyka w tle: jeśli dodatkowo zapisałeś pliki muzyczne na dysku flash USB, 
możesz odtwarzać pliki muzyczne podczas przeglądania zdjęć.

UWAGA:  Funkcja przeniesienia obrazu      jest możliwa wyłącznie, gdy obraz jest 
powiększony.

8.2.4 Przeglądaj dokumenty tekstowe
Naciśnij t u, aby wybrać opcję Tekst w menu głównym. Następnie naciśnij przycisk t u, aby wybrać 
nośnik, z którego zdecydujesz się na oglądanie i OK, aby wejść. Wybierz plik, który ma być wyświetlony 
za pomocą pq t u i potwierdź klawiszem OK. Powróć naciskając klawisz OK. Naciśnij t u, aby 
wybrać Powrót i wróć do poprzedniego menu.

8.2.5 Aktualizacja oprogramowania przez USB
Od czasu do czasu można sprawdzić, czy jest dostępna ulepszona wersja oprogramowania. Można to 
sprawdzić oraz pobrać z naszej strony www.strong.tv. Znajdź numer modelu w sekcji wsparcie, software 
i dokumentacja. Jeśli pojawiła się nowa wersja oprogramowania można pobrać plik i skopiować go do 
katalogu głównego urządzenia USB. Następnie naciśnij przycisk pq, aby wybrać opcję Aktualizacja 
oprogramowania (USB) z menu Ustawienia na ekranie telewizora. Następnie podłącz urządzenie USB 
do gniazda USB i naciśnij klawisz OK, aby zaktualizować odpowiednie oprogramowanie. Potwierdź Tak 
używając t u. Po zakończeniu aktualizacji, należy wyjąć pamięć USB, należy odłączyć urządzenie od 
zasilania głównego i włączyć ponownie.

9.0 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Przed podjęciem kontaktu z serwisem przejrzyj następujące informacje, możliwe przyczyny i rozwiązania 
problemu, który wystąpił. Jeśli telewizor nie działa poprawnie, po sprawdzeniu go, prosimy o kontakt z 
lokalnym serwisem lud dealerem marki STRONG. Alternatywnie można wysłać wiadomość z prośbą o 
wsparcie za pośrednictwem naszej strony internetowej www.strong.tv.

Problem Możliwe przyczyny i rozwiązania 
Brak obrazu i dźwięku 1. Sprawdź, czy bezpieczniki działają.

2. Podłącz inne urządzenie do gniazdka w celu sprawdzenia, 
czy jest tam napięcie.

3. Sprawdź czy wtyczka jest prawidłowo włożona do kontaktu.
4. Sprawdź źródło sygnału.

Brak koloru 1. Zmień kolor w systenie.
2. Dostosuj nasycenie.
3. Przełącz kanał. Być może to czarno biały program.

Pilot nie działa 1. Wymień bateria.
2. Baterie włożone są niewłaściwie.
3. Główne nie jest podłączone do prądu.

Brak obrazu, normalny dźwięk 1. Dostosuj jasność i contrast.
2. Możliwa awaria nadawanego programu.
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Problem Możliwe przyczyny i rozwiązania 
Normalny obraz, brak dźwięku 1. Naciśnij klawisz głośności, aby zwiększyć głośność.

2. Głośność jest ustawiona na wyciszenie, naciśnij !, aby 
przywrócić dźwięk.

3. Zmień system dźwiękowy.
4. Możliwa awaria nadawanego programu.

Falujący obraz Jest to zwykle spowodowane przez lokalne zakłócenia, takie 
jak samochody, lampy światła dziennego i suszarki do włosów. 
Ustawienie anteny minimalizuje zakłócenia.

Śnieg na ekranie, blokada 
ekranu i zakłócenia

Jeśli antena znajduje się na skraju obszaru sygnału telewizyjnego, 
gdzie sygnał jest słaby, obraz może być zaśnieżony, zakłócony lub 
zablokowany. Gdy sygnał jest bardzo słaby, może być konieczne, aby 
zainstalować specjalną antenę aby poprawić odbiór.

1. dostosowania pozycji i orientacji zewnętrznej/wewnętrznej 
anteny.

2. Sprawdź podłączenie anteny.
3. dostrój kanał.
4. spróbuj inny kanał. Radiofonii i telewizji mogą zdarzyć się 

awarie.

Migotanie ekranu Migotanie ekranu jest spowodowane przez nakładający się sygnał 
telewizyjny. Zmianę kierunku lub położenia anteny może poprawić 
odbiór.

Interferencja frekwencji 
radiowej

Interferencja wytwarza fale ruchu lub ukośne smugi, a w niektórych 
przypadkach, utratę kontrast na zdjęciu. Poznaj i usuń źródło zakłóceń 
radiowych.

Odtwarzanie wideo działa 
poprawnie, obraz ulega 
zniekształceniom, zwłaszcza w 
jakości HD.

Prędkość odczytu/zapisu na urządzeniu USB może być zbyt niska. 
Upewnij się, że zapisując na urządzenia pamięci masowej USB ma 
ono wystarczająco dużo miejsca. Pendrive (wtyczka USB) może nie 
obsługiwać wystarczającej prędkości.

Brak sygnału lub słaby sygnał, 
przerywany odbiór.

a. Kable mogą być rozłączone; wilgoć mogła uszkodzić kable i 
złącza podczas ulewnego deszczu w obecnej lub burzy. 
Sprawdzić połączenia kablowe, LNB i inne urządzenia 
podłączone między LNB a odbiornikiem, lub anteną 
satelitarną. 
Zaczekać aż deszcz/burza ustąpią. Zwrócić się do lokalnego 
specjalisty telewizji satelitarnej o poradę.

b. Anteny satelitarnej nie wskazuje na poprawnego satelitę. 
Dopasuj antenę. Zwrócić się do specjalisty lokalnej telewizji 
satelitarnej o poradę.

c. Anteny satelitarna jest zbyt mała, sprawdź czy nie ma 
przeszkód w postaci drzew i budynków przeszkadzających 
w recepcji sygnału. Zmień na większą antenę satelitarną lub 
zmień położenie anteny.

d. Sygnał jest zbyt silny, antenna satelitarna jest 
przewymiarowana. Przełącz tłumik sygnału na wejście LNB. 
Zwrócić się do specjalisty lokalnej telewizji satelitarnej o 
poradę.

18



Problem Możliwe przyczyny i rozwiązania 
Zły obraz/ blokowanie 
odbioru błąd podczas 
ulewnego deszczu.

Obfite opady deszczu będą osłabiać sygnały satelitarne, mogą one 
powodowac blokowanie odbioru sygnału.

Upewnij się, że instalacja anteny jest ustandaryzowana, aby 
zminimalizować skutki deszczu. W przypadku wątpliwości, należy 
zwrócić się do specjalisty lokalnej telewizji satelitarnej o poradę.

Jeśli telewizor wyłączy się 
po podłączeniu kabla do 
dowolnego złącza.

Ponownie włącz telewizor.

UWAGA:  Jeśli problemy nie ustąpią po zaproponowanych rozwiązaniach, prosimy o 
z lokalnym centrum serwisowym lub kontakt z biurem obsługi klienta na 
naszej stronie www.strong.tv.

10.0 SPECYFIKACJE
Dźwięk

Wyjście dźwięku: 8 W + 8 W

Wideo

Zakres kanałów: DVB-T/T2:174 MHz-230 MHz; 470 MHz-860 MHz
  DVB-C: 113-858 MHz
  DVB-S/S2: 950 MHz-2150 MHz
System: DTV: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C
  ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1)
  AV: PAL, NTSC

Złącza 43, 49 & 55 cali

1 1 x ANT/CABLE IN
1 x SAT IN
1 x CI+ 
3 x HDMI
2 x USB
1x LAN (RJ-45)
1 x S/PDIF (coax.)
1x AV IN (Audio R/L, Video)
1x AV OUT (mini)
1 x słuchawki

Dane główne

Napięcie operacyjne : 180 ~ 240 V AC 50/60 Hz
Konsumpcja mocy : 43”: max. 90 W, typ. 60 W
 49”: max. 125 W, typ. 80 W
 55”: max. 150 W, typ. 80 W
 65”: max. 200 W, typ. 150 W
 75”: max. 350 W, typ. 220 W 
Konsumpcja mocy w trybie czuwania  
STANDBY : 43”, 49”, 55”, 65”, 75”: ≤ 0.5 W
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Temperatura operacujna:  +5 °C ~ +35 °C
Temperatura przechowywania:  -15 °C ~ +45 °C
Wilgotność operacyjna:  20% ~ 80% RH, nieskondensowana
Wilgotność przechowywania: 10% ~ 90% RH, nieskondensowana
Wymiary (SxWxD) w mm: 43”: 969 x 618 x 200
 49”: 1102 x 692 x 229
 55”: 1242 x 777 x 272
 65”: 1460 x 898 x 272
 75”: 1684 x 1026 x 333
Waga netto:  43“: 8,0 kg
 49“: 11,7 kg
 55”: 14,8 kg 
 65”: 21,5 kg
 75”: 30,5 kg
Ochrona danych:

Należy pamiętać, że STRONG, jego partnerzy produkcyjni, dostawcy aplikacji i dostawcy usług mogą 
gromadzić i wykorzystywać dane techniczne i powiązane informacje, w tym między innymi informacje 
techniczne dotyczące tego urządzenia, oprogramowania systemowego i aplikacyjnego oraz urządzeń 
peryferyjnych. STRONG, jego partnerzy produkcyjni, dostawcy aplikacji i dostawcy usług mogą 
wykorzystywać takie informacje w celu udoskonalania swoich produktów lub świadczenia usług lub 
technologii, o ile są one w formie, która nie umożliwia identyfikacji użytkownika.

Dodatkowo należy pamiętać, że niektóre usługi - już w urządzeniu lub zainstalowane przez Ciebie - 
mogą zażądać rejestracji, dla której musisz podać dane osobowe.

Poza tym należy pamiętać, że niektóre usługi, które nie są wstępnie zainstalowane, ale mogą być 
instalowane, mogą gromadzić dane osobowe, nawet bez podawania dodatkowych ostrzeżeń, a firma 
STRONG nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne naruszenie ochrony danych przez usługi 
niezainstalowane.
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WAŻNY DOKUMENT 
W PRZYPADKU NAPRAW GWARANCYJNYCH! 
PROSIMY O JEGO ZACHOWANIE!

Szanowni Państwo,

Jeśli w Państwa urządzeniu wystąpią problemy techniczne, prosimy o uwzględnienie poniższych 
punktów:

Prosimy o kontakt z naszą INFOLINIĄ – bardzo często przy drobnych problemach nasz  
personel techniczny może udzielić pomocy telefonicznie.

   801 702 017
Prosimy o przygotowanie w takich przypadkach dokumentu zakupu, dokładnego 
oznaczenia modelu oraz numeru seryjnego urządzenia.

Naprawa gwarancyjna jest bezpłatna. Wyjątek od tego stanowią uszkodzenia spowodowane 
niewłaściwym użytkowaniem lub/i  zużyciem elementów eksploatacyjnych (jak np. baterie). 
Po upływie okresu gwarancyjnego, względnie przy usterkach, których nie możemy uznać jako 
podlegające naprawie gwarancyjnej, otrzymają Państwo kosztorys naprawy płatnej. Prosimy 
o dołączenie do reklamowanego produktu: wypełnioną kartę gwarancyjną, kopię � skalnego 
dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT), opis usterki, akcesoriów oraz kontaktowy numer 
telefonu. W czasie rozmowy z Pracownikiem INFOLINII uzgodnicie Państwo sposób przekazania 
reklamowanego produktu do naprawy.

STRONG Service Center Polska
c/o RAGZ Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 143 
92-236 ŁÓDŹ
POLSKA

UWAGA!  Gwarancja obowiązuje wyłącznie na urządzenia posiadające 
wypełnioną kartę gwarancyjną oraz £ skalny dowodu zakupu 
(paragon lub fakturę VAT). Reklamujący zobowiązuje się do 
dostarczenia urządzenia w opakowaniu fabrycznym lub innym 
zabezpieczającym przed jego uszkodzeniem w czasie transportu. 

KARTA GWARANCYJNA



KARTA GWARANCYJNA
Bardzo prosimy o sprawdzenie, czy karta gwarancyjna jest właściwie i czytelnie wypełniona.

Zwrot tylko i wyłącznie z wypełnionym numerem RMA jeżeli takowy został nadany.

Numer RMA: _____________________________________________________________________

Numer modelu: _____________________________________________________________________

Data zakupu: _____________________________________________________________________

Sprzedający: (wypełnić w przypadku nieczytelności dowodu zakupu)

Nazwa: _____________________________________________________________________

Ulica: _____________________________________________________________________

Miejscowość: _____________________________________________________________________

Tel.: _____________________________________________________________________

Kupujący:

Nazwa: _____________________________________________________________________

Ulica: _____________________________________________________________________

Miejscowość: _____________________________________________________________________

Tel.: _____________________________________________________________________

Opis problemu/usterki (reklamacje będą uwzględniane tylko i wyłącznie po dokładnym opisaniu problemu/usterki)
W przypadku niewystarczającej ilości miejsca, usterkę należy opisać na osobnej kartce i dołączyć ją do reklamowanego urządzenia.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Data/ podpis: _____________________________________________________________________

Gwarancji udziela się na 24 miesiące i liczona jest ona od daty zakupu urządzenia. 

Gwarancja nie obowiązuje w przypadkach:

 � nieprawidłowej obsługi urządzenia, 
niezgodnej z jego przeznaczeniem lub/i 
niewłaściwej eksploatacji
 � uszkodzeń wywołanych przez osoby 
trzecie oraz siły wyższego rzędu
 � ingerencji osób nieupoważnionych

 � instalacji oprogramowania, które nie 
zostało autoryzowane przez firmę STRONG
 � instalacji oprogramowania firmy STRONG 
w sposób niewłaściwy 
 � uszkodzenia podczas transportu
 � uszkodzenia mechanicznego lub zalania 
cieczą

Ewentualne płatne naprawy mogą zostać przeprowadzone po uprzednim potwierdzeniu oraz na Państwa wyraźne życzenie.

KARTA GWARANCYJNA


