instrukcja obsługi
MISTRAL

1855H

18,5"

LCD LED HD TV

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy
przekonani, że jego użytkowanie dostarczy Państwu
wiele przyjemności. Przed użyciem urządzenia,
prosimy zapoznać się z instrukcją. Należy zachować
niniejszą broszurę na wypadek wystąpienia
ewentualnych problemów.

www.mistral-rtv.pl

instrukcja obsługi
TV Mistral
model 1855H
Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla serii telewizora Mistral MI-TV1855H.
Ze względu na konstrukcję poszczególnych obudów mogą zdarzać się nieznaczne różnice
(niezgodności) w opisie w porównaniu z konkretnym modelem telewizora.
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UWAGA
Pokazane tutaj elementy i menu mogą się nieco różnić od elementów telewizora posiadanego przez użytkownika. Wynika to z
ciągłego doskonalenia oferowanych przez nas urządzeń. Menu ekranowe w tej instrukcji może być inne niż w telewizorze, jako że
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Pokazane tutaj elementy i menu mogą się nieco różnić od elementów telewizora posiadanego przez użytkownika. Wynika to z
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02 Ogólne zasady bezpieczeństwa

Postaw urządzenie
na stabilnym
podłożu

Nie stawiaj nic na
obudowie

Nie zasłaniaj otworów
wentylacyjnych

Trzymaj telewizor zdala
od źródeł ciepła

Zawsze staraj się zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa, kiedy korzystasz
z urządzeń elektrycznych, szczególnie, gdy w pobliżu są dzieci.
UWAGA !
NIE NALEŻY ROZKRĘCAĆ URZĄDZENIA I NAPRAWIAĆ
WŁASNORĘCZNIE. NAPRAWĘ URZĄDZENIA NALEŻY ZLECIĆ
OSOBOM WYKWALIFIKOWANYM.
UWAGA !
W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM, ZAPALENIA
SIĘ URZĄDZENIA LUB INNEGO NIEPRZYJEMNEGO WYPADKU,
NALEŻY UŻYWAĆ TYLKO POLECANE AKCESORIA.
UWAGA !
ABY ZAPOBIEC PORAŻENIA PRĄDEM NIE NALEŻY UŻYWAĆ
URZĄDZENIA W CZASIE GDY WTYCZKA JEST NIE DO KOŃCA
WŁOŻONA DO GNIAZDA PRZEDŁUŻACZA LUB GNIAZDKA
SIECIOWEGO.
ABY ZAPOBIEC PORAŻENIU PRĄDEM NIE NALEŻY NARAŻAĆ
URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI.
WAŻNE !
ABY ZAPOBIEC USZKODZENIA URZĄDZEŃ, NIGDY NIE WOLNO
PODŁĄCZAĆ ZASILANIA PRZED ZAKOŃĆZENIEM ŁĄCZENIA
INNYCH URZĄDZEŃ (NP. KAMERA, PC, ITP.)
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02 Ogólne zasady bezpieczeństwa
- stosować wyłącznie oryginalne zasilacze z zestawu
- nie podłączać do akumulatora przy odwróconej polaryzacji
(grozi uszkodzeniem telewizora)
- nie uruchamiać silnika przy włączonym telewizorze
(grozi uszkodzeniem telewizora przy skoku napięcia)
UWAGA!
Producent nie jest odpowiedzialny
za żadne zakłócenia radiowe lub TV
spowodowane nieautoryzowanymi
modyfikacjami urządzenia.

PRZECZYTAJ ZANIM UŻYJESZ:
Nie zasłaniaj żadnych otworów wentylacyjnych
Nie ustawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła
takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze i inne.
Nie ustawaj w pobliżu źródeł otwartego ognia
takich jak np.palące się świece.
ź Staraj się, aby przewód elektryczny nie był
ugniatany lub deptany, szczególnie przy wtyczce
lub przy urządzeniu.
ź Nie stosuj urządzeń dodatkowych i innych,
które grożą zapłonem lub porażeniem prądem,
mogące spowodować groźne urazy.
ź Odłącz urządzenie od źródła prądu w czasie
wyładowań elektrycznych lub w razie braku
używania przez dłuższy czas.
ź Chroń urządzenie przed wodą
ź Nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni
słonecznych, ekstremalnej temperatury, wilgoci.
ź Nigdy nie używaj urządzenia, gdy wtyczka lub
przewód zostały uszkodzone, nie działa
prawidłowo, zostało upuszczone, zniszczone,
zalane wodą lub inną substancją.
ź Nigdy nie naprawiaj urządzenia własnoręcznie.
ź Urządzenie należy czyścić na „sucho”
ź Nie używaj rozpuszczalników i innych
chemicznych środków.
ź

ź

UWAGA!
Używaj przycisków i przełączników
zgodnie z instrukcją.
UWAGA!
Przed pierwszym włączeniem
urządzenia upewnij się, czy kabel
zasilający jest poprawnie
podłączony.
WKŁADANIE PALCÓW LUB INNYCH PRZEDMIOTÓW
DO URZĄDZENIA:
Dotykanie wewnętrznych części urządzenia jest
niebezpieczne i może spowodować poważne uszkodzenia.
Nie wkładaj żadnych innych przedmiotów do otworów niż są
do tego przeznaczone.
USTAWIENIE URZĄDZENIA:
Ustaw urządzenie na stabilnej powierzchni, tak aby uniknąć
przypadkowemu upadkowi urządzenia.
PAMIĘTAJ! Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają
bezpłatnym naprawom gwarancyjnym. Nie stawiaj
na urządzeniu żadnych przedmiotów, szczególnie
naczyń z płynami!
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02 Ogólne zasady bezpieczeństwa
UWAGI DLA UŻYTKOWNIKÓW TV MISTRAL W SAMOCHODACH

W celu bezpiecznego i bezawaryjnego użytkowania telewizora w samochodach, kamperach,
łodziach prosimy o zastosowanie się do poniższych uwag:

TELEWIZOR PRZYSTOSOWANY JEST DO PRACY POD NAPIĘCIEM 12V ZA POŚREDNICTWEM
ZAŁĄCZONEGO ZASILACZA SIECIOWEGO LUB ZASILACZA SAMOCHODOWEGO. PODŁĄCZENIE
URZĄDZENIA PRZEZ ZASILACZ SAMOCHODOWY POD NAPIĘCIE WYŻSZE NIŻ 12V
DOPROWADZI DO JEGO USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA, KTÓRE NIE PODLEGA BEZPŁATNEJ
NAPRAWIE GWARANCYJNEJ.
NIE PODŁĄCZAĆ TELEWIZORA BEZPOŚREDNIO DO AKUMULATORA 12V, NIE PRZERABIAĆ
ZASILACZY W CELU PODŁACZENIA DO AKUMULATORA, GROZI PRZYPADKOWĄ ZAMIANĄ
POLARYZACJI I USZKODZENIEM SPRZĘTU.
NIE PODŁĄCZAĆ WTYKU ZASILANIA DO TELEWIZORA W PRZYPADKU KIEDY PRZEWÓD
ZASILAJĄCY PODŁĄCZONY DO GNIAZDA 230V LUB GNIAZDA ZAPALNICZKI SAMOCHODOWEJ
12V – GROZI ISKRZENIEM NA STYKACH I USZKODZENIEM SPRZĘTU ( W PIERWSZEJ
KOLEJNOŚCI PODŁĄCZYĆ WTYCZKI DO TELEWIZORA A DOPIERO PÓŹNIEJ DO GNIAZDA
ZASILANIA CZYLI DO GNIAZDA 230V LUB DO GNIAZDA ZAPALNICZKI SAMOCHODOWEJ).
NIE UŻYWAĆ TELEWIZORA W CHWILI URUCHAMIANIA SILNIKA SAMOCHODU, KAMPERA,
ŁODZI.GROZI SKOKIEM NAPIECIA I USZKODZENIEM TELEWIZORA.
UŻYWAĆ TYLKO ORYGINALNYCH ZASILACZY SIECIOWYCH ORAZ SAMOCHODOWYCH.
WSZELKIE PRZERÓBKI TELEWIZORA ORAZ ZASILACZY SĄ ZABRONIONE.
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03 Opis urządzenia
Widok z góry

1855H - 18,5"

F,G
D,E
C
B
A

A. Przycisk WŁ/WYŁ
B. Źródło
C. Menu / Zatwierdzenie w menu
D. Kanał w dół
E. Kanał w górę
F. Głośność w dół
G. Głośność w górę

SŁUCHAWKI

1855H - 18,5"

TV1(S2)

Tv2

W związku z ciągłym unowocześnianiem produkcji, mogą występować niewielkie różnice w niektórych modelach.
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04 Pilot - Instalacja
PIERWSZE URUCHOMIENIE
Do poprawnego działania urządzenia wymagane są 2 baterie AAA.
1. Otwórz tylną pokrywę
2. Włóż baterie w miejsce dla nich przeznaczone. Zwróć uwagę na poprawną polaryzację - oznaczenia "+" i "-"
powinny odpowiadać oznaczeniom na bateriach.
3. Zamknij pilota używając wcześniej zdjętą pokrywę.
UWAGA
Aby zapobiec uszkodzeniu pilota nie stosuj zużytych baterii, nie ładuj baterii które sie są do tego przystosowane,
nie mieszaj starych baterii z nowymi.
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04 Pilot - Opis przycisków trybu TV

POWER
MUTE
0-9
-/-RECALL
SOURCE
MENU
EXIT
DISPLAY
OK
P. KIERUNKOWE
VOL +/P +/P.MODE
S.MODE
FAV
FAV+
FAVASPECT
SLOW
SLEEP
AUDIO
EPG
TEXT
REC
TIMESHIFT
FREEZE

Włącznik / wyłącznik telewizora
Wyciszenie
Przyciski numeryczne
Wpisywanie nr pojedycznego lub wielocyfrowego
Powtórz / Poprzedni kanał
Źródło sygnału
OSD menu
Wyjście
Wyświetlenie informacji o kanale
Zatwierdzenie
Poruszanie się po menu
Głośność
Zmiana kanałów
Tryb obrazu
Tryb dźwięku
Ulubnione kanał
Kolejny ulubiony kanal
Poprzedni ulubiony kanał
Proporcje obrazu
Zwolnione tempo (tryb USB)
Automatyczne wyłączenie
Zmiana kanału audio
Elektroniczny przewodnik programowy
Teletext
Nagrywanie w trybie DTV
Zatrzymanie odtwarzanego programu DTV i nagrywanie go na
dysku zewnętrznym USB
Zamrożenie obrazu
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05 Podłączenie urządzeń
KABEL ZASILAJĄCY
1. Podłącz kabel do odbiornika a następnie do gniazdka
sieciowego - patrz obrazek.
2. Włącz telewizor używając przycisku STANDBY na panelu
sterowania na obudodowie lub użyj przycisku na pilocie.

ANTENA
1. Upewnij się, że instalacja anteny jest poprawna,
2. Podłącz wtyk antenowy do gniazda RF z tyłu odbiornika

AUDIO - VIDEO
1. Użyj kabla RCA (żółty - video, biały i czerwony - audio) - patrz rysunek
2. Wybierz tryb AV z menu wyboru źródła (przycisk SOURCE)

Urządzenie zewnętrzne
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05 Podłączenie urządzeń

YPbPr
1. Użyj kabla YPbPr (Y - zielony, Pb - niebieski, Pr - czerwony)
oraz Audio
- patrz rysunek
2. Wybierz tryb YPbPr z menu wyboru źródła (przycisk SOURCE)

Urządzenie zewnętrzne

HDMI
1. Użyj kabla HDMI do przesyłu sygnału audio i video
(sygnały są przesyłane cyfrowo) - patrz rysunek
2. Wybierz tryb HDMI z menu wyboru źródła (przycisk SOURCE)

Urządzenie zewnętrzne
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05 Podłączenie urządzeń
VGA - PODŁĄCZENIE KOMPUTERA
1. Podłącz kabel VGA do gniazda karty graficznej komputera - pozwoli
to na przesłanie obrazu z komputera do telewizora - patrz rysunek.
Podłącz kabel audio do wyjścia karty dźwiękowej komputera - pozwoli
to na przesłanie dźwięku z komputera do telewizora - patrz rysunek.
2. Wybierz tryb PC z menu wyboru źródła (przycisk SOURCE)

SCART
1. Podłącz kabel SCART do urządzeń - patrz rysunek
2. Wybierz tryb SCART z menu wyboru źródła (przycisk SOURCE)

Urządzenie zewnętrzne

MEDIA
1. Podłącz urządzenie do portu USB
2. Wybierz tryb MEDIA
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06
telewizora
Wyszukiwanie programów
06 Włączanie
Użytkowanie
TV i /podstawowe
operacje
06.1 Włączanie / Wyłączanie
1. Podłącz TV do gniazda zasilającego.
Dioda LED z przodu obudowy zaświeci na czerwono – wskazując tryb oczekiwania (standby)
2. Naciśnij przycisk POWER - Dioda LED zmieni kolor na zielony i TV włączy się.
Aby wyłączyć – naciśnij ponownie przycisk POWER.

06.2 Wybór źródła - przycisk SOURCE
Przycisk SOURCE to jeden z ważniejszych przycisków na pilocie (dostępny również na obudowie telewizora) służący do obsługi
urządzenia. Naciśnięcie przycisku SOURCE pozwala na wybranie trybu pracy telewizora.
Strzałkami w górę i w dół wybierz jedną z dostępnych opcji, którą chcesz zmienić w menu ŹRÓDŁO SYGNAŁU.
Wciśnij przycisk OK / ENTER aby zatwierdzić wybór i zmienić ustawienia.

SATELITA – tryb telewizji satelitarnej DVB-S2
DTV – tryb telewizji naziemnej cyfrowej DVB-T/T2
ATV – telewizja analogowa
AV – wyświetli treść z urządzenia podłączonego do
gniazda AV
PC – wyświetlenie treści z urządzenia podłączonego do
gniazda VGA
SCART - wyświetlenie treści z urządzenia podłączonego
do gniazda SCART
Component - wyświetlenie treści z urządzenia
podłączonego do gniazda Component
HDMI - wyświetlenie treści z urządzenia podłączonego do
gniazda HDMI
Media – wyświetlenie treści z pamięci masowej (dysku
przenośnego lub pendrive) podłączonego do gniazda USB.
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06.3 Regulacja głośności
Regulacja głośności odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku V0L+ lub V0L-.
Na ekranie pojawi się diagram, który będzie widoczny przez 5s od momentu ostatniego przyciśnięcia przycisku.
Całkowite szybkie wyciszenie odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku MUTE. Powrót do poprzednich ustawień głośności
odbywa się poprzez ponowne wciśnięcie przycisku MUTE lub użycie przycisku V0L+.

06.4 Przewodnik programowy, tzw. EPG (Electronic Program Guide)
W trybie DTV lub SATELITA naciśnij przycisk EPG, aby włączyć przewodnik programowy. EPG jest rozbudowanym elektronicznym
programem telewizyjnym, który jest nadawany wyłącznie z transmisją cyfrową przez dostawcę programu i oferuje informacje o
nadawanych programach z maksymalnie 7 dniowym wyprzedzeniem. Za ilość i dokładność informacji odpowiada dostawca programu.
Informacje o czasie programów odnoszą się do jednolitego czasu, dlatego konieczne jest, aby odbiornik telewizyjny miał ustawiony
odpowiedni czas, w tym strefą czasową, niezależnie od tego, czy czas będzie synchronizowany z transmisją czy też ustawiony ręcznie.

Korzystanie z funkcji EPG:
Po liście kanałów możemy poruszać się za pomocą strzałek – przycisków nawigacyjnych na pilocie. Strzałki “góra, dół” umożliwiają
poruszanie się po liście kanałów, strzałka w prawo umożliwia wejście w wybrany program, strzałka w lewo to powrót do listy
kanałów. Jeżeli chcemy rozwinąć informację o interesującej nas audycji na wybranym kanale, wówczas naciskamy przycisk DISPLAY.
Niebieski przycisk na pilocie umożliwia wyświetlenie planu programu telewizyjnego w kolejnych dniach - maksymalnie 7 dni w przód.
Zielony przycisk służy do zarządzania harmonogramem przypomnień transmisji. Wybierz odpowiedni tryb przypomnienia:
jednorazowy "R”, codziennie „D” , co tydzień „W”, co rok „A”.
Czerwony przycisk służy do zarządzanie harmonogramem nagrywania transmisji. Wybierz odpowiedni tryb nagrywania:
jednorazowe "R”, codziennie „D” , co tydzień „W”, co rok „A”.
Przycisk EXIT aby wyjść.
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06.5 Nagrywanie wideo (PVR)
Uwaga!
Aby nagrywanie było w ogóle możliwe, należy podłączyć do odpowiedniego portu USB pamięć USB, na którą będzie nagrywany
program. Urządzenie USB musi korzystać z systemu plików FAT32.
Podczas pierwszego użycia pamięci USB na telewizorze, zaleca się sformatowanie jej za pomocą telewizora przed rozpoczęciem
nagrywania. Patrz -> USTAWIENIA GŁÓWNE – SYSTEM PLIKOWY PVR.
Upewnij się, że jest wybrane źródło „DTV" lub SATELITA.

06.6 Szybkie nagrywanie i odtwarzanie jednym przyciskiem
1. Podłącz zewnętrzną pamięć magazynową i upewnij się, że znajduje się na niej wystarczająca ilość wolnego miejsca.
2. Wybierz program telewizyjny i kanał, który chcesz nagrać.
3. Naciśnij przycisk REC aby przejść w tryb PVR i rozpocząć nagrywanie. Dioda telewizora zacznie migać w na przemian w kolorze
czerwonym/zielonym, a u dołu ekranu pojawi się przedstawiony poniżej panel do sterowania funkcjami PVR, za pomocą którego
można wybrać odpowiednie ustawienia.

4. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk [■]. Powyższy Panel sterowania pojawi się ponownie, wybieramy następnie funkcję
STOP i potwierdzamy OK. Pojawi się komunikat „Czy zatrzymać nagrywanie?” Naciskamy strzałkę w lewo, by zakończyć nagrywanie.
Nagrywanie z programatorem czasu -> zobacz PRZEWODNIK PROGRAMOWY, TZW. EPG.
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06.7 Funkcja TIMESHIFT - oglądanie przesunięte w czasie
Funkcja Time Shift (przesunięcie czasu) to specjalny rodzaj nagrywania transmisji cyfrowej przydatny do wstrzymania aktualnie
oglądanej transmisji (np. w celu wykąpania dzieci) i wznowienia oglądania bez utraty części nadawanego programu, podczas którego
nie byłeś w pobliżu telewizora.
Aby uruchomić fukcję Tims Shift, naciśnij przycisk TIMESHIFT na pilocie. Treść na ekranie zatrzyma się, rozpocznie się nagrywanie w
tle, a dioda telewizora zacznie migać w kolorze czerwonym/zielonym. Po powrocie przed ekran należy nacisnąć przycisk PLAY/PAUSE i
po pojawieniu się znajomego panela z funkcjami PVR, raz jeszcze należy nacisnąć przycisk PLAY/PAUSE, a odtwarzanie zostanie
wznowione. Podczas odtwarzania nagrania można się poruszać szybko do przodu i do tyłu w nagraniu (o ile prędkość zapisu pamięci
USB na to pozwoli) poprzez wielokrotne naciskanie przycisków FFWD/REV (dostępnych jest kilka prędkości). Oglądanie przesunięte w
czasie można zatrzymać (i powrócić do transmisji w czasie rzeczywistym) za pomocą przycisku STOP, kolejne naciśnięcie STOP
spowoduje całkowite zatrzymanie nagrywania.

06.8 Pozostałe funkcje
INFORMACJE O PROGRAMIE (PROGRAM INFORMATION)
W trybie DTV naciśnij przycisk DISPLAY w celu uzyskania informacji o programie (tzw. Skrócony EPG), czasie trwania, parametrach
programu. UWAGA: Funkcjonalność dostępna tylko w trybie DTV lub SATELITA.
JĘZYK DŹWIĘKU (AUDIO LANGUAGE)
W trybie DTV naciśnij przycisk AUDIO w celu uzyskania informacji o dostępnych językach audio. UWAGA: Funkcjonalność dostępna
tylko dla DTV lub SATELITA.
JĘZYK NAPISÓW ( SUBTITLE LANGUAGES)
W trybie DTV naciśnij przycisk SUBTITLE w celu uzyskania informacji o dostępnych językach napisów. UWAGA: Funkcjonalność
dostępna tylko dla DTV lub SATELITA
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07.1 Wyszukiwanie programów - naziemna telewizja cyfrowa DVB-T
Przed rozpoczęciem wyszukiwania programów należy podłączyć antenę do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej.
AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE DVB-T / AUTO TUNING
1. Upewnij się, że urządzenie ustawione jest w trybie DTV. Naciśnij przycisk SOURCE i wybierz DTV, jeżeli wybrany jest inny tryb.
2. Na pilocie naciśnij przycisk MENU.
3. Wybierz w MENU I zakładkę MENU „KANAŁ”.

4. Przechodzimy do pozycji Automatyczne wyszukiwanie i wciskamy OK.

5. W opcji Kraj zaznaczamy „Polska”
6. W opcji Rodzaj odbioru zaznaczamy „DTV” (strojenie programów cyfrowych)
7. W opcji Tryb cyfrowy zaznaczamy DVB-T
8. Naciskamy OK i funkcja strojenia automatycznego rozpocznie się.
9. Po ukończeniu wyszukiwania pojawią się odnalezione programy telewizyjne.
Jeżeli tuner nie odnalazł żadnych programów, powtórz wyszukiwanie w innym miejscu lub
przy użyciu innej anteny.
RĘCZNE WYSZUKIWANIE DVB-T / DTV MANUAL TUNING
1. Na pilocie naciskamy przycisk MENU.
2. Wybieramy w MENU I zakładkę MENU „KANAŁ”.
3. Przechodzimy do pozycji Ręczne wyszukiwanie DVB-T i wciskamy OK.
4. Strzałkami „LEWO” i w „PRAWO” wybieramy żądany kanał i następnie naciskamy OK aby przeszukać pasmo.
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07.2 Wyszukiwanie programów - telewizja satelitarna DVB-S2
UWAGA!
Podstawową sprawą przy instalacji odbiornika jest posiadanie sprawnej instalacji antenowej, której czasza lub sama musi być
ustawiona we właściwym kierunku. Samodzielne prawidłowe ustawienie anteny jest bardzo trudne, a często niemożliwe. Zalecamy
korzystanie z pomocy fachowców przy instalacji anteny satelitarnej. Jeżeli podłączony do nowej instalacji odbiornik nie pokaże
poziomu sygnału, należy go sprawdzić na innej, sprawnej instalacji antenowej.
1. Upewnij się, że urządzenie ustawione jest w trybie SATELITA. Naciśnij przycisk SOURCE i wybierze SATELITA, jeżeli wybrany jest
inny tryb.
2. Na pilocie naciśnij przycisk MENU.
3. Wybierz w MENU I zakładkę MENU „KANAŁ”.
4. Wybieramy pozycję Antena satelitarna i sprawdzamy jakość sygnału na satelicie 01 013.0E HotBIRD 6,7A,8. Jakość sygnału musi
osiągnąć co najmniej 40% (jak na załączonym obrazku) zakresu, aby odbierać programy telewizji satelitarnej. Im wyższy
poziom jakości tym mniejsza możliwość pojawienia się zakłóceń i przerw w transmisji. Jeżeli znajdziemy odpowiedniej jakości
sygnał możemy przystąpić do wyszukiwania programów. Naciskamy EXIT aby wyjść.

5. Przechodzimy do pozycji Automatyczne wyszukiwanie i wciskamy OK.
6. Wybieramy kraj Polska, Satelita 01 HOTBIRD i pozostałe parametry jak poniżej.
7. Wyszukiwanie się rozpocznie i po kilku minutach zostaną
wyszukane programy.

Strojenie obejmujące zakres całego satelity spowoduje
powstanie długiej listy programów. By ułożyć kanały wg
własnych upodobań, musimy włączyć MENU->Zakładka
„Kanał”->Edycja Programów. Za pomocą przycisków
nawigacyjnych odszukujemy pożądany kanał. Naciskamy
„zółty” przycisk i przenosimy kanał na wybrany miejsce i
znów naciksamy „zółty” przycisk aby zatwierdzić i
zapamiętać wybór.
W celu ułatwienia przygotowano listę programów operatora smart HD+, zasadę wyszukiwania programów
telewizji satelitarnej operatora smart hd+ opisano na dołączonym aneksie.
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07.3 Wyszukiwanie programów - naziemna telewizja cyfrowa DVB-C
UWAGA!
Nie gwarantujemy pełnej kompatybilności urządzenia z cyfrową telewizją kablową DVB-C u niektórych operatorów.
AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE DVB-C / AUTO TUNING
1. Na pilocie naciskamy przycisk MENU.
2. Wybieramy w MENU I zakładkę MENU „KANAŁ

3. Przechodzimy do pozycji Automatyczne wyszukiwanie i wciskamy OK.

4. Typ wyszukiwania ustawiamy na pełny, a pozostałe wartości zostawiamy na AUTO.
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Obsługa telewizora
MENU / Wyszukiwanie programów
08.1 Ustawienia KANAŁU
1. Użyj przycisku MENU aby włączyć menu. Strzałkami w lewo i w prawo przejdź do menu OBRAZU / PICTURE.
2. Strzałkami w górę i w dół wybierz jedną z dostępnych opcji, którą chcesz zmienić w menu obrazu.
3. Wciśnij przycisk OK / ENTER aby zatwierdzić wybór i zmienić ustawienia.
4. Po zakończeniu ustawień wciśnij przycisk MENU aby zapisać zmiany i powrócić do MENU głównego.

Automatyczne wyszukiwanie – opisano szczegółowo w rozdziale 07.
Ręczne wyszukiwanie DVB-T – opisano szczegółowo w rozdziale 07.
Edycja programów - Za pomocą kolorowych przycisków na pilocie i tych widocznych na ekranie można dokonać ustawień
programów wg własnych preferencji. Kanały możemy pomijać, usuwać lub przesuwać i dodawać do listy ulubionych za pomocą
przycisku FAV.
Lista – miejsce, w którym możemy przeglądać zaplanowane zdarzenia - przypomnienia i zaprogramowane nagrywania przyszłych
audycji. Możemy też w tym miejscu dodać kolejne zdarzenie.
Informacje o sygnale – miejsce, w którym możemy sprawdzić parametry aktualnie oglądanego kanału tj. częstotliwość, moc i
jakość sygnału.
Informacja CI – miejsce, w którym użytkownik może sprawdzić informacje pochodzące z modułu CAM i dokonać ustawień modułu,
jeżeli są takie dostępne.
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08.2 Ustawienia obrazu
1. Użyj przycisku MENU aby włączyć menu. Strzałkami w lewo i w prawo przejdź do menu OBRAZU / PICTURE.

2. Strzałkami w górę i w dół wybierz jedną z dostępnych opcji, którą chcesz zmienić w menu obrazu.
3. Wciśnij przycisk OK / ENTER aby zatwierdzić wybór i zmienić ustawienia.
4. Po zakończeniu ustawień wciśnij przycisk MENU aby zapisać zmiany i powrócić do MENU głównego.
USTAWIENIA OBRAZU – do wyboru są następujące zdefiniowane tryby obrazu: Normalny, Dynamiczny i Łagodny.
W celu dokonania regulacji obrazu wg własnych upodobań parametrów Kontrast, Janość, Kolor, Ostrość – należy wybrać tryb
Ustawienia Obrazu „Personalny”.
TEMPERATURA KOLORU – do wyboru są następujące opcje: Normalna, Zimna, Ciepła.
REDUKCJA SZUMU – opcja stosowana głównie w telewizji analogowej. Funkcja ma możliwość regulacji stopniowej, ustawiamy ją
od minimum (Niski-Średni-Wysoki-Standardowy-Wyłącz), aż do momentu, gdy szumy przestaną nam przeszkadzać. W telewizji DVB-T
zalecamy wyłączyć tą funkcję.
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08.3 Ustawienia dźwięku
Menu dźwięku / Sound menu
1.
Użyj przycisku MENU aby włączyć menu. Strzałkami w lewo i w prawo przejdź do menu dźwięku (SOUND).

2. Strzałkami w górę i w dół wybierz jedną z dostępnych opcji, którą chcesz zmienić w menu DŹWIĘKU.
3. Wciśnij przycisk OK / ENTER aby zatwierdzić wybór i zmienić ustawienia.
4. Po zakończeniu ustawień wciśnij przycisk MENU aby zapisać zmiany i powrócić do MENU głównego.
PROFIL DŹWIĘKU - Możliwość wyboru pożądanego ustawienia dźwięku: Normalny, Muzyka, Kino, Sport, Personalny.
W celu dokonania regulacji parametrów dźwięku wg własnych upodobań tj. BAS, BALANS, TREBLE – należy wybrać tryb Ustawienia
„Personalny”.
AUT. POZIOM GŁOŚNOŚCI - utrzymuje jednakową głośność nawet przy zmianie programów.
Ponieważ parametry sygnału rożnych stacji nadawczych mogą różnić się od siebie, przy każdej zmianie kanału konieczna może być
regulacja głośności. Dzięki tej funkcji użytkownik może uzyskać stabilny poziom głośności, dla wszystkich programów.
WYJŚCIE CYFROWE - Ta funkcja umożliwia wybór preferowanego cyfrowego wyjścia audio.
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08.4 Ustawienia daty i czasu
Menu czasu / Time menu

1. Użyj przycisku MENU aby włączyć menu. Strzałkami w lewo i w prawo przejdź do menu CZASU (TIME).
2. Strzałkami w górę i w dół wybierz jedną z dostępnych opcji, którą chcesz zmienić w menu czasu.
3. Wciśnij przycisk OK / ENTER aby zatwierdzić wybór i zmienić ustawienia (strzałki lewo / prawo.)
4. Po zakończeniu ustawień wciśnij przycisk MENU aby zapisać zmiany i powrócić do poprzedniego menu.
ZEGAR / CLOCK (TYLKO TRYB DTV)
Definiujemy aktualną datę i czas, o ile parametry te nie ustawiły się automatycznie.
STREFA CZASOWA / TIMEZONE (TYLKO TRYB DTV)
Strefa czasowa - dla Polski GMT +1 - użyj strzałek w górę / w dół aby zaznaczyć opcję, następnie wciśnij OK, żeby zmienić ustawienia zmiana ustawień Strzałkami w górę i w dół.
CZASOMIERZ UŚPIENIA / SLEEP TIMER
Użyj strzałek w górę / w dół aby zaznaczyć opcję, następnie wciśnij OK, żeby zmienić ustawienia - zmiana ustawień Strzałkami w górę
i w dół.
AUTO UŚPIENIE / AUTO STANBY
Użyj strzałek w górę / w dół aby zaznaczyć opcję, następnie wciśnij OK, żeby zmienić ustawienia - zmiana ustawień Strzałkami w górę
i w dół.
CZAS WYŚWIETLANIA MENU / TIMER OSD
Czas wyświetlania menu OSD - Użyj strzałek w górę / w dół aby zaznaczyć opcję, następnie wciśnij OK, żeby zmienić ustawienia zmiana ustawień Strzałkami w górę i w dół.
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08.5 Ustawienia zabezpieczeń
Blokada / Lock menu
Użyj przycisku MENU aby włączyć menu. Strzałkami w lewo i w prawo przejdź do menu Blokady (LOCK).
BLOKADA SYSTEMOWA / SYSTEM LOCK
Aby uaktywnić opcje włącz system zabezpieczeń - użyj strzałek w górę/ w dół aby zaznaczyć opcję BLOKADA SYSTEMOWA,
następnie użyj przycisku OK aby potwierdzić wybór. Zostaniesz poproszony o hasło (domyślne hasło to cztery zera: 0000).
USTAW HASŁO / SET PASSWORD
Funkcja ta służy do zmiany domyślnego hasła (0000), na inne wybrane przez użytkownika.
BLOKUJ PROGRAM / CHANNEL LOCK
Użyj strzałek w górę / w dół aby zaznaczyć opcję, następnie kliknij OK, aby
potwierdzić wybór. Otworzy się dodatkowe menu.
Użyj strzałek w górę i w dół aby wybrać program, a następnie użyj ZIELONEGO
przycisku na pilocie aby zablokować program. Następnie naciśnij przycisk MENU
aby wyjść.
Teraz gdy wybierzemy „zablokowany” program zostaniemy poproszeni
o podanie hasła (domyślne 0000 lub inne wskazane przez użytkownika), aby wyświetlić program.
BLOKADA DLA DZIECI / PARENTAL GUIDANCE (TYLKO W TRYBIE CYFROWYM)
Funkcja ta działa zgodnie z informacjami przekazywanymi przez stację nadawczą. Dlatego jeśli sygnał zawiera złe informacje,
funkcja ta nie będzie działać.
Funkcja zapobiega oglądaniu przez dzieci określonych programów telewizyjnych dla zgodnie z ustawionym limitem ocen.
BLOKADA PRZYCISKÓW / KEY LOCK
Funkcja ta służy do blokady przycisków na obudowie telewizora. Jeżeli ją włączymy nie będziemy mogli operować telewizorem
za pomocą przycisków na jego obudowie.
TRYB HOTELOWY / HOTEL MODE
Funkcja ta umożliwia regulację istotnych zaawansowanych parametrów i uniemożliwia osobom postronnym ingerowanie w
ważne ustawienia urządzenia tj.:
BLOKADA ŹRÓDŁA – możemy ustawić, które tryby pracy mają być dostępne po naciśnięciu przycisku SOURCE na pilocie.
ŹRÓDŁO STARTU – definiujemy tryb, który ma pojawić się po włączeniu telewizora np. MEDIA lub DTV (telewizja cyfrowa
naziemna)
DEFAULT VOLUME – początkowy domyślny poziom głośności, po włączeniu telewizora
MAKSYMALNA GŁOŚNOŚĆ – maksymalny poziom dźwięku dostępny dla użytkownika
USUŃ BLOKADY – reset ustawień trybu hotelowego
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08.6 Ustawienia główne
Konfiguracja-Ustawienia / Setup menu
Użyj przycisku MENU aby włączyć menu. Strzałkami w lewa i w prawo przejdź do menu Ustawień (SETUP).
JĘZYK OSD / OSD LANGUAGE - Ustawienia języka menu ekranowego
JĘZYK TELETEXTU / TT LANGUAGE - Ustawienie języka teletekstu.
JĘZYK DŹWIĘKU - Wybór wymaganego języka dla audio (Podstawowy/Dodatkowy (Primary/Secondary)).* dostępne
wyłącznie w DTV lub SATELITA
JĘZYK NAPISÓW - Wyświetlanie napisów na ekranie (Podstawowy/Drugi (Primary/Secondary)).
* dostępne wyłącznie w DTV lub SATELIT

POMOC DLA NIESŁYSZĄCYCH / HEARING IMPAIRED - Udostępnianie funkcji napisów dla niedosłyszących, o ile zapewnia
je program (Wł/Wył (On/Off)).
* dostępne wyłącznie w DTV lub SATELITA

FORMAT OBRAZU - Wybór współczynnika proporcji ekranu (Automatyczny/4:3/16:9/Powiększenie 1/Powiększenie 2)
EKRAN NIEBIESKI - Włączenie/wyłączenie funkcji Niebieski ekran (Blue Screen). Po włączeniu funkcji Niebieski ekran (Blue
Screen), przy braku sygnału ekran zmieni kolor na niebieski
PIERWSZA INSTALACJA
Usunięcie wszystkich zapisanych kanałów i uruchomienie kreatora ustawień (OK/Anuluj (Cancel)). Zostaniesz poproszony o
podanie hasła (domyślne hasło to cztery zera: 0000). W tym menu będziesz mógł na nowo ustawić podstawowe funkcje
telewizora (język / strefa czasowa / wyszukiwanie kanałów)
PRZYWRÓĆ USTAWIENIA FABRYCZNE / RESET – Urządzenie powróci do ustawień początkowych. Wszelkie ustawienia
programów, obrazu, dźwięku zostaną wyzerowane.
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA USB - SOFTWARE UPDATE(USB)
* dostępne wyłącznie po zapisaniu nowego oprogramowania udostępnionego przez producenta w urządzeniu USB i po włożeniu urządzenia USB.
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Tryb MEDIA
USB / Wyszukiwanie programów
Naciśnij przycisk Source i wybierz tryb MEDIA. Tutaj możesz oglądać filmy, odtwarzać muzykę i przeglądać zdjęcia zapisane na
urządzeniach pamięci masowej USB.
1. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do wejścia USB i wybierz typ mediów na stronie powitalnej: Foto, Muzyka, Film,
Tekst.
2. Naciśnij przycisk ENTER; na ekranie pojawi się podłączone urządzenie USB oznaczone literą „C”.
Ponowne naciśnięcie przycisku ENTER spowoduje wyświetlenie plików i folderów.
3. Wybierz folder za pomocą przycisków kierunkowych. Otwórz folder za pomocą przycisku ENTER, następnie wybierz pliki i
odtwórz go za pomocą przycisku ENTER.
4. Naciśnij przycisk DISPLAY aby wyświetlić/ukryć dodatkowy pasek menu. Do wykonywania danych czynności stużą przyciski
do sterowania urządzeniem USB na pilocie zdalnego sterowania jak również można „poruszać się” po pasku MENU za pomocą
przycisków kierunkowych.
5. W zależności od wybranego trybu może pojawić się nam różne MENU ekranowe. W trybie filmu pasek MENU po naciśnięciu
przycisku DISPLAY prezentuje się następująco.
6. Za pomocą tego MENU możemy z łatwością przewijać film lub muzykę, przechodzić do następnego pliku, uzysikwać informację
o pliku, powiększać lub pomniejszać obraz oraz wydawać inne polecenia

28

10 Rozwiązywanie problemów
PROBLEM

ROZWIĄZANIE

Brak zasilania

Podłącz zasilacz do źródła prądu.

Urządzenie automatyczne przechodzi
w tryb STAND BY

Odbiornik przechodzi w tryb STAND BY po ok. 30 min., gdy jest nieużywany.
Włącz urządzenie ponownie.

Brak obrazu

Upewnij się, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone. / Brak sygnału,
spróbuj włączyć urządzenie ponownie. Postaw urządzenie w miejscu, w
którym sygnał jest lepszy.

Brak dźwięku, dźwięk zniekształcony.

Upewnij się, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone.

Nie można wykonać żadnej operacji
pilotem

Sprawdź, czy baterie są zainstalowane poprawnie. Baterie mogły się
wyczerpać, zastąp je nowymi. Ustaw pilot bezpośrednio przed sensorem
pilota. Dystans pomiędzy pilotem a czujnikiem nie może być większy niż
6m. Usuń wszelkie obiekty zasłaniające sensor pilota.

Nie można wykonać żadnej operacji
pilotem lub jednostką główną

Wyłącz urządzenie, włącz ponownie. Może też zajść potrzeba odłączenia
urządzenia od źródła prądu i ponownego podłączenia.

Słaby odbiór

Antena nie jest poprawnie ustawiona lub sygnał jest słaby.

Nieczysty lub niestabilny obraz

Antena nie jest poprawnie ustawiona lub sygnał jest słaby.

Obraz rusza się z góry na dół, jest
zamazany

Antena nie jest poprawnie ustawiona lub sygnał jest słaby. Wysokie
budynki lub góry/drzewa w pobliżu zakłócają sygnał.

Obraz jest 'zaśnieżony'

Sygnał jest zakłócany przez silnik samochodowy, kolej, linie wysokiego
napięcia, światła neonowe, radio.
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11 Specyfikacja
Opis (funkcje)
Wymiary panela
Proporcje obrazu
Rozdzielczość
Kontrast
Kąt widzenia
Czas reakcji
Zasilanie
Tunery

Formaty obrazu*
Formaty audio*
Złącza
(gniazda)

Wymiary (mm)
(z podstawką)
Waga (kg)
Mocowanie**
Pobór mocy
STAND-BY

Tv1855H
18,5"
16:9
1366 x 768
1000:1
85/85/80/80
3,5 ms
12V/230V
DVB-T/DVB-T2 (H.265)
DVB-C
S/S2
ATV
opcjonalnie
opcjonalnie
CI, HDMI,USB,
Antenowe, Satelitarne
Scart, VGA, Mini Av,
YPbRr, Gn. słuchaw.
440x275x40
440x315x40
1,9
Tak
0,24W
22W

Max rzeczywisty***

*wszystkie popularne
**cztery otwory o srednicy mm w rozstawie 100 x 100 x 100 x 100 (mm) - standard Vesa
*** dotyczy poboru mocy telewizora w trybie włączenia przy poziomie głośności 50% i dynamicznym trybie ustawień obrazu.

Firma Mistral Polska Spółka Jawna oświadcza, że telewizory Mistral serii: MI-MITV1855H spełniają wszystkie niezbędne wymagania i inne odnośne wytyczne
dyrektywy 1999/5/WE .
Deklaracje zgodności zamieszczone są na stronie internetowej pod adresem
www.mistral-rtv.pl
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ZE WZGLĘDU NA WYSOCE SKOMPLIKOWANY SYSTEM PRODUKCJI PANELI LCD MOŻE
DOJŚĆ DO SPORADYCZNEGO WYPADANIA PIKSELI LUB SUB-PIKSELI ALBO
NIEPRAWIDŁOWEGO STEROWANIA NIMI . PRODUCENT DOPUSZCZA WYSTĄPIENIA 2
(DWÓCH) PIKSELI BIAŁYCH LUB CZARNYCH LUB 5 (PIĘCIU) SUB-PIXELI.
(jeden piksel pełny składa się z trzech sub-pikseli w kolorach podstawowych:
czerwonym, zielonym, niebieskim. Każdy sub-piksel sterowany jest
przez jeden tranzystor)
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