
 

 

 

 

 

Návod na obsluhu 



VAROVANIE 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

 

1. Prečítajte si, prosím s obsah tejto príručky. 
2. Nevyhadzujte príručku 
3. Dbajte na všetky upozornenia. 
4. Postupujte podľa pokynov. 
5. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody. 
5. Zariadenie čistite iba suchou handričkou. 
7. Nezakrývajte vetracie otvory. Inštalujte s pokynmi výrobcu. 
8. Neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, dúchadlá, ohrievače alebo iné elektrické  
zariadenia, ktoré produkujú teplo (vrátane zosilňovačov). 
9. Zapjte napájací kábel bezpečne do zásuvky. 
10. Chráňte napájací kábel pred poškodením spôsobeným šliapnutím alebo zlomením a to hlavne pri 
oboch koncovkách. 
11. Používajte iba príslušenstvo odporučené výrobcom. 
12. Na umiestnenie zariadenia používajte iba stôl na kolieskach, stojan alebo  statív. V prípade 
umiestnenia zariadenia na stôl s koleskami, si pri posúvaní stolíka dávajte pozor, aby neprišlo 
k preváteniu televízora a jeho následnému poškodeniu. 

 
13. V prípade búrok alebo ak sa televízor dlhšiu dobu nepoužíva, ho odpojte od napájania. 
14.Všetky poruchy by mali byť oznámené kvalifikovanému personálu. Zariadenie vyžaduje opravu ak 
nejde zapnúť, ak je zástrčka alebo napájací kábel poškodený, zariadenie je zaplavené alebo 
poškodené nárazom.  Varovanie:  Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, 
prosím chráňte prístroj pred dažďom a vlhkosťou. 
15. Ak chcete prístroj odpojiť od siete, najskôr stlačte spínač vypnúť a následne odpojte napájací 
kábel zariadenia z elektrickej zásuvky. 
16.  Zabezpečte ľahký prístup k elektrickej zácuvke, v ktorej je televízor zapojený 
17. Zariadenie sa za žiadnych okolností nesmie umiestňovať do uzavretých priestorov, ako sú skrinky 
na knihy alebo uzavreté policové sktrinky, pokiaľ nie je zabezpečené vhodné odvetranie. 
18. Zariadenie by malo byť chránené proti zaplaveniu. 
19. Udržujte zariadenie mimo dosahu akýchkoľvek nebezpečných predmetov (napr. Nádob s 
kvapalinou, zapálené sviečky, atď. ..) 
20. Montáž na stenu alebo na strop by sa mala vykonávať prísne podľa pokynov výrobcu. 
21. Televízor, diaľkový ovládač a batérie udržiavajte mimo dosahu otvoreného ohňa alebo iných 
zdrojov ohňa a chráňte pred priamym slnečným žiarením. Ak chcete zabrániť možnému šíreniu ohňa, 
tak televízor, diaľkové ovládanie a batérie sa nesmú nechádzať blízko horenia sviečky alebo iného 
zdroja ohňa. 

 
22. Npätie portu USB počas normálnej prevádzky by nemalo prekročiť 0,5 A. 
 
 
 
 
 
 
 



PRÍPRAVA NA PRIPOJENIE TV. 
 

Televízor má samostatne pribalený stojan. Ak chcete stojan správne pripojiť k televízoru, postupujte 
podľa pokynov uvedených nižšie. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



TV konektory 
 

 
 
 



Bočná klávesnica a predný panel 
 
Tlačidlá klávesnice 
Ak nemôžete nájsť diaľkové ovládanie alebo ho nemôžete použť z iných dôvodov, môžete TV ovládať 
pomocou tlačidiel na bočnej strane TV pomocou tlačidiel na to určených. 
 

 
 
INPUT: Zobrazí zoznam pre výber 
MENU: Zobrazenie hlavnej ponuky televízora 
CH↑: Prechádza zoznam kanálov smerom hore. V systéme ponuky televízora funguj ako šípka nahor, na 
diaľkovom ovládači a sa dá použiť na výber možností ponuky. 
CH: Prechádza zoznam kanálov smerom dole. . V systéme ponuky televízora funguj ako šípka nadol, na 
diaľkovom ovládači a sa dá použiť na výber možností ponuky.. 
VOL +: Zvyšuje hlasitosť. V systéme TV ponuky funguje ako šípka doprava na diaľkovom ovládači a dá sa použiť 
na výber možností ponuky 
VOL-: Znižuje hlasitosť. V systéme TV ponuky funguje ako šípka doľava na diaľkovom ovládači a dá sa použiť 
na výber možností ponuky 
POWER: Zapína a vypína televízor 
 
Predný panel 
Indikátor napájania / pohotovostného režimu: modrá a červená, dvojfarebná LED. Keď je televízor vypnutý, 
zobrazí sa červená a keď je zapnutý zase modrá 
Senzor diaľkového ovládania: IR snímač s diaľkovým ovládaním, ktorý prijíma infračervené lúče vysielané 
diaľkovým ovládaním. 

 

 
 



INŠTRUKCIE K DIAĽKOVÉMU OVLÁDANIU 
 
 
 
Vloženie batérií do ovládača 
 
 

 
  
 



 
 
 
 
 
 



Popis funkcií a funkcia menu 
 
Vstupy 
 

 
 
  



Zdroj popisov funkcií a funkcií menu 
 
Stlačením tlačidla MENU vstúpte do televízneho obrazu 
 
Obrázok (Picture) 
 

 
 
 
 
Stlačte tlačidlo „Picture“ obrázok 
 

 

Režim obrazu 
Zvýraznite položku a stlačením tlačidla ENTER 
vstúpte do podponuky, 
ktorá zobrazuje režim obrazu, ktorý si môžete 
vybrať: 
 
Dynamický / Sandard / Mierny / Užívateľský 
 
Kontrast: Nastavenie úrovne bielej farby 
obrazu 
Jas: Úprava tmavosti čiernych častí obrazu 
Farba: Nastavenie intenzity farieb obrázka 
Ostrosť: Hrany objektu sú vylepšené



POPIS FUNKCIÍ A FUNKCIA MENU 
 

 
 
 



 
 
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  



Hotel Mode: Prepínač hotelového režimu 

Keypad lock: Zámok klávesnice 

Channel Lock: Prepínač zámku kanálov 

Source Lock: Používa sa na nastavenie dostupného stavu zdroja signálu 

En default source: Predvolený prepínač zdroja 

Default source: Nastavený zdroj signálu musí byť prijatý po spustení 

Power on channel: Používa sa na nastavenie predvoleného programu po spustení 

Max. volume: Používa sa na nastavenie maximálneho rozsahu hlasitosti nastaviteľného používateľom 

En power volume: Prepínač hlasitosti napájania 

Power volume: Používa sa na nastavenie predvolenej hlasitosti po spustení 

Export Config: Používa sa na export aktuálnej konfigurácie HOTEL MODE na USB 

Impoert Config: Používa sa na import konfigurácie HOTEL MODE z USB 

Power mode: režim zapnutia, pohotovostný režim / priame spustenie, pamäť 

Clear: Vymaže nastavenia hotelového režimu 

Change password: Používa sa na nastavenie hesla pri vstupe do HOTELOVÉHO REŽIMU 

  



 
 

  
  



 
  



 



 

 

  



 

  



 

  



 

  



POMOC 

Žiadny signál 

Skotrolujte či je zapojená napájacia šnúra do zásuvky. V prípade, že nie je tak 
ju zapojte. Ak stálen TV nejde zapojte ju do inej zásuvky po 60 sekundách. Aby 
sa vylúčila chyba zásuvky 

Nesprávny príjem signálu 

Zobrazuje sa dvojitý obraz. Môže to nastať vo vysokých budovách alebo vo 
vysokohorskom prostredí. Pozrite si pokyny na reguláciu vonkajšej antény 
alebo zmente smer vonkajšej antény. 

Žiadny obraz 
Skontrolujte anténu na zadnej strane TV, čji je zapojená alebo nie. Skúste 
prepnúť na iný kanál a skotrolujte či je problém v TV alebo na danom kanály. 

Video je v poriadku, ale bez 
zvuku 

Zvýšte hlasitosť. Skotrolujte či nie je TV zamutovaný a stlačte tlačidlo MUTE 
pre zapnutie zvuku 

Zvuk je v poriadku, ale 
nefunguje farba v obraze alebo 
nejde obraz Zvýšte kontrast alebo jas v nastaveniach 

Obraz zrní alebo je zašumený Skontrolujte anténu na zadnej strane TV, čji je zapojená alebo nie.  

obraz je rušený prerušovanou 
čiarou 

Rozne elektrické zariadenia môžu rušiť signál. Skotrolujte či nie sú v blízkosti 
TV zapojené iné elektrické zariadenia ako napr. Fén, atď.. 

TV nereaguje na diaľkové 
ovládanie 

Namierte diaľkové ovládanie priamo na senzor na TV . Ak stálen nereaguje, 
skontrolujte či je správne zatvorený kryt na batérie na ovládači alebo vymente 
baterky. TV sa po pár minútach prepne do režímu STAND BY, pokiaľ nebude 
mať signál z ovládača 

Žiadny video vstupný signál (PC 
Mód) Skotrolujte či je kábel VGA zapojený správne alebo či nie je kábel ohnutý. 

Vertikálne blikanie (PC Mód) 
Vstúpte do hlavného menu, použite "clock regulator" na elimináciu šumu a 
odstránenie vertikálnej čiary 

horizontálne zdvojenie (PC 
Mód) Požite vertikálne nastavenie v PC nastavenie (PC Adjust) 

Obrazovka je príliž svetlá alebo 
tmavá (PC Mód) Nastavte úroveň kotrastu aleob úroveň jasu v hlavnom menu 

PC funkcie neodpovedajú 
Skontrolujte PC nastavnia  vo vašom počítači, či je nastavené kompatibilné 
rozlíšenie obrazovky 

Zdvojená čiara pri pripojení 
pomocom RCA kábla Skotroluje kvalitu použitého RCA kábla 

Problémy stále pretrvávajú 

Odpojte napájací kábel a počkajte 30 sekúnd, potom ho zapojte. Pokiaľ 
problémy stále pretrvávajú, neopravujte TV a kontaktuje výrobcu alebo svojho 
predajcu. 

 

  



Produktový list 
 
49LUA58L 
Názov dodávateľa: Manta S.A 
Režim dodávateľa: 49LUA58L 
Trieda energetickej účinnosti: A 
Uhlopriečka obrazovky v centimetroch a v ich: 124 cm, 49" 
Spotreba energie v režime zapnutia: 79 W 
Ročná spotreba energie: 115 kWh / rok 
Spotreba energie v pohotovostnom a vypnutom stave: <0,5 W 
Rozlíšenie obrazovky vo fyzickom počte horizontálnych a vertikálnych pixelov: 
3840 x 2160 
 
Poznámka! 
Dizajn produktu a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Týka sa 
to hlavne technických parametrov, softvéru a používateľskej príručky. Používateľská príručka je 
všeobecná orientácia na servisný produkt. Výrobca a distribútor nepreberá zodpovednosť za 
kompenzáciu akýchkoľvek nepresností v popisoch uvedených v tejto používateľskej príručke. 
 

 
 
Poznámka: 
A. Držiak na stenu nie je súčasťou príslušenstva predávaného s televízorom. Poskytujeme iba 
inštalačné špecifikácie, ale nie samotnú montáž na stenu. Ak potrebujete držiak, poraďte s miestnym 
predajcom o montáži na stenu VESA. 
 
B. Dôrazne odporúčame umiestniť nástennú montáž na zariadenie, ktoré ste si objednali. 

V opačnom prípade môže nesprávna inštalácia spôsobiť poškodenie zariadenia alebo osôb.



Správna likvidácia tohto produktu. 

 
 
Toto označenie znamená, že tento výrobok by 
nemal vyhodený spolu s ostatným domovým 
odpadom v rámci celej EÚ.  
 
Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí pri nekontrolovanej 
likvidácii odpadu, nemôžu byť vyhodené do domového odpadu. Musíte ich zlikvidovať v súlade 
s príslušným lokálnymi predpismi alebo odovzdať výrobcovi alebo predajcovi, ktorý preberie túto 
zodpovednosť za Vás.   
 

 
 
 
 
 

Servisná infolinka 

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl 

od pondelka do piatku od 9.00-17.00 

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie produktu bez predchádzajúceho upozornenia. 

Domovská stránka: www.manta.com.pl 

Webová stránka technickej podpory: www.manta.info.pl 

(alebo kontaktujte servisné resp. reklamačné oddelenie Vašeho predajcu) 

FOR MANTA EUROPE 

Výrobca: MANTA S.A., ul. Matuszewska 14, budova C5 03-876 Varšava 
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