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Bezpečnost
Zkontrolujte, zda napájecí napětí domácí sítě 
odpovídá napětí, které je uvedeno na identifikačním 
štítku na zadní straně přijímače. Používáte-li k 
odpojení zařízení síťovou zástrčku, nástěnnou 
zásuvku nebo prodlužovačku, musejí zůstat snadno 
přístupné.
Světelný indikátor je u některých modelů umístěn na 
straně televizního přijímače. Nepřítomnost světelné 
indikace na přední straně proto neznamená, že je 
televizní přijímač zcela odpojen od síťového napájení. 
Chcete-li televizní přijímač zcela odpojit, musíte 
vytáhnout síťovou zástrčku.
Součásti televizního přijímače jsou citlivé na teplo. 
Maximální teplota okolí nesmí překročit 35 °C. 
Nezakrývejte větrací otvory na zadní nebo na 
bočních stranách televizního přijímače. Ponechte 
kolem zařízení dostatek prostoru, aby bylo zajištěno 
odpovídající větrání. Instalujte zařízení v dostatečné 
vzdálenosti od zdrojů tepla (krb apod.) a od zařízení 
vytvářejících silná magnetická nebo elektrická pole.
Vlhkost v místnosti, kde je televizní přijímač 
instalován, nesmí překročit 75%. Při přemístění 
televizního přijímače z chladného prostoru do 
teplejšího může dojít ke kondenzaci par na obrazovce 
(a některých součástkách uvnitř přijímače). Než 
televizní přijímač opět zapnete, nechte sražené páry 
odpařit.
K zapnutí televizního přijímače nebo k přechodu do 
pohotovostního režimu lze použít tlačítko  nebo 
POWER/  na televizním přijímači nebo tlačítko  
na dálkovém ovladači. Jestliže víte, že nebudete 
televizor delší dobu sledovat, odpojte jej zcela 
vytažením zástrčky ze síťové zásuvky.
Doporučujeme, abyste během bouřek odpojili 
televizní přijímač ze síťové zásuvky a vytáhli konektor 
anténního přívodu, aby případné elektrické nebo 
elektromagnetické výboje nemohly zařízení poškodit. 
Z tohoto důvodu mějte zásuvku síťového napájení a 
anténního přívodu vždy dobře přístupné, aby je bylo 
možné v případě potřeby odpojit.
Ihned vytáhněte televizní přijímač ze zásuvky, 
jakmile ucítíte zápach spáleniny nebo kouře. 
Nikdy a za žádných okolností televizní přijímač 
sami neotevírejte, protože hrozí nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem.

VAROVÁNÍ
Toto zařízení je určeno pouze pro domácí využití a 
nemělo by být používána jinak, například v jiném 
prostředí než domácím nebo v komerčním prostředí.
Je-li poškozen externí ohebný kabel nebo šňůra 
tohoto zařízení, měl by být vyměněn výrobcem, 
servisním technikem výrobce či jinou kvalifikovanou 

osobou, aby nedošlo k žádnému nebezpečí.
K zajištění řádné ventilace ponechte okolo televizoru 
více než 10 cm volného prostoru. Ventilační otvory by 
neměly být zablokovány předměty, jako jsou noviny, 
ubrusy, záclony apod.
Zařízení by nemělo být vystaveno kapající nebo 
stříkající vodě a neměly by se na něj pokládat 
předměty s tekutinami, jako jsou vázy.
Baterie (bateriový zdroj nebo vložené baterie) by 
neměly být vystaveny působení nadměrného tepla, 
jako je sluneční záření, oheň apod.
Nevystavujte toto zařízení působení deště nebo 
vlhkosti, aby se snížilo nebezpečí vzniku požáru nebo 
úrazu elektrickým proudem.
Televizor nikdy neumisťujte do nestabilní polohy. 
Televizor může spadnout a způsobit zranění nebo 
smrt osob. Mnoha zraněním, zejména zraněním dětí, 
lze zabránit dodržováním snadných opatření, jako 
jsou:
• Používejte pouze takové skříňky nebo stojany, které 

jsou doporučeny výrobcem televizoru.
• Používejte pouze takový nábytek, který televizor 

bezpečně udrží.
• Zajistěte, aby televizor nepřečníval okraj 

podpůrného nábytku.
• Umisťujete-li televizor na vysoký nábytek (například 

policové skříně nebo knihovny), vždy televizor i 
nábytek připevněte ke vhodné podpoře.

• Nepokládejte televizor na ubrus ani jiné materiály, 
které lze umístit mezi televizor a podpůrný nábytek.

• Poučte děti o nebezpečí, které by vzniklo, pokud 
by lezly na nábytek a chtěly dosáhnout na televizor 
nebo jeho ovládací prvky.

Pokud si svůj stávající televizor ponecháte a umístíte 
jej na jiné místo, je výše uvedených opatření také 
třeba dbát.

Zařízení s tímto symbolem je elektrické 
zařízení třídy II nebo je vybaveno dvojitou 
izolací. Bylo navrženo tak, že není vyžadováno 
bezpečnostní připojení k uzemnění. Zařízení 
bez tohoto symbolu je elektrické zařízení 
třídy I. Zařízení musí být připojeno k síťové 
napájecí zásuvce s ochranným uzemněním.

Svíčky a jiné otevřené plameny udržujte vždy 
v dostatečné vzdálenosti od tohoto zařízení, 
aby nedošlo ke vzniku a šíření požáru.

Tento symbol označuje, že uvnitř je vysoké 
napětí. Navázat jakýkoli druh kontaktu s 
jakoukoli vnitřní částí tohoto produktu je 
nebezpečné.
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Tento symbol označuje, že pojistka může 
být v nulovém stavu a že síť musí být 
odpojena, aby se odpojily fázové vodiče.

Zařízení je třeba v souladu s instalačními pokyny 
bezpečně připevnit na podlahu nebo zeď, aby 
nedošlo ke zranění.

Aby se omezilo vystavení RF měla by být vzdálenost 
použití tohoto zařízení alespoň 100 cm.

Je-li k výrobku připojena venkovní anténa nebo 
kabelový systém, zajistěte, aby byly anténa nebo 
kabelový systém uzemněny kvalifikovanou osobou, 
a byla tak zajištěna ochrana před přepětím napětí a 
vytvořenými statickými náboji.

Televizní obrazovka
Televizní obrazovka tohoto zařízení je vyrobena ze 
skla. Proto se při upuštění na zem nebo při nárazu 
jiných výrobků může rozbít.
Televizní obrazovka je vyrobena pomocí nejnovějších 
technologií a vyznačuje se jemně vykreslenými detaily 
obrazu. Příležitostně se na obrazovce může objevit 
několik neaktivních pixelů v podobě nehybných 
modrých, zelených nebo červených bodů. Tento jev 
nemá vliv na výkon výrobku.

Údržba
K čištění obrazovky používejte čisticí prostředky na 
sklo, k čištění ostatních částí zařízení používejte 
měkký hadřík a jemný čisticí prostředek.
Důležité upozornění: Používání silných mycích 
prostředků, přípravků na bázi alkoholu nebo 
abrazivních prostředků může poškodit obrazovku.
Větrací otvory vzadu a po stranách pravidelně čistěte 
od prachu. Používání rozpouštědel, přípravků na 
bázi alkoholu nebo abrazivních prostředků může 
televizní přijímač poškodit. Vnikne-li nějaký předmět 
nebo kapalina do zařízení, zařízení ihned odpojte 
ze zásuvky a nechte ho zkontrolovat autorizovaným 
technikem. Zařízení nikdy sami neotevírejte, protože 
hrozí riziko úrazu nebo poškození zařízení.

Předpisy týkající se elektrostatických výbojů
Toto zařízení splňuje kritéria ochrany proti 
elektrostatickým výbojům. Pokud se vzhledem 
k elektrostatickému výboji zařízení neobnoví v režimu 
přopojení ethernetu nebo režimu přehrávání USB, 
bude nutný zásah uživatele.

Poznámka k funkci Bluetooth
Technologie Bluetooth® (pokud je jí váš televizor 
vybaven) využívá frekvenci 2,4 GHz. Proto by při 
velmi těsné blízkosti přístupových bodů Wi-Fi, routerů 
nebo mikrovlnných trub mohlo dojít k rušení zvuku 
streamovaného pomocí funkce Bluetooth. Pokud 
dochází k přerušování příjmu zvuku, měli byste 
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zařízení Bluetooth restartovat a nalézt tak frekvenci 
s nižším rušením. Pokud dochází k problémům i poté, 
měli byste se přesunout blíže k televizoru nebo zvýšit 
vzdálenost televizoru od zdroje rušení.
ID prohlášení o technologii Bluetooth: D043137

Zavěšení televizního přijímače na zeď
Varování: Tato činnost vyžaduje spolupráci dvou 
osob.
K zajištění bezpečné instalace dodržujte následující 
bezpečnostní pokyny: 
• Ověřte si, zda má zeď dostatečnou nosnost, aby 

unesla televizní přijímač a montážní držák k jeho 
upevnění.

• Řiďte se návodem k montáži, který je přiložen 
k držáku pro montáž na zeď. U některých modelů je 
před montáží na zeď nutné na zadní části přijímače 
zašroubovat hexagonální šrouby VESA pro montáž 
na zeď dodávané s přijímačem do matic držáku pro 
upevnění na zeď. 

• Televizní přijímač musí být instalován na svislou 
stěnu.

• K montáži vždy používejte šrouby vhodné pro 
konkrétní materiál zdi.

• Kabely televizního přijímače vždy veďte tak, abyste 
na ně nemohli šlápnout ani o ně klopýtnout.

I zde platí všechny ostatní bezpečnostní pokyny 
a informace vztahující se k našim televizním 
přijímačům.

Návod k použití pro více výrobků
Funkce popsané v tomto návodu se vztahují k většině 
modelů. Některé funkce však nemusí být u některých 
televizorů k dispozici nebo televizor může mít funkce, 
které nejsou v tomto návodu popsány. Obrázky 
obsažené v tomto návodu se mohou od skutečného 
výrobku lišit. Dívejte se vždy na skutečný výrobek.
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Vážení zákazníci, 

Společnost TCL tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU. Úplný text prohlášení 
o shodě EU je k dispozici na následující webové adrese: www.mythomson.com

EU prohlášení o shodě lze stáhnout přímo na www.mythomson.com/eu/doc/XXXXXXXX*  
* Nahraďte prosím «XXXXXXXX» přesným názvem modelu.

Obrázky a ilustrace v tomto návodu k použití mají pouze referenční charakter a mohou se lišit od skutečného vzhledu 
výrobku. Provedení výrobku a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Informace pro uživatele o likvidaci starého zařízení a baterií
[Evropská unie]
Tyto symboly oznamují, že elektrické nebo elektronické zařízení a baterie nemohou být po 
ukončení doby životnosti likvidovány spolu s domovním odpadem. Tyto výrobky by měly být 
předávány příslušným sběrným dvorům k recyklaci nebo řádné likvidaci elektrických nebo 
elektronických zařízení a baterií pro obnovu a recyklaci v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a směrnicemi 2012/19/EU, 2006/66/EC a 2008/12/EC.
Správnou likvidací těchto výrobků pomáháte chránit přírodní zdroje a zabraňujete potenciálnímu 
negativnímu dopadu na okolní prostředí, lidské zdraví, které může být ohroženo nesprávným 
nakládáním s odpadem těchto výrobků.
K získání více informací o sběrných dvorech a recyklaci těchto výrobků prosím kontaktujte váš 
místní městský úřad, instituce zabývající se domovním odpadem nebo prodejce u kterého jste 
výrobek zakoupili.
Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu můžete být potrestáni v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy.
[Obchodní uživatelé]
Jestliže si budete tento výrobek přát zlikvidovat kontaktujte prosím vašeho dodavatele a ujistěte se 
o termínech a podmínkách obchodního kontraktu.
[Země mimo Evropskou unii]
Tyto symboly jsou platné pouze pro Evropskou unii. Jestliže budete chtít tyto položky zlikvidovat 
učiňte tak prosím v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy nebo podle jiných směrnic 
platných ve vaši zemi, které se týkají zacházení s elektrickými zařízeními a bateriemi.

Poznámka: 
Označení Pb 
pod symbolem 
baterií 
oznamuje, 
že baterie 
obsahují 
olovo.

Výrobky

Baterie



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


