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English

Qu�ck Start Gu�de

Insert the batter�es �nto the Remote Control1

Insert two AAA/R3 or equ�valent type batter�es �ns�de. 
Observe the correct polar�ty (+/-) when �nsert�ng batter�es 
and replace the battery cover.

3 Connect the TV to the ma�ns socket

2 Connect the antenna to your TV

REAR SIDE OF THE TV

Satell�te

Aer�al
or

Cable

* The back connection options may d�ffer depend�ng on the model

1. Standby      Press the  button, a numer�c button or 
Programme +/- button on the remote control.

To sw�tch on the TV from standby mode e�ther;

--------- or ---------

* The appearance of the remote control buttons and the pos�t�on of 
the control buttons on the TV may d�ffer depend�ng on the model

After connect�ng the power cord to the ma�ns socket, the 
standby LED l�ghts up.

2a. Press the m�ddle of the s�de funct�on sw�tch on the TV 
�n.

2b. Press the control button on the TV.

To sw�tch the TV on (depend�ng on the model)4

or

ANT SAT

ANT TV

1 2a

2b



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! 

 


