
 

 

Instrukcja obsługi 
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Standardowy pilot zdalnego sterowania  
1. Włącz / Wyłącz  
2. TV/RAD  
3. Szukaj  
4. Napisy  
5. Ustawienia  
6. Źródło obrazu  
7. Klawisze numeryczne  
8. LIST  
9. Szybki dostęp (wciśnij i przytrzymaj klawisz 0)  
10. … : wyświetl dodatkowe klawisze/polecenia  
11. AD  
12. Głośność +/-  
13. GUIDE (PRZEWODNIK)  
14. MUTE (Wycisz)  
15. CH + / -  
16. Odtwarzanie  
17. HOME: dostęp do menu HOME  
18. Pauza  
19. Back (Powrót)  
20. Exit (Wyjście)  
21. Klawisze strzałek kierunkowych  
22. Ok  
23. TEXT  
24. T.OPT: dostęp do funkcji TELETEKST  
25. MOVIES: Wyszukiwanie filmów  
26. REC / Live: nie aktywne  
27. Netflix / Prime Video  
28. Kolorowe przyciski: klawisze nawigacyjne 

i/lub funkcyjne w aplikacjach
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Pilot zdalnego sterowania MAGIC REMOTE  
1. Włącz / wyłącz  
2. STB w trybie gotowości: Wł. / Wył. STB   
3. Klawisze numeryczne  
4. LIST  
5. Szybki dostęp (wciśnij i przytrzymaj klawisz 0)  
6. … / AD: wyświetl dodatkowe klawisze/włącz 

audiodeskrypcję  
7. Głośność +/-  
8. Mute (Wycisz)  
9. CH + / -  
10. HOME: dostęp do menu HOME  
11. MIC (mikrofon push to talk (przytrzymaj i mów)  
12. Ustawienia  
13. Klawisze strzałek nawigacyjnych / Kółko: również  

przycisk OK  
14. Back (Powrót)  
15. Guide (PRZEWODNIK)  
16. Źródło obrazu  
17. Netflix / Prime Video  
18. Kolorowe przyciski: klawisze nawigacyjne 

i/lub funkcyjne w aplikacjach  
19. MOVIES: Wyszukiwanie filmów  
20. Play (Odtwarzanie)  
21. Pauza 

 

Parowanie pilota MAGIC REMOTE  
Magic RCU umożliwia łatwy wybór żądanych funkcji na 

ekranie za pomocą pilota jako kursora (AIR Mouse).  
1 Włącz telewizor. Po około 20 sekundach skieruj  
pilota w stronę telewizora, a następnie naciśnij kółko (OK).  
2 Pilot zostanie automatycznie zarejestrowany, a na 

ekranie telewizora zostanie wyświetlony komunikat o 

zakończeniu parowania. 
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Ponowne parowanie pilota Magic Remote (RESET)  
Jeśli nie udało się sparować pilota Magic Remote, wyłącz i włącz telewizor, a 

następnie spróbuj zarejestrować go ponownie. Jeśli wskaźnik pilota Magic Remote 

nie pojawia się na telewizorze, należy go ponownie sparować: 

1. Skieruj pilota w stronę telewizora i przytrzymaj przycisk GUIDE, aż pojawi się 

instrukcja.  
2. Wcześniej sparowany pilot zostanie wyrejestrowany, a następnie ponownie 

zarejestrowany.  
Wkładanie baterii  
Baterie należy wymienić lub włożyć, gdy:  

• kupujesz produkt,  
• pilot nie działa prawidłowo.  

Po otwarciu komory baterii znajdującej się z tyłu pilota, włóż 2 baterie (AAA) do 

komory, zwracając uwagę na poprawną biegunowość, zgodnie ze wskazówkami. 

Wyjmij zużyte baterie, które należy zutylizować oddzielnie od odpadów domowych, 

zabierając je do dowolnego sklepu lub punktu zbiórki, a następnie powtórz czynności 

związane z włożeniem. 

Aby uniknąć uszkodzenia pilota zdalnego sterowania przez wyciek żrącej cieczy, 

należy wyjąć baterie, jeśli nie planujesz używać urządzenia przez dłuższy czas. 

Unikaj używania różnych typów baterii lub rozładowanych i nowych baterii w tym 

samym czasie. 

Pierwsze uruchomienie 
Przy pierwszym włączeniu telewizora pojawi się ekran powitalny.  
Użyj klawiszy strzałek i przycisku OK (Kółko), aby poruszać się po następujących 
opcjach:  
Język i kraj OSD: wybierz z listy język menu, kraj i strefę czasową. 

Połączenie internetowe i inne urządzenia: wybierz urządzenia zewnętrzne (jeśli są 

używane) podłączone do telewizora.  
Bezprzewodowe połączenie Wi-Fi: telewizor automatycznie wyszuka pobliskie 

sieci bezprzewodowe. Upewnij się, że telewizor znajduje się w zasięgu modemu 

bezprzewodowego lub routera i przygotuj hasło. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby 

wprowadzić hasło i podłączyć telewizor do wybranej sieci. Jeśli wolisz podłączyć 

kabel Ethernet, aby połączyć się z Internetem, po prostu włóż kabel (brak w zestawie) 

do portu wejściowego RJ45 z tyłu telewizora. 

Zasady i Warunki: w tej zakładce można przeczytać w całości i zaakceptować każdą 

z określonych zgód. 

Preferencje użytkownika: w przypadku podłączonych urządzeń zewnętrznych 

wybierz tryb oglądania: tylko STB, tylko TV, TV & STB.  
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Ustawienia kontroli rodzicielskiej: wprowadź (i potwierdź) 4-cyfrowy kod PIN oraz 

wybierz poziom kontroli rodzicielskiej. 

 
Strojenie programu: Strojenie programu: w celu skanowania kanałów należy 
postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. 
Dostępne tryby to: Antena (dla naziemnej telewizji cyfrowej), Kabel i Satelita (w 
przypadku podłączenia anteny satelitarnej). 
OSTRZEŻENIE! Odbiór, a tym samym oglądanie cyfrowych kanałów naziemnych 

zależy od poziomu i jakości dostępnego sygnału antenowego. Sygnał różni się w 

zależności od obszaru zamieszkania, prawidłowej orientacji/funkcjonowania systemu 

antenowego oraz jakości sygnału nadawanego przez cyfrowe wzmacniacze 

naziemne.  
Po zakończeniu skanowania naziemnego telewizor wyświetli listę konfliktów LCN; 

konflikty te można rozwiązywać ręcznie (jeden po drugim) lub automatycznie 

(wszystkie za jednym razem) w przypadku braku działania użytkownika przez ponad 

60 sekund.  
Podłącz LG ThinQ: zeskanuj kody QR odpowiednio do systemu urządzenia 

inteligentnego, aby pobrać aplikację LG ThinQ. Połącz telewizor z LG ThinQ, aby 

cieszyć się wygodnym życiem dzięki sztucznej inteligencji. Możesz oglądać treści z 

urządzenia mobilnego na telewizorze za pomocą LG ThinQ.  

 

Po zakończeniu naciśnij przycisk Zamknij. W tym momencie można przejść do 

panelu HOME. 

 

Strona główna  
W trybie TV naciśnij przycisk HOME 

 
1) Szukaj  
2) Panel główny  
3) TV  
4) Ostatnie (aplikacje)  
5) Content Store  
6) Aplikacje  
7) Przeglądarka internetowa  
8) Zdjęcia i wideo  
9) Muzyka  
10) Edytuj  
11) Ustawienia 



POLSKI 

 

Ustawienia  
Szybkie ustawienia  
Aby uzyskać dostęp do menu szybkich funkcji, naciśnij klawisz Ustawienia. Za 

pomocą tego menu użytkownik może szybko dostosować: Obraz, Dźwięk, Wyjście 

dźwięku, Uśpienie, Sieć, Wszystkie ustawienia. W trybie edycji użytkownik może 

dodawać lub usuwać dodatkowe elementy do menu szybkich funkcji. 

 
Wszystkie ustawienia  
To podmenu umożliwia zaawansowane ustawienia dla:  
Obrazu: tryb, proporcje, oszczędzanie energii, dodatkowe ustawienia,  
Dźwięku: tryb, wyjście dźwięku, dodatkowe ustawienia,  
Programów: strojenie i ustawienia, menedżer programów, języki napisów i 

dźwięku, widok pod kątem, HbbTV, informacje CI, kopiowanie programów,  
Połączeń: ustawienia sieciowe, urządzenie i zarządzanie połączeniem mobilnym,  
Ogólnych: usługa AI, język OSD, kraj, czas, bezpieczeństwo itp.,  
Dostępności: funkcje dla osób niepełnosprawnych, wskazówki dźwiękowe itp.,  
Wsparcia: aktualizacja oprogramowania i zarządzanie resetowaniem. 

Korzystanie z APLIKACJI  
CONTENT STORE umożliwia pobranie i korzystanie z kilku aplikacji z różnych 

kategorii, tj. Wiadomości, Rozrywka, Gry, itp. :  
1. naciśnij przycisk HOME na pilocie zdalnego sterowania, 
2. wybierz i otwórz Content Store, 
3. wybierz kategorię Wszystkie aplikacje (wyświetlaną u góry ekranu), aby 

wyświetlić listę dostępnych aplikacji, 

4. wybierz aplikację, 
5. przeczytaj szczegóły aplikacji, a następnie naciśnij Zainstaluj, 
6. po zakończeniu instalacji możesz natychmiast uruchomić aplikację. 
 
OSTRZEŻENIE! OSTRZEŻENIE! Dostępność oraz dostęp do treści i usług w 

Urządzeniu TV mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego 

powiadomienia. Niektóre aplikacje znajdujące się na opakowaniu mogą nie być 

preinstalowane; do ich pobrania wymagane jest połączenie z Internetem. Partnerzy 

w zakresie treści mogą się różnić w zależności od kraju.  
Przywracanie ustawień fabrycznych  
W celu przywrócenia ustawień fabrycznych wybierz MENU – Wszystkie ustawienia – 

Wsparcie – Przywróć ustawienia początkowe, wprowadź PIN (ustawiony przy 

pierwszej instalacji) i zatwierdź. 

OSTRZEŻENIE! Po zresetowaniu telewizor uruchomi się ponownie z PIERWSZĄ 

INSTALACJĄ i usunie wszystkie ustawienia użytkownika oraz listę kanałów. 
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Właściwości techniczne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uproszczona deklaracja zgodności UE  
Producent, firma TELE System Digital s.r.l., oświadcza, że typ urządzenia 

radiowego TV o nazwie TS434KWEBZ jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. 

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem 

internetowym: https://www.telesystem.it/CE. 

 

Wejścia AV 1 x CVBS + Audio in

HDMI 3

Wyjście audio Optyczne

USB
2  - Funkcja odtwarzacza 

multimedialnego

Słuchawkowe 1

Wejście antenowe DVB-T
x1- 75 Ω, typ IEC, VHF/UHF 52.5 - 

219MHz/474-862MHz

Wejście antenowe DVB-S  x1 - 75 Ω, typ F

Wideo MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, AVS

Audio
MPEG1 layer1/2; DD; DD+; AAC; HE-

AAC

Głośniki 2 x 8 Wat

Zasilanie 100V – 240V ~ 50/60Hz

Pobór mocy
<0,5W w Trybie czuwania; <59W (w 

Trybie pracy); 85W Max

Obsługiwane formaty

.asf/.wmv/.avi/.mp4/.m4v/.mov/.3gp/.3

g2/.mkv/.ts/.trp/.tp/.mts/.mpg/.mpeg/.d

a t/.vob (compatibile H.265)

Z podstawką 972 x 608 x 211 mm

Bez podstawki 972 x 566 x 86 mm

VESA 200 x 200

Pilot Magic Remote (obsługa 

głosowa oraz funkcja kursora), 

standardowy pilot zdalnego 

sterowania na podczerwień, szybki 

przewodnik użytkowania

Akcesoria

Wejścia

Sygnał TV

Specyfikacja

Wymiary (szer. x 

wys. x gł.)

Uchwyt do montażu na ścianie



28000201 TS434KWEBZ 
 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej TELE System 

Digital Srl. 

 

 

  
 

Objęte jednym lub kilkoma zastrzeżeniami patentów 

wymienionych na stronie 

patentlist.accessadvance.com. 

 

 

 

 

 

TELE System Cyfrowy Srl  
Via dell'Artigianato, 35  
36050 Bressanvido (VI)  

Strona internetowa: www.telesystem-world.com  
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