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INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 

 

 

 

Błysk pioruna i strzałka w 

trójkącie to znak 

ostrzegawczy 

ostrzegający przed 

"niebezpiecznym 

napięciem", które może 

spowodować porażenie 

prądem elektrycznym. 

 

 

 

 
UWAGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO 

PORAŻENIA PRĄDEM 
ELEKTRYCZNYM, NIE NALEŻY 
ZDEJMOWAĆ POKRYWY (LUB 

TYLNEJ POKRYWY). 
WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA 

CZĘŚCI, KTÓRE MOŻNA 
NAPRAWIĆPRZEZ UŻYTKOWNIKA. 

PROSZĘ NAPRAWIAĆ JEDYNIE 
PRZEZ WYKWALIFIKOWANY 

PERSONELSERWISOWY . 

 

 

 

Wykrzyknik w 

trójkącie jest 

ostrzeżeniem,aby  

powiadomić cię o 

ważnych instrukcjach 

dotyczących 

produktu. 

 
OSTRZEŻENIE - ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM 

LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA:  

● W celu uniknięcia zagrożenia, jeśli przewód jest uszkodzony, musi zostać naprawiony przez producenta, 

autoryzowany serwis lub wykwalifikowany personel. 

● Przewód powinien być zawsze łatwo dostępny. 

● Aby zapobiec pożarom, porażeniom prądem elektrycznym lub obrażeniom, NIE WOLNO WKŁADOWAĆ 

KABLA ZASILAJĄCEGO, GNIAZDA LUB URZĄDZENIA w wodę lub inne płyny i nie stawiać na powierzchni 

urządzenia przedmiotów z wodą. 

● Nie blokuj otworów wentylacyjnych, aby uniknąć przegrzania urządzenia. 

● Pozostaw minimalną odległość 10 cm wokół urządzenia, aby zapewnić wystarczającą wentylację. 

● Otwartych źródeł ognia, takich jak świece, nie należy umieszczać w pobliżu urządzenia. 

● Urządzenie jest przeznaczone do użytku tylko w umiarkowanym klimacie. 

● Nie umieszczaj produktu na / w pobliżu grzejników, rejestrów ciepła, pieców ani żadnych innych gorących 

powierzchni. 

● Czyść produkt tylko zgodnie z zaleceniami producenta (patrz "Konserwacja" w instrukcji obsługi). Przed 

czyszczeniem odłącz wtyczkę zasilania od gniazda ściennego. 

● Odłącz wtyczkę z gniazdka, jeśli nie jest używana przez dłuższy czas. 

● Nie rozlewaj płynów i nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia. 

● Obsługuj urządzenie tylko za pomocą dołączonego przewodu zasilającego. Umieść przewody zasilające tak, 

aby nie były chodzone ani ściskane przez przedmioty umieszczone na nich lub przy nich, zwracając szczególną 

uwagę na wtyczki, gniazda i punkt, w którym przewód zasilający wychodzi z produktu. 

● Jeśli używasz złącza sieciowego lub przedłużacza do odłączenia urządzenia, urządzenie odłączające powinno 

mieć łatwy dostęp. 

● Nie używaj tego produktu w następujących warunkach: 

- Gdy przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. 

- W przypadku rozlania płynu lub włożenia do urządzenia przedmiotów. 

- Jeśli produkt był wystawiony na działanie deszczu lub wody. 

- Jeśli produkt nie działa prawidłowo lub nie jest używany zgodnie z instrukcjami. 

- Jeśli produkt został upuszczony lub uszkodzony w jakikolwiek sposób. 

● Nie próbuj naprawiać produktu. Wszelkie interwencje na urządzeniu muszą być wykonywane przez 

autoryzowany serwis. 

● Nie należy przeciążać gniazd ściennych ani przedłużaczy. 

● Podłącz ten produkt do gniazdka z uziemieniem. 

●  

UWAGA - ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO LUB USZKODZENIA CIAŁA LUB USZKODZENIA 

PRODUKTU: 

●Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do niekomercyjnego, nieprzemysłowego zastosowania jako 

telewizor. Nie używaj tego produktu do żadnych innych celów. 
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● Nie narażaj urządzenia na gwałtowne wstrząsy, ekstremalne temperatury lub długie okresy 

bezpośredniego wystawiania na działanie promieni słonecznych. 

● Trzymaj produkt z dala od przedmiotów magnetycznych, silników i transformatorów. 

● Nie używaj urządzenia na zewnątrz, przy złej pogodzie. 

● Nie używaj telewizora podczas jazdy. Na niektórych obszarach jest to niebezpieczne i nielegalne. 

PRZECHOWYWANIE I UŻYWANIE AKUMULATORA: 
● OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowego umieszczenia baterii 

lub wymiany urządzenia na nowy tego samego typu lub odpowiednik. 

● Baterie nie powinny być narażone na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień lub 

podobne źródło. 

● Nie należy mieszać różnych rodzajów baterii, nowych i używanych baterii. 

● Baterie muszą być zainstalowane zgodnie z biegunowością. 

● Jeśli bateria jest zużyta, należy ją wyjąć z urządzenia. 

●  Akumulator należy bezpiecznie usunąć. Zawsze używaj dostarczonych pojemników na odpady 

(sprawdź u dostawcy), aby chronić środowisko. 

● Baterie należy trzymać z dala od dzieci i zwierząt domowych. Tylko dorośli powinni obsługiwać 

baterie. 

● Postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa i użytkowania baterii. 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU 
Zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96 / WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego (WEEE) oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/112 / WE z 16 grudnia 

2008 r. Stare urządzenia elektryczne gospodarstwa domowego nie mogą być usuwane jako normalne  

odpady stałe. 

Stare urządzenia należy zbierać osobno, aby zoptymalizować rytm odzyskiwania i recyklingu ich 

składników oraz aby zapobiec możliwemu negatywnemu wpływowi na zdrowie ludzi i środowisko. 

Przekreślony symbol "kosza na śmieci" powinien znajdować się na wszystkich produktach tego typu, 

aby przypomnieć ludziom, że mają obowiązek skontaktować się z lokalnymi władzami lub punktami 

sprzedaży i poprosić o informacje dotyczące odpowiednich miejsc usuwania starych urządzeń 

elektrycznych . 

 
 
 
 

UWAGA: Ten podręcznik użytkownika zawiera tylko ogólne instrukcje. Aby uzyskać szczegółowe 

instrukcje, wejdź na https://www.allviewmobile.com/index.php/products/tv.html . Jeśli występują 

różnice, wzięty zostanie pod uwagę podręcznik internetowy. 

 

CHARAKTERYSTYKA 
WYŚWIETLACZ LED 32 " 

Tryb hotelowy, Automatyczne skanowanie TV, Odbiór cyfrowy 

Funkcja TV Guide, funkcja TELETEXT (Europa) 

Odtwarzanie multimediów USB, wielojęzyczny wyświetlacz na ekranie, pełna kontrola za pomocą pilota 

Wejścia HDMI, SCART, YPBPR, AV, VGA, PC AUDIO i CI 

Wyjście słuchawkowe i COAXIAL 

Funkcja nagrywania, funkcja TIME SHIFT 

Zdejmowany uchwyt stojaka 

Zewnętrzna antena Jack  

Wbudowane głośniki 

 

Aby uniknąć możliwego uszkodzenia słuchu, nie słuchaj przy 

wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas. 

https://www.allviewmobile.com/index.php/products/tv.html
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URZĄDZENIE GŁÓWNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ekran wyświetlacza LED 

2. Wskaźnik czujnika / zasilania - w trybie gotowości lampka sygnalizacyjna będzie świecić się 

na czerwono, a po włączeniu telewizora lampka wskaźnika będzie miała niebieski kolor. 

3. Uchwyt na stojak 

  

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

1.Przewód zasilania sieciowego 7. Wyjście COAXIAL  

2.Wyjście słuchawkowe  8. Wejście USB   

3. Wyjście SCART 9. Wejście  Mini AV  

4. Wejście PC AUDIO  10. CI+ Slot 

5. Wejście VGA  11. Wejście  Mini YPbPr 

6. Wejście antenowe RF - podłącz ext. antena 12. Wejście HDMI   

Widok z tyłu 
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GŁÓWNE POŁĄCZENIA 
 

●Upewnij się, że wszystkie kable są odłączone od jednostki głównej przed podłączeniem ich do 

gniazdka. 

 ●Upewnij się, że wszystkie urządzenia i wtyczki zasilania są prawidłowo podłączone, a urządzenie 

jest ustawione w prawidłowym trybie przed jakimkolwiek działaniem.  

● Uważnie przeczytaj instrukcje przed podłączeniem urządzenia do innego sprzętu. 

 

PODSTAWOWE OPERACJE 
- Naciśnij przycisk POWER na urządzeniu lub pilocie, aby włączyć urządzenie (wskaźnik zaświeci się 

na niebiesko); naciśnij ponownie, aby wyłączyć (tryb gotowości) urządzenie (wskaźnik zaświeci się na 

czerwono). 

- Naciśnij przycisk SOURCE na urządzeniu lub pilocie, aby ustawić urządzenie w trybie DTV lub ATV. 

- Niektóre czynności wymagają wprowadzenia hasła (0000 - domyślnie, 8899 - uniwersalne) 

REGULACJA GŁOŚNOŚCI, REGULACJA MUTE 

USTAWIENIA ŹRÓDŁA, USTAWIENIE WIELU AUDIO 

WYŚWIETLANIE INFORMACJI 

PRZEWODNIK TELEWIZYJNY (TYLKO DLA TRYBU DTV), ULUBIONE 

SZYBKI WYBÓR, TELETEKST 

TV / RADIO (TYLKO DLA TRYBU DTV) 

PODTYTUŁ 

REJESTRATOR (TYLKO DLA TRYBU DTV) 

PRZESUNIĘCIE CZASU (TYLKO DLA TRYBU DTV) 

ODTWARZANIE MEDIÓW (zdjęcia, muzyka, filmy, e-booki) 

UWAGA: Aby odtwarzać pliki multimedialne, upewnij się, że wybrałeś poprawną ikonę w 

menu głównym MEDIA PLAYBACK. Oznacza to, że można odtwarzać tylko pliki zdjęć w 

pozycji FOTO, pliki muzyczne w pozycji Muzyka i tak dalej. 

 

MENU GŁÓWNE 
● Urządzenie zawiera różne tryby ustawień. Po wprowadzeniu początkowego programowania 

pozostanie jako taki, dopóki nie zostanie zmieniony. W ten sposób urządzenie może być zawsze 

obsługiwane w tych samych warunkach. 

● Ustawienia pozostaną takie same, dopóki nie zostaną zmienione przez użytkownika, nawet jeśli 

telewizor przejdzie w tryb gotowości. 

 

TRYB DTV  
- Naciśnij przycisk SOURCE, aby przełączyć telewizor w trybie DTV. 

- Masz następujące podmenu: Obraz, Dźwięk, Kanał, Funkcje, Ustawienia 

 

ATV I INNE TRYBY 
- Naciśnij przycisk SOURCE na pilocie, aby wybrać żądane źródło sygnału. 

- W przypadku tych trybów zapoznaj się z instrukcją obsługi na stronie internetowej. 
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TRYB PC  
- Podłącz to urządzenie do komputera osobistego. 

- Włącz komputer i to urządzenie. 

- Naciśnij przycisk SOURCE na urządzeniu lub na pilocie, aby wybrać źródło wejścia PC. 

- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne. Wybierz Ustawienia za pomocą przycisków 

nawigacyjnych W GÓRĘ / W DÓŁ. Następnie naciśnij przycisk nawigacyjny OK lub RIGHT, aby wejść 

do podmenu. 

- Wybierz Ustawienia PC. 

- Naciśnij przyciski nawigacji W GÓRĘ / W DÓŁ, aby wybrać preferowany element. 

- Naciśnij przycisk nawigacyjny OK lub RIGHT, aby wejść do podmenu. 

  Naciśnij przyciski nawigacyjne w lewo / w prawo, aby wyregulować wartość. 

KONSERWACJA 

●Pamiętaj, aby nacisnąć przycisk POWER, aby ustawić telewizor w trybie gotowości i odłączyć wtyczkę 

zasilania przed czyszczeniem telewizora. 

●Nigdy nie używaj alkoholu, benzenu, rozcieńczalnika, płynu czyszczącego ani innych chemikaliów. 

Nie używaj sprężonego powietrza do usuwania kurzu. 

●Przetrzyj telewizor suchą, miękką ściereczką. Zadrapania obecne na wyświetlaczu nie podlegają 

gwarancji. 

MONTAŻ NA ŚCIANIE 

●Skontaktuj się z profesjonalistą, aby uzyskać pomoc podczas montażu telewizora na ścianie. Nie 

ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia produktu lub obrażenia użytkownika, jeśli 

zamontujesz telewizor na własną rękę. 

● Nie montuj telewizora na ścianie, gdy telewizor jest włączony. Może to spowodować obrażenia 

ciała w wyniku porażenia prądem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACJA STOJAKA  
Twój telewizor może być pakowany osobno. Przed użyciem tego telewizora należy przeprowadzić 

instalację stoiska zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami z przewodnika online. 

 

Tył twojego telewizora 
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

Nr. 1544 

My, S.C. Visual Fan S.R.L., z siedzibą w Brasov, 61, Brazilor St., CP 500313 Rumunia, 

zarejestrowana w Trade Commerce Brasov pod nr. J08 / 818/2002, CUI RO14724950, jako 

importer, zapewniamy, gwarantujemy i deklarujemy na własną odpowiedzialność, zgodnie z 

postanowieniami art. 4 HG nr. 325/2017, dotyczące reżimu produktów i usług, które mogą być 

szkodliwe dla życia i zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony pracy, że produkt 32ATC5000-H od 

ALLVIEW nie zagraża życiu, zdrowiu i ochronie pracy, nie produkuje negatywny wpływ na 

środowisko i jest zgodny z: 

- Dyrektywa nr. 2011/65 / UE, zmieniony przez 2014/8 / UE w sprawie ograniczeń użytkowania 

niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

- Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego i telekomunikacyjnego RED 2014/53 / CEE (HG 

487/2016) 

- Dyrektywa 2014/35 / UE w sprawie zapewnienia użytkownikom urządzeń niskonapięciowych 

- Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 89/336 / EWG, zmieniona 

dyrektywą 92/31 / EWG i dyrektywą 93/68 / EWG (HG982 / 2007); RoHS: EN50581: 2012; 

2014/30 / UE (HG 487/2016) 

- Żądania bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą europejską 2001/95 / WE i normami EN 60065: 

2002 / A12: 2011 i EN 60950-1: 2006 / A1: 2010 / A11: 2009 / A12: 2011, w odniesieniu do 

poziomu emitowanych decybeli przez sprzedawane urządzenia. 

Produkt został oceniony zgodnie z następującymi normami: 

Zdrowie: 2014/35 / UE; EN 50360: 2001 + A1: 2012, EN 50361; EN 62209-1: 2006 

Bezpieczeństwo: 2014/35 / UE; EN 60950-1: 2001 + A11: 2004; EMC EN 301 489- 01 V1.6.1 

(09-2005) 

                          EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005); EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) 

Spektrum radiowe: 2014/35 / UE; EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) 

Procedura oceny zgodności została przeprowadzona zgodnie z dyrektywą 2014/53 / CEE, 

dokumentacja przechowywana w S.C. Visual Fan S.R.L., Brasov, 61, Brazilor St., CP 500313, 

Rumunia i będzie oferowana na żądanie. Produkt ma na sobie znak CE. 

Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie 

https://www.allviewmobile.com/index.php/products/tv.html . 

 

 

   Brasov        Dyrektor 

   11.07.2018         Cotuna Gheorghe                                                                              

 

   

 

 

https://www.allviewmobile.com/index.php/products/tv.html
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SPECYFIKACJA 

 

Urządzenie wyświetlające 81 cm LED TV 

Rozdzielczość 1366 x 768 HD 

Współczynnik kontrastu 800:1 

Współczynnik proporcji 16:9 

Sytem kolorów PAL/SECAM 

System dźwiękowy BG / DK / I 

Wejscia 

1 x RF, 1x PC Audio, 3 x HDMI, 

1 x YPbPr, 2 x USB, 1 x Scart,  

1 x AV IN, 1x VGA, 1 x CI+ 

Wyjscia 1xJack 3.5mm, Coaxial 

Format odtwarzania 

multimediów USB 

Film, muzyka, zdjęcie, tekst (w 

zależności od ich formatu) 

Źródło prądu AC 100-240V, 50/60Hz 

Pobór energii <60W 

Temperatura działania -5℃ to +45℃ 

Wymiary 732 (W)×196(D)×474(H) 

Waga Średnio 3,7 kg 

 

 

Uwaga: Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


