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1  Vloženie batérií do diaľkového ovládača

Pre otvorenie batériového priestoru zložte zadný kryt. Vložte dve batérie veľkosti AAA. Uistite sa, že (+) a 
(-) označenia súhlasia (dbajte na správnu polaritu). Nemiešajte staré a nové batérie. Vymieňajte len za ten 
istý, alebo ekvivalentný typ. Umiestnite späť kryt. Keď majú batérie nízke napätie a je potrebné ich vymeniť, 
na displeji sa zobrazí správa.

2  Pripojenia

Anténa
Pripojte kábel antény k vášmu TV.

        

parabolická 
anténa

anténny / 
káblový 
TV

zadná strana televízora

Externé zariadenia

PROSÍM, ZABEZPEČTE, ABY BOLI 
OBIDVE JEDNOTKY PRED PRIPOJENÍM 
VYPNUTÉ

Pre pripojenie dvoch jednotiek spolu použite príslušný 
kábel. 
Pre zvolenie požadovaného vstupu stlačte tlačidlo 
Zdroj na diaľkovom ovládači. Alebo postupne stláčajte 
tlačidlo, až kým sa nezobrazí Zoznam zdrojov. 

HDMI pripojenie

zadná strana 
televízora

Tlačidlo zapnutia
Po vybalení nechajte televízor, aby získal izbovú teplotu pred jeho pripojením do siete. 
Zapojte napájací kábel do výstupu sieťovej zásuvky.
DÔLEŽITÉ: Televízor je určený na použitie so striedavým napätím 220-240V AC 
s frekvenciou 50 Hz. 

Zapnutie televízora3
K zapnutiu televízora z pohotovostného režimu 
môžete zvoliť jednu z možností:
• Stlačte tlačidlo Standby, číselné tlačidlo alebo 

tlačidlo Program +/- na diaľkovom ovládači.
• Stlačte stred ovládacieho tlačidla smerom dovnútra 

na zadnej ľavej strane televízora.
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Internetové pripojenie4
Môžete nastaviť svoj televízor tak, aby mohol získať prístup k Internetu prostredníctvom lokálnej siete (LAN) 
pomocou káblového alebo bezdrôtového pripojenia.
Káblové Bezdrôtové

wireless 
modem/router

Poznámka: Obrázky sú určené len pre znázornenie.

Diaľkový ovládač5

1. Pohotovostný režim
2. Zdroj
3. Číselné tlačidlá
4. Jazyk
5. Menu
6. Hlasitosť +/-
7. Informácie
8. Smerové tlačidlá
9. OK
10. Späť/Návrat
11. Farebné tlačidlá
12. Rakuten TV
13. Previnúť

14. Nahrávanie
15. Pauza
16. Prehrať
17. Zastaviť
18. Rýchle pretáčanie vpred
19. Netflix
20. YouTube
21. Ukončiť
22. Sprievodca
23. Program +/-
24. Text
25. Stlmiť

Prvá Inštalácia6
Pri prvom zapnutí sa zobrazí Uvítacia obrazovka televízora. Vyberte váš jazyk a stlačte tlačidlo OK. Pre 
nastavenie TV a nastavenie kanálov postupujte podľa pokynov na obrazovke. Sprievodca inštaláciou vás 
prevedie procesom nastavenia. Prvú inštaláciu môžete vykonať kedykoľvek pomocou príslušnej voľby v 
menu Nastavenia> Inštalácia.

Prístup k E-príručke a k úplnej príručke užívateľa7
V elektronickej príručke nájdete pokyny pre funkcie vášho televízora. Ak chcete použiť 
elektronickú príručku, vstúpte do menu Nastavenia, zvoľte Príručky a stlačte OK. 
Pre rýchly prístup k elektronickej príručke stlačte tlačidlo menu " " a potom tlačidlo 
informácie " ".

Môžete si prezrieť tiež užívateľskú príručku k televízoru online alebo stiahnuť ju podľa 
vlastného uváženia Oskenujte tento QR kód alebo navštívte https://toshiba-tv.com/
uk-uk/support.
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Dodávané príslušenstvo
• Diaľkový ovládač
• Batérie: 2 x AAA
• Príručka pre rýchly štart
• Produktový list

Prehľad funkcií
Mediálny prehliadač
Prehliadajte mediálny obsah uložený na USB 
zariadení, ktoré je pripojené k vášmu televízoru
Spoločné rozhranie
Dekódujte šifrované digitálne televízne kanály po-
mocou modulu Conditional Access Module (CAM) a 
karty, ktorú poskytuje poskytovateľ služieb digitálnej 
televízie
USB Nahrávanie
Nahrajte svoje obľúbené televízne programy
Elektronický programový sprievodca
Zobrazí plánované digitálne televízne programy
CEC
Ovláda pripojené HDMI-CEC kompatibilné audio/
video zariadenia pomocou diaľkového ovládania 
televízora
Zdieľanie audio a videa
Pristupujte ku svojim multimediálnym súborom 
uloženým na zariadeniach mediálnych serverov, 
napríklad na PC alebo vreckových počítačoch, ktoré 
sú pripojené k domácej sieti
HbbTV
Prístup k HbbTV službám (služby sú závislé od 
vysielania)
Aplikácie
Zabezpečenie prístupu k aplikáciám nainštalovaným 
v televízore a pridania ďalších z trhoviska.
Open Browser
Prehľadávajte internet z pohodlia vašej pohovky
Bezdrôtový displej
Streamujte videá a zvukový obsah bezdrôtovým 
spôsobom a používajte televízor ako druhú obrazovku 
na kompatibilnom počítači alebo prenosnom zariadení
Smart Center
Používajte aplikáciu Smart Center nainštalovanú 
na vašom mobilnom zariadení pre spúšťanie vašixh 
aplikácií, ovládanie vášho televízora, zdieľanie 
multimediálnych súborov a streamovanie televíznych 
programov
Virtuálne Diaľkové Ovládanie
Ovládajte televízor pomocou bezdrôtového 
vreckového zariadenia
Bluetooth®(**)
Pripojte bezdrôtovým spôsobom k vášmu televízoru 
audio zariadenia alebo diaľkové ovládače.
(**) Len v prípade limitovaných modelov.

Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii v 
závislosti na vašom televízore, skontrolujte, prosím 

produktový list pre špecifiká vášho produktu

Podrobnejšie informácie o inštalácii, funkciách 
a ovládaní nájdete v plnom návode na našich 

webových stránkach 
https://toshiba-tv.com/uk-uk/support

Bezpečnostné pokyny

UPOZORNENIE
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU 

ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE

UPOZORNENIE: PRE ZNÍŽENIE RIZIKA ELEKTRICKÉHO 
ZÁSAHU NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ 
ČASŤ). 
VO VNÚTRI PRÍSTROJA SA NENACHÁDZAJÚ 
ŽIADNE DIELCE, KTORÉ SI MÔŽE POUŽÍVATEĽ 
SÁM OPRAVIŤ. PRE OPRAVU KONTAKTUJTE 
KVALIFIKOVANÝ SERVIS.

Poznámka: Postupujte podľa pokynov na obrazovke pre 
vykonávanie súvisiacich funkcií.

Za extrémneho počasia (búrka, blesky) a dlhej doby 
nečinnosti (odchodu na dovolenku) odpojte televízor z 
elektrickej siete.
Sieťová zástrčka sa používa na odpojenie TV zostavy od 
zdroja a preto musí zostať ľahko prevádzkovateľná. Ak 
televízor nie je odpojený od elektrickej siete, zariadenie 
stále odoberá energiu pre všetky situácie, aj keď je televízor 
v pohotovostnom režime alebo je vypnutý.

Dôležité - Prečítajte si tento 
návod celý pred inštaláciou alebo 
prevádzkou

VAROVANIE: Tento prístroj je určený pre 
použitie osobami (vrátane detí), ktorí sú schopní 
/ skúsení prevádzkovania takéhoto zariadenia 
bez dozoru, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo im 
neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia 
prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
• Použite tento televízor v nadmorskej výške menšej 

ako 2000 metrov nad morom, v suchých miestach a 
v oblastiach s miernym alebo tropickým podnebím.

• Televízor je určený pre domáce a podobné 
všeobecné použitie, ale môže byť tiež používaný 
na verejných miestach. 

• Pre zaistenie ventilácie, okolo televízora nechajte 
aspoň 5 cm voľného priestoru.

• Nezabraňujte vetraniu zakrytím alebo blokovaním 
vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, 
závesy atď.

• Napájací kábel by mal byť ľahko prístupný. 
Neumiestňujte televízor, nábytok atď. na napájací 
kábel. Poškodený napájací kábel/zástrčka môže 
spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. 
Uchopte sieťový kábel za zástrčku, neodpájajte 
TV ťahom za napájací kábel. Nikdy sa nedotýkajte 
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napájacieho kábla / zástrčky s mokrými rukami, 
mohlo by dôjsť ku skratu alebo úrazu elektrickým 
prúdom. Nikdy na napájacom kábli nerobte uzol, ani 
ho nezväzujte s inými káblami. Keď je poškodený, 
musí byť vymenený, malo by to byť vykonané iba 
kvalifikovaným personálom.

• Nevystavujte televízor kvapkajúcim alebo 
striekajúcim tekutinám a na alebo nad TV neklaďte 
nádoby naplnené tekutinou, ako sú napríklad vázy, 
poháre atď. (napr. na policiach nad zariadením).

• Nevystavujte televízor priamemu slnečnému 
žiareniu alebo neumiestňujte zdroje otvoreného 
ohňa, ako sú zapálené sviečky na vrch alebo do 
blízkosti televízora.

• Neklaďte žiadne zdroje tepla ako sú 
elektrické ohrievače, radiátory, atď. do 
blízkosti televízora.

• Neklaďte televízor na podlahu a na šikmé plochy.
• Aby ste predišli nebezpečenstvu uduseniu, igelitové 

sáčky držte mimo dosahu dojčat, detí a domácich 
zvierat.

• Opatrne pripojte podstavec k televízoru. Ak je stojan 
opatrený skrutkami, pevne utiahnite skrutky , aby 
sa zabránilo nakláňaniu televízora. Skrutky príliš 
nepreťahujte a riadne namontujte aj stojanové gumy.

• Nevhadzujte batérie do ohňa alebo medzi 
nebezpečné alebo horľavé materiály.

Upozornenie: Batérie sa nesmú vystavovať nadmer-
nej teplote, ako napr. slnko, oheň a podobne.
VAROVANIE – prílišný tlak zvuku zo slúchadiel môže 
spôsobiť stratu sluchu.
PREDOVŠETKÝM – NIKDY nenechávajte nikoho, 
predovšetkým deti, tlačiť alebo udrieť na obra-
zovku, vsúvať niečo do dier, konektorov alebo 
ďalších otvorov na zariadení.

 Upozornenie
Riziko vážneho zranenia 
alebo smrti

 Riziko zranenia 
elektrickým prúdom

Riziko nebezpečného napätia

 Údržba Dôležitá súčasť údržby 

Označenia na produkte
Nasledujúce symboly sú použité na produkte ako 
indikátory obmedzenia a bezpečnostné opatrenia a 
bezpečnostné pokyny. Každé vysvetlenie je platné 
len pre vzťahujúce sa miesto označenia na produkte. 
Dbajte na tieto informácie z bezpečnostných dôvodov.

Produkt Triedy č. II: Tento spotrebič je 
navrhnutý takým spôsobom, že si nevyžaduje 
bezpečnostné uzemnenie.
Produkt Triedy č. II s funkčným uzemnením: 
Tento spotrebič je navrhnutý takým spôsobom, 
že si nevyžaduje bezpečnostné uzemnenie, 
toto uzemnenie sa používa pre funkčné účely.

Ochranné uzemnenie: Označený terminál je 
u r č e n ý  p r e  p r i p o j e n i e  o c h r a n n é h o 
uzemňovacieho vodiča spojeného s vedením 

napájania.
Nebezpečný terminál pod prúdom: 
Označený terminál(y) je/sú za normálnych 
prevádzkových podmienok pod prúdom 

nebezpečné.
Pozor, Pozri návod na obsluhu:  V 
označenom priestore(och) sa nachádza(jú) 
mincové alebo gombíkové batérie vymeniteľné 

užívateľom.
Laserový produkt triedy 1: 
Tento produkt obsahuje laserový 
zdroj triedy 1, ktorý je bezpečný 
za rozumne predvídateľných 

podmienok prevádzky.

i

CLASS 1
LASER PRODUCT 
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VAROVANIE
Batérie neprehĺtajte, riziko chemického popálenia
Tento výrobok alebo jeho príslušenstvo dodávané 
s výrobkom môže obsahovať gombíkovú/minco-
vú batériu. Ak dôjde k požitiu gombíkovej batérie, 
môže to spôsobiť vážne vnútorné popáleniny v 
priebehu 2 hodín a môže to viesť k smrti.
Udržujte nové a použité batérie mimo dosahu detí.
Ak časť s batériou nie je možné bezpečne uzav-
rieť, prestaňte výrobok používať a odložte ho 
mimo dosahu detí.
Ak si myslíte, že batérie by sa mohli prehltnúť ale-
bo dostať do nejakej časti tela, ihneď vyhľadajte 
zdravotnícku pomoc.

– – – – – – – – – – – –
Nikdy nepokladajte televízor na nestabilné alebo 
šikmé miesta. TV môže spadnúť a spôsobiť vážne 
zranenia alebo smrť. Veľkému množstvu zranení, 
najme detí, je možné sa vyhnúť jednoduchými 
opatreniami;
• Používaním skriniek alebo stojanov, ktorý 

odporúča výrobca televízora. 
• Používaním len takého nábytku, ktorý poskytuje 

bezpečnú oporu pre televízor. 
• Zabezpečte, aby televízor nepresahoval cez hrany 

podporného nábytku.
• Neumiestňujte televízor na vysoký nábytok 

(napríklad skrine a knižnice) bez ukotvenia 
nábytku aj televízora k vhodnej podpore. 

• Nepoložte televízor na tkaniny a ďalšie materiály 
umiestnené medzi televízorom a podporným 
nábytkom.

• Naučením detí o nebezpečenstvách lezenia na 
nábytok, na televízor alebo na jeho ovládacie 
prvky. Pri premiestnení vášho súčasného 
televízora by ste mali rovnako použiť vyššie 
uvedené opatrenia.

– – – – – – – – – – – –
Prístroj pripojený k ochrannému uzemneniu inš-
talácie budovy prostredníctvom pripojenia do 
ELEKTRICKEJ siete alebo k inému prístroju s pri-
pojením k ochrannému uzemneniu a k televízne-
mu distribučnému systému pomocou koaxiálneho 
kábla môže za určitých okolností predstavovať 
riziko požiaru. Napojenie na systém televíznych 
rozvodov musí byť preto prevedené prostrední-
ctvom zariadení, ktorých elektrická izolácia spa-
dá do určitého frekvenčného pásma (galvanicky 
izolátor, pozri EN 60728 až 11).

Používanie týchto špeciálnych funkcií pre zmenu 
veľkosti zobrazovaného obrazu (napr. zmena pomeru 
výška/šírka) pre účely verejnej produkcie alebo 
komerčného zisku môže narušovať autorské práva.
LCD displeje sa vyrábajú pomocou extrémne vysokej 
úrovne presnej technológie, ale napriek tomu môžu v 
niektorých častiach obrazovky chýbať obrazové prvky 
alebo sa objavia svietiace body. To nie je znakom 
poruchy.

Jednotka by mala byť napájaná z 220-240V AC 50 Hz 
zásuvky. Uistite sa, že televízor nestojí na elektrickom 
vedení. Nikdy neodstraňujte zástrčku na kábli u zaria-
denia, obsahuje špeciálny Filter Rádiového Rušenia, 
ktorého odobratie by mohlo mať vplyv na prevádzku 
zariadenia. Môže byť nahradená len schváleným 
typom so správnou menovitou hodnotou. AK SI NE-
VIETE RADY, VŽDY SA PORAĎTE S VHODNÝM 
ELEKTROINŽINIEROM.

UPOZORNENIA PRI MONTÁŽI NA 
STENU

• Pred montážou televízora na stenu si prečítajte 
pokyny.

• Sada pre montáž na stenu je voliteľná. Ak nie je 
súčasťou balenia televízora, môžete ju získať od 
vášho miestneho predajcu.

• Neinštalujte televízor na strop alebo na šikmú 
stenu.

• Použite priložené skrutky na montáž na stenu a 
ďalšie príslušenstvo.

• Pevne utiahnite skrutky na montáž na stenu, 
aby ste zabránili pádu televízora. Skrutky 
nepreťahujte.

Špecifikácie môžu byť zmenené bez upozornenia.

Licencie
Názvy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia 
Interface a HDMI logo sú ochranné známky alebo 
registrované ochranné známky spoločnosti HDMI 
Licensing Administrator, Inc, v Spojených štátoch a 
ďalších krajinách.

Vyrobené v licencii Dolby Laboratories. Dolby Audio 
a dvojitý-D symbol sú ochranné známky spoločnosti 
Dolby Laboratories.
Dolby Audio ™ (s podporou Dolby Digital Plus ™)
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"YouTube a logo YouTube sú ochranné známky 
spoločnosti Google Inc.
Pre patenty DTS, pozri http://patents.dts.com. 
Vyrobené v licencii spoločnosti DTS Lic ensing 
Limited. DTS, Symbol, a DTS a Symbol dohromady 
sú registrované ochranné známky a DTS TruSurround 
je ochranná známka spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. 
Všetky práva vyhradené.

Pre patenty DTS, pozri http://patents.dts.com. 
Vyrobené v licencii spoločnosti DTS Lic ensing 
Limited. DTS, Symbol, a DTS a Symbol spoločne sú 
registrované ochranné známky a DTS 2.0 + Digital 
Out je ochranná známka spoločnosti DTS, Inc. © 
DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.

Pre patenty DTS, pozri http://patents.dts.com. 
Vyrobené v licencii spoločnosti DTS Lic ensing 
Limited. DTS, DTS-HD, Symbol a DTS alebo DTS-
HD spolu so Symbolom sú registrované ochranné 
známky spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky 
práva vyhradené.

Značka Bluetooth® a logá sú registrované ochranné 
známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. 
a na akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou 
Vestel Elektronik Sanayi vo Ticaret AS sa vzťahuje 
licencia. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy 
sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
DVB je registrovaná ochranná známka spoločnosti 
DVB Project.
[1] Zhoda s normou EIA/CEA-861-D sa vzťahuje 
na prenos nekomprimovaného digitálneho videa s 
Ochranou vysoko- širokopásmového digitálneho 
obsahu, ktorý je štandardizovaný pre príjem video 
signálov vo vysokom rozlíšení. Vzhľadom k tomu, že 
to je vyvýjajúca sa technológie, je možné, že niektoré 
zariadenia nemusia pracovať správne s televízorom.
Tento produkt obsahuje technológie podliehajúce 
právam duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft. 
Použitie alebo distribúcia tejto technológie mimo tohto 
výrobku je bez príslušnej licencie(í) od spoločnosti 
Microsoft zakázaná.
Vlastníci obsahu používajú technológiu prístupu k 
obsahu Microsoft PlayReady™ na ochranu svojho 
duševného vlastníctva, vrátane obsahu chráneného 
autorskými právami. Toto zariadenie používa 
technológiu PlayReady na prístup k PlayReady-

chránenému obsahu a/alebo k WMDRM-chránenému 
obsahu. V prípade, že prístroj prestane správne 
presadzovať obmedzenia týkajúce sa používania 
obsahu, vlastníci obsahu môžu vyžadovať po 
spoločnosti Microsoft odvolanie schopnosti zariadenia 
na spotrebu PlayReady-chráneného obsahu. 
Odvolanie by nemalo mať vplyv na nechránený obsah 
ani obsah chránený inými technológiami. Vlastníci 
obsahu môžu vyžadovať aktualizáciu PlayReady pre 
prístup k ich obsahu. Ak aktualizáciu odmietnete, 
nebudete môcť pristupovať k obsahu, ktorý si 
vyžaduje aktualizáciu.

Vlastnosti LAN vysielača

Frekvenčné rozsahy
Maximálny 
výstupný 
výkon

2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13) < 100 mW

5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48) < 200 mW

5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64) < 200 mW

5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140) < 200 mW

Obmedzenia v závislosti od krajiny
Tento prístroj je určený pre domáce a kancelárske 
použitie vo všetkých krajinách EÚ (a ďalších 
krajinách používajúcich príslušné smernice EÚ) 
bez akéhokoľvek obmedzenia s výnimkou krajín 
uvedených nižšie.

Krajina Obmedzenie

Bulharsko Je požadované všeobecné povolenie pre 
vonkajšie použitie a verejné služby

Francúzsko Použitie vo vnútri len pre 2454-2483.5 
MHz

Taliansko Ak sa používa mimo vlastných priestorov, 
vyžaduje sa všeobecné povolenie

Grécko Použitie vo vnútri len pre pásmo od 5470 
MHz do 5725 MHz

Luxembourg Požaduje sa všeobecné povolenie pre 
dodávku siete a služieb (nie pre spektrum)

Nórsko
Rádiový prenos je zakázaný pre 
zemepisnej oblasti v okruhu 20 km od 
centra Ny-Alesund

Ruská 
federácia Len pre vnútorné použitie

Požiadavky pre ktorékoľvek krajiny môžu byť 
kedykoľvek zmenené. Odporúča sa, aby používateľ 
u miestnych úradoch skontroloval aktuálny stav 
vnútroštátnych právnych predpisov pre 2,4 GHz aj 
pre 5 GHz bezdrôtové siete LAN.
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Likvidácia…

Nasledujúce informácie sú určené iba pre členské štáty EU:

Likvidácia produktov
Prečiarknutý symbol smetného koša na 
kolesách indikuje, že produkty sa mudia 
zbierať a odstraňovať oddelene od domového 
odpadu. Integrované batérie a akumulátory je 
možné likvidovať spoločne s produktom. Budú 
separované v recyklačných centrách.
Čierny prúžok znamená, že výrobok bol 
uvedený na trh po 13. auguste 2005.
Svojou účasťou na oddelenom zbere batérií pomôžete 
zaistiť správnu likvidáciu výrobkov a batérií a tým pomáhate 
predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné 
prostredie a ľudské zdravie.
Pre podrobnejšie informácie o programoch zberu a 
recyklácie dostupných vo vašej krajine sa obráťte na miestny 
mestský úrad alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili.

Likvidácia batérií a/alebo akumulátorov
Symbol prečiarknutého odpadkového koša s 
kolesami indikuje, že batérie a/akumulátory 
sa musia zbierať a odstraňovať oddelene od 
domového odpadu.
Ak batéria alebo akumulátor obsahuje viac 
olova (Pb), ortute (Hg) a/alebo kadmia (Cd) 
ako sú stanovené hodnoty definované v Európskej smernici 
pre batérie (2006/66/ES), potom sa pod preškrtnutým 
odpadkovým košom v krúžku objavia chemické značky 
olova (Pb), bude ortuť (Hg) a/alebo kadmia (Cd).
Svojou účasťou na oddelenom zbere batérií pomôžete zaistiť 
správnu likvidáciu  batérií a tým pomáhate predchádzať 
potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a 
ľudské zdravie. Pre podrobnejšie informácie o programoch 
zberu a recyklácie dostupných vo vašej krajine sa obráťte 
na miestny mestský úrad alebo obchod, kde ste výrobok 
zakúpili.

REACH informácie
Chemická regulácia REACH (registrácia, 
hodnotenie, autor izácia a obmedzovanie 
chemických látok - Registration, Evaluation, 
Authorization and Restriction of Chemicals), 
Európskej únie (EU) nadobudla účinnosť dňa 1. 
júna 2007, s postupnými termínmi do roku 2018.
Toshiba splní všetky požiadavky REACH a zaväzuje 
sa poskytovať svojim zákazníkom informácie o 
prítomnosti látok uvedených na zozname látok vo 
svojich produktoch podľa nariadenia REACH.
Prosím, obráťte sa na nasledujúcu webovú stránku 
www.toshiba-tv.com pre informácie o prítomnosti 
látok uvedených na zozname látok podľa nariadenia 
REACH v koncentrácii vyššej ako 0,1 hmotnostných 
% v našich produktoch.

Vyhlásenie o zhode EU

Tento produkt je označený značkou CE v súlade s 
príslušnými európskymi smernicami.
Zodpovedný za označenie CE je Vestel UK, 
Langley, Berkshire, SL3 6EZ.
Tento výrobok je označený značkou CE v súlade 
s príslušnými európskymi smernicami, najmä 
smernicou RoHS 2011/65/EU. Ďalej výrobok 
spĺňa smernice o ekodizajne 2005/32/EC (EuP) 
a 2009/125/EC (ErP), a súvisiacich vykonávacích 
opatrení.

Toto zariadenie zodpovedá požiadavkám 
technického predpisu o obmedzení používania 
určitých nebezpečných látok v elektrických a 

elektronických zariadeniach.

Sme tu pre Vás. Zistite všetko, čo potrebujete 
vedieť o najnovších televíznych technológiách, 
ktoré nastavujú trendy na našich webových 
stránkach.

www.toshiba-tv.com

Môžete skontrolovať váš návod k používaniu TV 
on-line alebo si ho môžete tiež stiahnuť.

Pre zistenie viac informácií o podmienkach záruky 
spoločnosti Toshiba pre váš produkt, kliknite sem 
a zvoľte svoj preferovaný jazyk.

www.toshiba-tv.com/warranty


