LCD monitory NFREN
(NF1500MAEP,NF1800MAP)

1.Ná vod pro použí
vá níTV tunerové čá sti
Po zapnutí monitoru zvolte tlačítkem SELECT , Composite TV.
Tlačítkem MENU se dostanete do menu hlavní nabídky.Tlačítky nahoru,dolů zvolte zá ložku
TV a stiskně te tlačítko doleva.Nyní jste v menu TV,nastavte nabídku SOURCE.Nabídka
SOURCE vyjadřuje,jestli TV signá l přijímá te z antény nebo z kabelové televize,nastavte
REGION na PAL-B/G(Germany).V případě ,že byste mě li potíže se zvukem nebo obrazem,
můžete zkusit jinou normu.

2.Automatické ladě níprogramů
V hlavním menu na zá ložce TV zvolíme CHANNEL SEARCH monitor bude postupně
automaticky prohledá vat všechny kaná ly ve zvoleném pá smu (viz nastavení SOURCE).Po
dokončení hledá ní,prohlédně te tlačítky CH (channel) nahoru a dolů,jaké programy monitor
naladil.Může se stá t,že monitor nalezne a uloží i velmi špatný signá l.Vraťte se do hlavního
menu,zá ložky TV a má te na výbě r dvě možnosti.První je se pokusit manuá lně program
doladit.Nejprve přepně te volbu TUNE OPTION na manual a dá le volbou FINE TUNING
jemně dolaď ujte kaná l.Pokud se vá m nepodaří kaná l naladit,má te na výbě r druhou
možnost.Můžete jej vypnout přes položku CHANNEL EDIT v zá ložce TV ,změ nou na volbu
DEL.

3.Manuá lníladě níprogramů
V hlavním menu na zá ložce TV zvolíme channel a manuá lně mě níme kaná ly šipkami doleva
a doprava.Pokud na ně jaký program narazíme,můžeme ho ještě také jemně doladit manuá lně
(viz výše) a uložíme přes položku CHANNEL EDIT volbou ADD.

4.PIP(picture in picture-obraz v obraze)
Pomocí této funkce můžete zá roveň pracovat na PC a sledovat v malém okně televizi nebo
jiný zdroj vysílá ní,jako třeba S-video a video.
POZOR!-nemů žete sledovat jeden kaná l na obrazovce a druhý kaná l jako PIP.Funkci
PIP aktivujete zmá čknutím tlačítka PIP po kterém se vá m zobrazí volba PIP Enable.Vyberte
jednu z nabízených možností S (small-malé okénko),M (medium-střední okénko),L (largevelké okénko).V hlavním menu nyní přibyla zá ložka PIP TV.V této zá ložce můžeme pracovat
s TV signá lem,který má me v PIP okně ,mě nit zdroj signá lu (anténa nebo kabelová
TV),kaná l,automatické dolaď ová ní,jemné dolaď ová ní,hlasitost.V hlavním menu na zá ložce
PIP můžete nastavit velikost,pozici PIP okna(dle přednastavených pozic),zdroj příjmu
signá lu (S-Video,Video,TV),nastavení obrazu a v zá ložce ADV PIP nastavíte pozici PIP okna
manuá lně ,Video Format (NTSC,PAL,SECAM),VIDEO TYPE (DVD,VCR).
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Popis nejdůležitě jších tlačítek a funkcí
Basic Explanation (Strana I-12)
SELECT Button -

Tlač ítko sloužík přepíná nímezi TV,PC,VIDEO 1 (COMPOSITE MODE) a VIDEO 2
(S-VHS MODE) vsutpy.

PIP (Picture In Picture)
Button -

Zobrazídalš ímalé oké nko na obrazovce ve které m můžete při prá ci na PC sledovat i
TV program!POZOR.Nelze sledovat jeden program v TV mó du a druhý TV
program jako PIP!

AUTO ButtonMENU Button-

Automaticky nastavíobrazovku do nejlepš ího zobrazení.
Strana I-13
Zobrazínastavovacímenu monitoru.

POWER Button-

Zapíná a vypíná monitor

CHANNEL Buttons-

Sloužík přepíná nípředvolených programů.

<VOL,VOL> Buttons-

Přidá vá nebo ubírá hlasitost hudby,popřípadě sloužív menu jako funkč nítlač ítka.

Menus when using PC Monitor (Strana I-17)
3.PIP
PIP SIZE-

Nastavuje velikost PIP okna.

PIP POS-

Měnípozici PIP okna podle 9 přednastavených pozic.

SOURCE-

Měnízdroj signá lu zobrazené ho v PIP okně.

BRIGHTNESS-

Nastavuje jas obrazovky.

CONTRAST-

Nastavuje kontrast obrazovky.

COLOR-

Nastavuje stupeň barevnosti od hodnoty 0 do hodnoty 100.Hodnota 0 reprezentuje
č ernobílý obraz a hodnota 100 reprezentuje maximá lnísytost barev.

TINT-

Měníbarevný odstín vstupního video signá lu.

SHARPNESS-

Jemné doladěníostrosti obrazu PIP okna.
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4.ADV PIP
H-POSITION-

Posunuje celé PIP okno doleva nebo doprava,použitím tlač ítek Volume.

V-POSITION-

Posunuje celé PIP okno nahoru nebo dolů,použitím tlač ítek volume.

VIDEO FORMAT-

Urč uje typ vstupního video signá lu (AUTO,NTSC,PAL,SECAM)

VIDEO TYPE-

Urč uje typ video signá lu (DVD,VCR)

7.PIP TV
SOURCE-

Měnínastavenítypu vysílá ní(antena nebo kabel).

CHANNEL-

Přepíná předvolené programy.

TUNE OPTION-

Manuá lně nebo automaticky nastavíPIP okno na optimá lníobraz.

VOLUME-

Nastavuje hlasitost PIP okna.
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