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CITIŢI CU ATENŢIE ACEST MANUAL DE UTILIZARE ÎNAINTE DE PUNEREA ÎN 
FUNCŢIUNE A TELEVIZORULUI. PĂSTRAŢI-L PENTRU CONSULTARE 
ULTERIOARĂ. ÎNREGISTRAŢI NUMĂRUL DE MODEL ŞI SERIA TELEVIZORULUI. 
CONSULTAŢI ETICHETA DE PE CAPACUL DIN SPATE ŞI OFERIŢI ACESTE 
INFORMAŢII DISTRIBUITORULUI DUMNEAVOASTRĂ ÎN CAZUL ÎN CARE 
SOLICITAŢI REPARAŢII. 
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Instrucţiuni importante de siguranţă 

 
Dacă doriţi să utilizaţi acest produs corect, citiţi cu atenţie acest manual de utilizare şi 
păstraţi-l pentru consultare ulterioară. Dacă predaţi (vindeţi) aparatul altei persoane, vă 
rugăm să includeţi întreaga documentaţie împreună cu acest aparat, inclusiv prezentul 
manual de utilizare. 
 

 
Simbolul fulgerului încadrat 
într-un triunghi echilateral 
indică faptul că există o 

tensiune periculoasă 
înăuntrul acestui aparat, 

care prezintă risc de rănire 
prin electrocutare. 

Pentru a reduce riscul de 
rănire prin electrocutare, nu 

îndepărtaţi capacul (sau 
panoul din spate). Nu există 

componente înăuntru pe 
care utilizatorul să le poată 

repara. Lăsaţi toate 
reparaţiile sau reglajele să 
fie efectuate de un centru 

de service autorizat. 

 
Semnul de exclamaţie 
încadrat într-un triunghi 

echilateral indică 
instrucţiuni importante de 

operare sau întreţinere din 
documentaţia aparatului. 

 
Instrucţiuni generale de siguranţă 
 

- Citiţi acest manual de utilizare. Respectaţi instrucţiunile conţinute în acest 
manual de utilizare. 

- Respectaţi toate avertismentele. 
- Respectaţi toate instrucţiunile. 
- Utilizaţi doar accesoriile determinate de producător. 
- Nu aşezaţi pe aparat o sursă de flacără liberă, de ex. o lumânare aprinsă. 
- Utilizaţi aparatul într-o zonă cu climat temperat. 
- Nici producătorul, nici distribuitorul aparatului nu îşi asumă în niciun fel 

responsabilitatea pentru pagubele directe sau indirecte cauzate de 
nerespectarea instrucţiunilor de instalare, reglare, utilizare, întreţinere sau 
curăţare a acestui aparat, după cum sunt acestea descrise în prezentul manual 
de utilizare. 

- Protejaţi aparatul de şocuri, de pericolul de a fi scăpat pe jos, lovit, scuturat şi 
împotriva vibraţiilor, umidităţii şi prafului. 

- Înainte de a permite copiilor să utilizeze acest aparat, aceştia trebuie să fie, 
conform vârstei lor, informaţi despre utilizarea corectă şi sigură a player-ului. 

 
Instalare, operare 
 

- Instalaţi aparatul conform instrucţiunilor din manualul de utilizare. 
- Lăsaţi spaţiu liber pe ambele laturi ale aparatului, spaţiu necesar pentru buna 

circulaţie a aerului. Aceasta va îndepărta căldura generată în timpul funcţionării. 
Acoperirea fantelor de ventilaţie ale carcasei aparatului crează riscul de 
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supraîncălzire sau defectare a aparatului. Este necesar să vă asiguraţi că aceste 
orificii de ventilaţie nu sunt blocate, de ex. de un ziar, bucată de material, 
draperie, etc. Respectaţi instrucţiunile de instalare din manualul de utilizare. 

- Nu instalaţi aparatul în lumina directă a soarelui sau în apropierea surselor de 
căldură, precum radiatoare, schimbătoare de căldură, plite sau alte aparate 
(inclusiv amplificatoare) care produc căldură. Nu utilizaţi sau lăsaţi aparatul în 
vecinătatea unei flăcări deschise. 

- Aparatul nu trebuie expus la apă care picură sau curge, iar obiectele umplute cu 
apă nu trebuie aşezate deasupra sa, de ex. vaze. Protejaţi aparatul de ploaie, 
alte lichide pulverizate sau cu care ar putea intra în contact, nu lăsaţi sau instalaţi 
aparatul afară. Nu utilizaţi aparatul în spaţii exterioare. Nerespectarea acestor 
instrucţiuni generează riscul de electrocutare sau incendiu. 

- Nu utilizaţi acest aparat în vecinătatea apei. 
- Nu încercaţi să evitaţi caracteristica de siguranţă a ştecherului de alimentare 

polarizat. Dacă ştecherul de alimentare nu poate fi introdus în priza dvs. 
electrică, luaţi legătura cu un electrician autorizat pentru a înlocui tipul vechi de 
priză electrică. 

- Înainte de conectarea aparatului la o priză electrică, verificaţi ca tensiunea 
acesteia să corespundă cu tensiunea de pe eticheta aparatului sau de pe 
adaptorul de alimentare. 

- Asiguraţi-vă că evitaţi călcarea sau comprimarea cablului de alimentare, în 
special în zona de lângă ştecher, priza electrică şi în punctul din care acesta iese 
din aparat sau adaptor. Ştecherul de alimentare (adaptorul) este utilizat ca 
dispozitiv de deconectare şi trebuie să fie uşor accesibil. 

- Amintiţi-vă să deconectaţi întotdeauna ştecherul de alimentare (adaptorul) de la 
priza electrică înainte de deconectarea cablului de alimentare din partea din 
spate a aparatului. 

- Deconectaţi aparatul de la priza electrică în timpul furtunilor sau când urmează 
să nu îl utilizaţi o perioadă lungă de timp. 

- Evitaţi mutarea aparatului dintr-un mediu rece într-unul cald şi vice-versa, sau 
utilizarea aparatului într-un mediu foarte umed. Umiditatea din aer poate provoca 
pe anumite componente condens în interiorul carcasei aparatului, iar acesta 
poate să se oprească din funcţionare temporar. Dacă acest fenomen intervine, 
lăsaţi aparatul într-un loc cald şi bine ventilat şi aşteptaţi 1-2 ore până când 
umezeala se evaporează, iar aparatul poate fi apoi utilizat ca de obicei. Acordaţi 
atenţie în special în timpul primei utilizări a player-ului imediat după 
achiziţionarea sa, în timpul anotimpului rece. 

- Pentru a reîncărca bateria care este integrată în aparat (dacă aparatul este 
echipat cu aşa ceva), aşezaţi aparatul într-un loc bine ventilat şi la o distanţă 
suficientă de materialele inflamabile. 

- Nici producătorul, nici distribuitorul aparatului nu îşi asumă în niciun fel 
responsabilitatea pentru pagubele directe sau indirecte cauzate de 
nerespectarea instrucţiunilor de instalare, reglare, utilizare, întreţinere sau 
curăţare a acestui aparat, după cum sunt acestea descrise în prezentul manual 
de utilizare. 
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- Protejaţi aparatul de şocuri, de pericolul de a fi scăpat pe jos, lovit, scuturat şi 
împotriva vibraţiilor, umidităţii şi prafului. 

 
Reparaţiile şi întreţinerea 
 

- Pentru a preveni riscul de rănire prin electrocutare sau incendiu, nu desfaceţi 
carcasa aparatului – nu există înăuntru componente reparabile sau reglabile de 
utilizatorul care nu deţine echipament şi calificări pe măsură. Dacă aparatul 
necesită reglare sau reparaţie, contactaţi un centru calificat de service. 

- În cazul apariţiei oricăror evenimente neobişnuite în timpul utilizării aparatului, de 
ex. dacă se simte un miros specific de ars sau se observă fum care iasă din 
aparat, opriţi imediat aparatul, deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare 
electrică şi nu îl utilizaţi din nou până când nu aţi primit rezultatele unei verificări 
tehnice din partea angajaţilor unui centru autorizat de service. 

- Efectuaţi toate reparaţiile doar prin intermediul unui personal calificat. Reparaţiile 
sunt necesare dacă aparatul a fost defectat în vreun fel, de ex. în situaţia în care 
cablul de alimentare este deteriorat, a fost vărsat lichid pe aparat, obiecte străine 
au fost introduse în aparat, aparatul a fost expus la ploaie sau umezeală, dacă 
aparatul nu funcţionează ca de obicei sau dacă a fost scăpat pe jos. 

- Înainte de curăţare sau alte lucrări de întreţinere, deconectaţi ştecherul 
(adaptorul) de la priza electrică. 

- Curăţaţi aparatul doar cu o bucată de material uscată. 
- Pentru curăţare nu utilizaţi petrol, diluanţi sau alţi solvenţi sau agenţi de curăţare 

abrazivi, bureţi metalici sau alte produse similare. 
 
Telecomanda şi bateriile 
 

- Nu expuneţi telecomanda sau bateriile la lumina directă a soarelul sau la surse 
de căldură, precum radiatoare, schimbătoare de căldură, plite sau alte aparate 
(inclusiv amplificatoare) care generează căldură. Nu utilizaţi şi nu lăsaţi aparatul 
în vecinătatea unei flăcări deschise. 

- Nici telecomanda, nici bateriile nu trebuie expuse la apa care picură sau curge, 
iar obiectele umplute cu apă nu trebuie aşezate pe acestea, de ex. vaze. 
Protejaţi împotriva expunerii la ploaie sau la alte lichide pulverizate sau turnate. 
Nu utilizaţi afară. Nerespectarea acestor instrucţiuni conduce la pericolul de 
defectare a telecomenzii sau bateriei. 

- Nu utilizaţi acest aparat în apropierea apei. 
- Este necesar să acordaţi atenţie aspectelor ce privesc impactul asupra mediului 

al scoaterii din uz a bateriilor. 
- Nu supuneţi telecomanda unei presiuni ridicate. Nu aşezaţi obiecte grele pe 

telecomandă. 
- Utilizarea incorectă a bateriilor poate cauza scurgerea electrolitului şi coroziune. 

Pentru a vă asigura că telecomanda funcţionează corect, procedaţi conform 
instrucţiunilor de mai jos: 

- Nu introduceţi bateriile în direcţie greşită. 
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- Nu reîncărcaţi, încălziţi, desfaceţi sau scurtcircuitaţi bateriile. 
- Nu aruncaţi bateriile în foc. 
- Nu lăsaţi bateriile descărcate în telecomandă. 
- Nu combinaţi tipuri diferite de baterii sau baterii noi cu unele vechi. 
- Dacă urmează să nu utilizaţi telecomanda o perioadă lungă de timp, scoateţi 

bateriile pentru a împedica deteriorarea posibilă cauzată de scurgerea bateriilor. 
- Dacă telecomanda nu funcţionează corect sau raza sa operaţională este redusă, 

înlocuiţi bateriile cu unele noi. 
- Dacă electrolitul curge din baterii, predaţi telecomanda pentru curăţare unui 

centru de service autorizat. 
 

 
 
ATENŢIE 
Pentru a preveni pericolul de incendiu sau electrocutare, nu expuneţi acest aparat 
la ploaie sau umezeală. 

 
 

 
 
ATENŢIE 
Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, de ex. razele soarelui, foc, etc. 

 
 
Completare la manualul de utilizare al ecranului LCD 
 

 
Avertisment legat de afişarea imaginilor statice, pixeli de culoare 
roşie/albastră/verde pe ecran. 
 
Afişarea unei imagini statice poate cauza defectarea permanentă a ecranului LCD. 

- Nu afişaţi o imagine statică pe ecranul LCD mai 
mult de 2 ore, deoarece imaginea poate rămâne 
pe fundalul ecranului. Această imagine 
permanentă poartă denumirea de „screen burn-in”. 
Pentru a împiedica astfel de imagini permanente, 
reduceţi luminozitatea şi nivelul de contrast de pe 
ecran, atunci când vizualizaţi o imagine statică. 

- Un efect similar „image burn in” poate să apară pe un ecran LCD din cauza 
afişării permanente a logo-ului postului de televiziune. 
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- Vizualizarea imaginilor în formatele 4:3, 16:9 sau similare, care nu acoperă întreg 
ecranul pe o perioadă lungă de timp poate lăsa urme în partea stânga, dreapta 
sau mijlocul ecranului, cauzate de diferenţele de luminozitate de pe ecran. 
Redarea unui DVD sau imagini de pe o consolă de jocuri poate cauza un efect 
similar pe ecran. 

- Afişarea unei imagini statice ale jocurilor video sau de la un computer pentru o 
perioadă lungă de timp poate cauza rămânerea parţială a imaginii pe ecran. 
Pentru a împiedica acest fenomen, reduceţi luminozitatea şi contrastul când 
afişaţi un astfel de cadru static. 

 
Defectele care apar din cauzele mai sus menţionate nu sunt acoperite de 
garanţie! 
 
Pixelii de culoare roşie, verde şi albastru pot să apară pe ecran. 

- Aceasta reprezintă o caracteristică a cristalelor lichide şi nu este considerată a fi 
o problemă. Ecranele din cristale lichide sunt fabricate utilizând o tehnologie 
foarte precisă care vă permite afişarea foarte clară a imaginii. Ocazional, pixelii 
inactivi pot să apară pe ecran ca pixeli permanenţi de culoare neagră, verde, 
albastră sau roşie (maxim 0,001% din numărul total de pixeli). 
Vă rugăm să reţineţi că aceasta nu afectează performanţa ecranului LCD. 

 
Observaţii legate de conectorul USB: 

- Unităţile de memorie USB pot fi introduse direct în aparat. Pentru a împiedica 
eroarea de transmisie de date sau interferenţele sale, nu utilizaţi cabluri 
prelungitoare USB. Descărcările electrostatice pot cauza defectarea aparatului. 
În asemenea cazuri, utilizatorul trebuie să repornească aparatul. 

- Înainte de utilizarea unei memorii USB, testaţi capacitatea de comunicare cu 
aparatul şi viteza de citire şi scriere a datelor. 

- Pentru a obţine o viteză maximă de citire, vă recomandăm să păstraţi spaţiul de 
pe disc defragmentat. Utilizaţi un sistem de fişiere FAT32, o singură partiţie, fără 
protecţie. Dacă citirea şi scrierea pe unitatea USB nu este continuă, pot să 
intervină efecte de nedorit, precum pierderea parţială a imaginii 
(distorsiuni/efecte diverse) sau completă, defecte audio, iar în cazuri extreme, 
funcţionarea se va opri. Comportamentul neaşteptat al unităţii de memorie 
conectate, sau prezenţa viruşilor sau altor aplicaţii software dăunătoare pot 
cauza oprirea funcţiilor aparatului, acesta necesitând repornire. 

- Conectorul USB este de tip standard şi nu este capabil să alimenteze un 
dispozitiv USB cu un consum ridicat de putere (de ex. unităţi de tip hard disk 
HDD). Utilizaţi dispozitive cu surse de alimentare independente şi alimentaţi-le 
de la propriile lor surse. 

- Aparatul a fost proiectat pentru a atinge o compatibilitate maximă cu unităţile 
flash de memorie. În privinţa varietăţii dispozitivelor prezente pe piaţă, nu este 
posibilă garantarea compatibilităţii cu fiecare dispozitiv USB. În cazul în care 
apar dificultăţi, încercaţi formatarea unităţii de memorie direct în aparat. Dacă 
problema persistă, utilizaţi o altă unitate de memorie. 
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Datorită gamei largi de dispozitive USB de memorie carduri SD/MMC/MS 
disponibile pe piaţă, nu este posibilă garantarea compatibilităţii aparatului cu 
toate acestea. 
 
Seria aparatului 
Numărul de serie al produsului este unic şi identifică unic aparatul dvs. 
Introduceţi numărul de serie al aparatului dvs., împreună cu celelalte detalii necesare 
pentru identificarea precisă a aparatului dvs. mai jos. 
 
Serie aparat: _______________________________________________________ 
 
Data de achiziţie: ___________________________________________________ 
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1. Introducere 

 
Vă mulţumim pentru achiziţionarea aparatului nostru TV. 
Vă rugăm citiţi întreg manualul de utilizare înainte de instalarea şi reglarea televizorului 
– acesta conţine informaţii importante despre utilizarea optimă şi sigură a tuturor 
funcţiilor şi caracteristicilor aparatului. Păstraţi manualul de utilizare pentru consultare 
ulterioară. 
 

1.1. Instalarea stativului 

Aşezaţi televizorul cu partea ecranului orientată în jos pe o suprafaţă dreaptă. Utilizaţi o 
bucată de material moale ca suport, de ex. o pătură. Înşurubaţi stativul de partea de jos 
a televizorului. Utilizaţi o forţă proporţională, aparatul nu este foarte greu. 
 

 
 

 
AVERTISMENT: 
Manipularea greşită, tragerea sau urcarea pe televizor poate cauza căderea sa şi 
pagube materiale sau rănirea persoanei implicate. Prin urmare, împiedicaţi copiii 
să se joace cu televizorul, nu le permiteţi să se urce pe acesta sau altfel să îl 
folosească în jocul lor. În caz contrar, televizorul sau bunurile dvs. pot fi 
deteriorate, iar copiii se pot răni. Respectaţi de-asemenea toate observaţiile şi 
instrucţiunile de siguranţă conţinute în acest manual de utilizare. 
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1.2. Locaţia de instalare a televizorului dvs. 

Aşezaţi televizorul pe o masă stabilă într-o locaţie unde nu va fi expus razelor directe 
ale soarelui. Asiguraţi o ventilaţie adecvată televizorului. 
Respectaţi instrucţiunile din secţiunea precedentă a acestui manual de utilizare – 
Instrucţiuni de siguranţă / Instalare. 
 

1.3 Montarea pe perete 

 
Televizorul dvs. poate fi instalat pe un perete utilizând un suport de perete. Suportul de 
perete nu este inclus. 
Respectaţi instrucţiunile furnizate împreună cu suportul de perete când fixaţi televizorul 
pe perete. 
 

 
 

Observaţie: 
Nu instalaţi de unul singur suportul de perete. Contactaţi un tehnician pentru a efectua 
instalarea. Televizorul trebuie instalat pe perete respectând specificaţiile oferite aici şi în 
manualul suportului de perete. O instalare insuficient de sigură sau incorectă poate 
cauza deteriorarea televizorului, suportului de perete sau rănirea persoanelor. 
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2. Descrierea aparatului 

 
Panoul superior 
1. Întrerupător general 
2. Selecţie semnal de intrare 
3. Meniu principal şi meniu de selecţie 
4. Canal anterior 
5. Canal următor 
6. Reducere volum 
7. Creştere volum 
 

 
 
Panoul din spate şi conexiunile posibile 
Lista de conexiuni (de la dreapta la stânga): DC (conexiune adaptor alimentare), 
EARPHONE (conexiune căşti), PC AUDIO, SCART, COAX (ieşire coaxială) 
 
Panoul lateral şi conexiunile posibile 
Lista de conexiuni (de sus în jos): MINI AV, CI, Mini YpbPr, TV (antena), USB, HDMI 
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Notă: 
Când portul HDMI primeşte datele video DVI, semnalul audio primeşte semnalul de 
intrare PC AUDIO. 
Conectaţi conectorul căştilor în mufa aparatului. Difuzoarele se vor opri. 
Dacă TV-ul este conectat la un dispozitiv diferit, respectaţi instrucţiunile cuprinse în 
manualul de utilizare al dispozitivului conectat. 
Dacă conectaţi TV-ul la un dispozitiv diferit, opriţi dintâi ambele dispozitive şi apoi 
porniţi-le doar după conectarea lor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

3. Telecomanda 

 

1. Buton PORNIRE  -  buton pentru pornirea 
/ oprirea televizorului (Stand-by) 
2. Butoane numerice 0-9 – selectarea directă 
a numărului de canal sau introducerea parolei. 
3. Buton -/--  - accesarea unui canal digital cu 
un subcanal (dacă există), accesaţi canalul 
principal, apoi apăsaţi acest buton pentru 
accesarea subcanalului şi apăsaţi butonul 
ENTER. 
4. Buton SOURCE – afişează o listă a surselor 
de intrare. 
5. Butoane de direcţie 
sus/jos/stânga/dreapta – pentru navigarea în 
meniu 
6. Buton OK – confirmare selecţie sau funcţie 
7. Buton DISPLAY – afişează informaţii despre 
intrarea utilizată curent sau informaţii despre un 
program DTV. 
8. Butonul P.MODE – reglează modul de 
imagine 
9. Buton VOL+ - măreşte volumul 
10. Buton VOL- - reduce volumul 
11. Buton S.MODE – reglează modul de sunet 
12. Buton FAV – prezintă lista de canale 
favorite. 
13. Buton FAV+ - sare la următorul canal 
favorit 
14. Buton SLOW – reglează redare înceată în 
modul USB 
15. Buton SLEEP – reglează ora de oprire 
16. Buton  / TEXT – redare / pauză în 
modul PVR, Timeshift, USB / activare / 
dezactivare teletext în modul DTV 
17. Buton  / INDEX – încheiere redare / 
revenire la index / pagina curentă / afişare listă 
de înregistrări 
18. Buton  / HOLD – derulare rapidă înapoi 
/ Menţinerere sau anulare menţinere pagină 
curentă. 
19. Buton  / SUBPAGE – derulare rapidă 
înainte / afişare sub-pagină. 
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20. Buton TIMESHIFT – intrare manuală în modul TIMESHIFT; după părăsirea 
meniului, programul TV încetează automat, iar înregistrarea programului este salvată in 
memoria dispozitivului de stocare. 
21. Buton REC – porneste o înregistrare PVR in modul DTV 
22. Butoanele color- servesc ca butoane de navigare in meniul OSD si în alte meniuri 
23. Buton FREEZE (INGHETARE) - opreste redarea, realizand o fotografie a 
continutului redat  
24. Buton SUBTITLE – selectare subtitrari (daca sunt disponibile) 

25. Buton  /SIZE - salt la capitolul precedent al fisierului media / schimba marimea 
ecranului in modul teletext 

26. Buton /CANCEL- salt la urmatorul capitol din fisierul media . Daca o pagina 
este selectata in modul teletext , ar putea sa dureze putin pana când este afisata. 
Pentru a anula si a reveni la modul TV, apasa butonul CANCEL-ANULARE . Daca 
pagina ceruta nu este disponibila, numarul sau este afisat in coltul de sus al ecranului 
TV .  Apasa butonul  CANCEL  pentru a revenii la modul teletext si pentru a cauta noi 
pagini. 
27. Buton MIX/A-B – setarea redarii repetate a unei sectiuni in modul USB / afisarea 
imaginii si modului teletext simultan 
28. Buton REPEAT - REPETARE / REVEAL-ARATA-  setarea modului de redare 
repetata in modul USB /  arata sau ascunde textul ascuns . 
29. Buton AUDIO- schimba melodia  
30. Buton EPG – Ghidul de programe electronic – afişare sau ascundere ghid 
electronic de programe  
31. Buton FAV – salt la canalul favorit precedent  
32. Buton ASPECT- setarea  raportului de aspect al ecranului 
33. Buton P- - modificare canal descendent, pagină în jos  
34. Buton P+ - modificare canal ascendant, pagină în sus  
35. Buton EXIT- iesirea dintr-un meniu sau dintr-o functie  
36. Buton MENU-MENIU – acces meni OSD , sau se revine la nivelul anterior al 
meniului. 
37. Buton MUTE (Silenţios) - opreste imediat sunetul si se revine la volumul sonor 
precedent 
 
 
 

ATENTIE 
Pentru o vizibilitate superioară, descrierea butonului din  TEXTUL de jos este localizata 
SUB butonul respectiv. 

 
Introducerea bateriilor in telecomanda 
 
1.  Deschide capacul compartimenlui bateriilor din partea din spate. 
2. Introduceţi două baterii de tip AAA de 1.5V, respectând polaritatea corecta.  Nu 
folositi baterii vechi sau baterii consumate împreuna cu baterii noi. 
3. Inchideti capacul. 
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Îndreptaţi telecomanda spre senzorul de telecomanda al televizorului wireless si folosiţi-
o la o distanţa de pana la 8 metri. Distanta efectivă este micsorata de lumina intensa, 
de iluminatul florescent si de bateriile slabe. 
Scoateţi din uz bateriile uzate într-un centru de colectare – acestea pot fi nocive pentru 
mediu. 
 

Observaţii: 
- Un set de baterii vor rezista pana la un an de folosire standard  
- Daca nu veti folosi telecomanda pentru o perioada lungă de timp, scoateţi bateriile 
pentru a preveni scurgerile si astfel afecta telecomanda  
- Nu folositi baterii noi si vechi în acelasi timp 
- Bateriile ( ambalajul bateriilor sau bateriile inserate ) nu trebuiesc expuse la caldura 
intensa ex. lumina solara,foc etc.  
 

 
 

4. Conectarea dispozitivelor externe 

Inainte de a conecta orice tip de aparat extern, verificaţi dacă :  
- aţi citit atent manualul de utilizare si manualul de utilizare al aparatului extern si aţi 
înţeles instructiunile oferite, măsurile de siguranta si avertismentele. 
- ambele aparate ( televizorul si aparatul extern ) sunt oprite, iar cablurile de alimentare 
au fost deconectate de la prizele electrice. 
 
Conectaţi cablurile de alimentare la priza electrică doar după ce aţi finalizat toate 
celelalte conexiuni  
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4.1. Conectarea antenei 

             
      1. Folosiţi un cablu coaxial pentru a conecta prizele antenei  [ AIR ] ( aer ) sau [ 
CABLE ] ( cablu ) la panoul din spate al televizorului. 
      2. Daca folositi o antena " air " , conectaţi-o la priza [AIR].Daca folositi o antena " 
cable  " conectati-o la o priza [CABLE]. Daca ambele tipuri sunt disponibile, conectati 
ambele tipuri " air " si " cable " . 
      3. Conectati adaptorul de alimentare al TV –ului la o priza electrică, daca nu o sa 
conectati alte dispozitive. 
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5. Comenzi de bază 

5.1. Pornirea și oprirea televizorului 

Pornirea și oprirea televizorului 
1. Introduceți ștecherul cordonului electric într-o priză de curent. 

2. Pentru pornirea televizorului, apăsați butonul de PORNIRE/OPRIRE  de pe 
telecomandă sau butonul de PORNIRE/OPRIRE al televizorului. 

3. Pe ecran va apărea o imagine normală după aproximativ 15 secunde. În cazul în 
care semnalul de intrare este absent, pe ecran va fi afișat mesajul „Fără semnal”. 

4. Dacă aveți nevoie să închideți televizorul pentru un timp, apăsați butonul de 

PORNIRE/OPRIRE  de pe telecomandă sau butonul de PORNIRE/OPRIRE de la 
panoul LCD al televizorului și acesta va intra în modul de așteptare. 

5. Dacă doriți să închideți definitiv televizorul, trebuie să scoateți ștecherul cordonului 
electric din priza de curent. 

6. După închiderea televizorului, trebuie să așteptați cel puțin 5 secunde înainte de a 
porni din nou televizorul. 

 

5.2. Instalare 

La pornirea pentru prima dată a televizorului sau la pornirea după readucerea la setările 
din fabrică, pe ecran va apărea meniul de setare inițială. 
 
5.2.1. Țara (Country) 
Folosiți butoanele direcționale și butonul OK pentru a selecta Country (Țară), adică 
țara în care este instalat. Dacă doriți să săriți peste această casetă de dialog, apăsați 
butonul VERDE. Dacă doriți să se afișeze caseta de dialog anterioară, apăsați butonul 
ROȘU. 
 
5.2.2. Limba (Language) 
Folosiți butoanele direcționale și butonul OK pentru a selecta Language (Limbă), adică 
limba meniului OSD (Afișare pe ecran). Dacă doriți să săriți peste această casetă de 
dialog, apăsați butonul VERDE. Dacă doriți să se afișeze caseta de dialog anterioară, 
apăsați butonul ROȘU. 
 
5.2.3. Deconectare/Închidere automată (Auto Power Off / Automatic shut off) 
Folosiți butoanele direcționale și butonul OK pentru a selecta Auto Power Off / 
Automatic shut off (Deconectare/Închidere automată), adică setați intervalul de timp 
după care televizorul se va închide singur dacă nu se mai apasă niciun buton. Intervalul 
de timp obișnuit și recomandat este de 4 ore. Dacă doriți să săriți peste această casetă 
de dialog, apăsați butonul VERDE. Dacă doriți să se afișeze caseta de dialog 
anterioară, apăsați butonul ROȘU. 
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5.2.4. Conexiune TV (TV Connection) 
Folosiți butoanele direcționale pentru a selecta între conexiune terestră (Air) și prin 
cablu (Cable). Dacă doriți să se afișeze caseta de dialog anterioară, apăsați butonul 
ROȘU. 
 
5.2.5. Căutare/Reglaj automat (Auto Search / Auto Tuning) 
Folosiți butoanele direcționale pentru a selecta între televiziune digitală și analogică sau 
ambele și apăsați OK pentru a selecta Auto Search / Auto tuning (Căutare/Reglaj 
automat). Televizorul va acorda treptat benzile de transmisie identificate și va stoca în 
memorie canalele descoperite. Dacă doriți să se afișeze caseta de dialog anterioară, 
apăsați butonul ROȘU. 
 
Apoi televizorul va acorda treptat întreaga bandă de transmisie și va salva canalele 
descoperite. Dacă va descoperi canale cu aceleași date de identificare (denumire + ID 
+ regiune), fiecare astfel de canal va fi salvat numai o dată și numai pe cel cu cea mai 
bună recepție. De aceea, numărul de canale salvate poate să fie mai mic decât numărul 
de canale descoperite. 
La finalizarea instalării, televizorul se va comuta pe recepția canalului cu numărul 1 din 
secvența de canale. 
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6. Meniul principal 

 

Pentru a intra în meniul principal, apăsați butonul MENU de pe telecomandă sau de pe 

televizor. Pentru selectarea unui submeniu și pentru a naviga prin meniu, folosiți 

butoanele cu săgeți sus / jos / stânga / dreapta. Intrați în elementul de meniu dorit 

prin selectarea acestuia și apăsând apoi butonul ENTER. Altminteri, puteți folosi butonul 

MENU pentru a reveni din elementul curent înapoi la nivelul anterior. Folosiți butonul 

EXIT pentru a ieși complet din meniu. Urmați butoanele afișate în partea de jos a 

ecranului. 

Meniul principal conține 5 secțiuni de comandă și setare, precum Imagine, Sunet, 

Canal, Proprietăți și Setări. 

6.1. Mod Home 

Folosiți butoanele ▲/▼și OK pentru a selecta un mod. Dacă doriți să săriți peste 

această casetă de dialog, apăsați butonul VERDE. Pentru utilizare standard, selectați 

Home mode. Un mod diferit de funcționare poate presupune un consum mai mare de 

energie electrică din cauza adaptării la condiții specifice de prezentare. 
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6.2. Meniu Imagine (Picture) 

Apăsați butonul MENU de pe telecomandă pentru a intra în meniul principal. Folosind 
butoanele sus/jos, selectați elementul Picture (Imagine) și intrați în elementul de 
meniu selectat prin apăsarea butonului ENTER. Aici, selectați articolul pe care doriți să 
îl setați. 

 
 

6.2.1. Mod Imagine (Picture mode) 
Aici, selectați una dintre opțiuni - Standard (Standard), Mild (Temperat), Dynamic 
(Dinamic) sau User (Utilizator). Pentru comutarea directă între moduri, puteți folosi și 
butonul P.MODE de pe telecomandă. Modul User face posibilă realizarea următoarelor 
4 (respectiv 5) setări ale utilizatorului. 
 
6.2.2. Luminozitate (Brightness) 
Setați luminozitatea imaginii, 
 
6.2.3. Contrast (Contrast) 
Setați contrastul imaginii. 
 
6.2.4. Claritate (Sharpness) 
Setați claritatea imaginii. 
 
6.2.5. Culori (Colour) 
Setați culorile imaginii. 
 
6.2.6. Ton de culoare (Tint) 
Setați tonul de culoare. Funcția nu este disponibilă în recepție PAL. 
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6.2.7. Temperatura culorilor (Colour temperature) 
Setați temperatura culorilor în funcție de preferințele dumneavoastră. Există 3 opțiuni 
disponibile: Standard (Standard), Warm (Calde), Cool (Reci). 
 
6.2.8. Formatul imaginii (Side aspect ratio) 
Selectați formatul imaginii – Auto 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2 sau Panorama. Puteți 
selecta aceste opțiuni și prin apăsarea butonului ASPECT de pe telecomandă. 
 
6.2.9. Reducere zgomot (Noise reduction) 
Reducerea zgomotului în imaginea video – pentru reducerea cantității de zgomot și 
îmbunătățirea calității imaginii. Dacă selectați „Off” (dezactivat), atunci funcția nu va fi 
activă. Selectați dintre Low (Joasă)->Middle (Medie)->High (Înaltă). 
 

6.3. Meniu Sunet (Sound) 

 
Apăsați butonul MENU de pe telecomandă pentru a intra în meniul principal. Folosind 
butoanele sus/jos, selectați elementul Sound (Sunet) și intrați în elementul de meniu 
selectat prin apăsarea butonului ENTER. Aici, selectați elementul pe care doriți să îl 
setați. 

  
 
6.3.1. Mod Sunet (Sound mode) 
Aici selectați una dintre opțiuni Standard (Standard), Movie (Film), Music (Muzică), 
Speech (Voce) sau User (Utilizator). Pentru comutarea directă între moduri, puteți 
folosi și butonul S.MODE de pe telecomandă. Modul User face posibilă setarea de 
către utilizator a tonalității frecvențelor înalte și joase. 

 
6.3.2. Tonalitate joasă și înaltă (Bass and treble) 
Setați echilibrul dintre sunetele de frecvență înaltă și joasă. 
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6.3.3. Echilibru (Balance) 
Echilibrul dintre canalele de ieșire pentru sunet din stânga și dreapta. Dacă echilibrul este 
negativ, ieșirea audio va fi mai puternică pe canalul din stânga. Dacă echilibrul este pozitiv, 
ieșirea audio va fi mai puternică pe canalul din dreapta. 
 
6.3.4. Sunet surround (Surround) 
Activați/dezactivați funcția de sunet surround. 
 
6.3.5. Volum automat sunet (Automatic volume level) 
Activați/dezactivați funcția de volum automat sunet. 
 
6.3.6. SPDIF 
Activați/dezactivați funcția SPDIF. 
 

6.4. Meniu canale (Channel) 

Apăsați butonul MENU de pe telecomandă pentru a intra în meniul principal. Folosind 
butoanele sus/jos, selectați elementul Channel (Canale) și intrați în elementul de 
meniu selectat prin apăsarea butonului ENTER. Aici, selectați elementul pe care doriți 
să îl setați.  
Este posibil să dureze câteva secunde până să apară meniurile individuale și 
casetele de dialog. Așteptați până ce apare meniul sau caseta de dialog. Acesta 
este afișajul normal. 

 
 
6.4.1. Administrare canale (Channel management) 
Administrarea tuturor canalelor (ștergere, redenumire, mutare, blocare, înlocuire). 
Canalul este șters la ieșirea din meniul pentru administrarea canalelor. 
Delete (Ștergere) – Folosiți butoanele direcționale pentru a selecta canalul pe care 
doriți să îl ștergeți (scoateți) și apăsați butonul ROȘU o dată pentru a șterge (scoate) 
canalul. 
Lock (Blocare) – Folosiți butoanele direcționale pentru a selecta canalul pe care doriți 
să îl blocați și apăsați butonul VERDE o dată pentru a bloca respectivul canal. Pentru 
vizualizarea unui astfel de canal vi se va cere introducerea unei parole valide. Parola 
setată din fabrică este 0000. 
Skip (Sari peste) - Folosiți butoanele direcționale pentru a selecta canalul pe care doriți 
să îl săriți la derularea înainte/înapoi a canalelor și apoi apăsați butonul GALBEN o 
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dată pentru a marca cererea de sărire a canalului respectiv. Dacă apăsați butonul 
GALBEN din nou, funcția de sărire va fi anulată. Notă: canalul sărit va apărea în 
continuare în lista de canale, unde îl puteți sări sau îl puteți selecta direct prin 
introducerea numărului aferent folosind butoanele numerice. 
Swap (Schimbare poziție) - Folosiți butoanele direcționale pentru a selecta un canal 
căruia vreți să îi modificați poziția și apăsați butonul ALBASTRU. Canalul selectat va 
începe să fie afișat intermitent. Apoi treceți la o poziție nouă în lista de canale folosind 
butoanele direcționale (și această poziție nouă va fi afișată intermitent) și apăsați 
butonul ALBASTRU din nou pentru a confirma mutarea – schimbul dintre cele două 
programe. 
 
6.4.2. Administrare canale preferate (Management of favourite channels) 
Administrare canale preferate (adăugare/ștergere) 
Folosiți butoanele direcționale pentru a selecta Favourites management 
(Administrare canale preferate) și apoi apăsați butonul OK pentru a intra în submeniu. 
Acum, cu ajutorul butoanelor colorate, veți putea aranja canalele în liste de canale 
preferate. Folosiți butonul FAV pentru apelarea din memorie a listei de canale preferate. 
Folosiți butoanele direcționale pentru a selecta Țara (Country) și apoi apăsați butonul 
OK pentru a intra în submeniu. Acum selectați țara în care este instalat aparatul pentru 
a lansa procedura de acord automat. Folosiți butoanele direcționale pentru a selecta 
Căutare automată (Reglaj automat) și apăsați OK pentru a intra în submeniu. Acum 
selectați zona de reglaj. 
 
6.4.3. Țara (Țară) 
Selectați țara de instalare. 
 
6.4.4. Conexiune TV (TV Connection) 
Selectați modul de semnal TV digital (terestru, prin cablu). 
 
6.4.5. Căutare automată (Automatic search) 
Selectarea modurilor de căutare automată (toate/digitale/analogice). Înainte de a începe 
reglajul propriu-zis și de a ștergere lista curentă de canale, va apărea următorul 
avertisment: Sunteți sigur(ă)? 
 
6.4.6. Căutare manuală TV digitală (Digital manual search) 
Căutarea canalelor digitale prin introducerea manuală a parametrilor (numai în mod 
conexiune aeriană sau prin cablu). 
 
6.4.7. Căutare manuală TV analogică (Analogue manual search) 
Căutarea canalelor analogice prin introducerea manuală a parametrilor (numai în mod 
ATV – televiziune analogică). 
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6.5. Meniu funcții (Features) 

Apăsați butonul MENU de pe telecomandă pentru a intra în meniul principal. Folosind 
butoanele sus/jos, selectați elementul Features (Funcții) și intrați în elementul de 
meniu selectat prin apăsarea butonului ENTER. Aici, selectați elementul pe care doriți 
să îl setați. 

 
 
 
 

 
  
6.5.1. Blocare (Lock) 
Submeniul de blocare conține următoarele secțiuni: Lock Channel (Blocare canal), 
Parental Lock (Control parental), Change Pin Code (Schimbare parolă/cod PIN). 
Folosiți butoanele direcționale pentru a selecta Lock (Blocare) și folosiți butonul OK 
pentru a afișa caseta de dialog pentru introducerea unei parole valide. După 
introducerea unei parole valide, va apărea un submeniu în care puteți realiza 
următoarele setări: Blocare canal (activarea unui blocaj pe canalele selectate în 
Administrare canale), Control parental (se poate seta vârsta pentru limitarea vizionării 
programelor neadecvate pentru copii. Postul de televiziune trebuie să coteze astfel de 
programe prin etichetare ca adecvate pentru vârsta copiilor), Schimbare cod PIN (este 
bine să schimbați parola setată din fabrică cu una aleasă de dvs.), Mod hotel (mod 
special cu limite variate pentru utilizarea în hoteluri, care sunt de obicei setate de către 
tehnicianul care execută instalarea). 
 

Notă: 

Parola setată din fabrică este 0000. Dacă schimbați parola, aveți grijă să o țineți minte 
pe cea nouă. 

 
6.5.2. Limbă (Language) 
Submeniul conține următoarele opțiuni: OSD Language (Limbă OSD - Afișare pe 
ecran), Preferred Subtitles (Subtitrări preferate), Preferred Audio (Preferințe 
audio), DTV Teletext Language (Limbă teletext TV digitală), ATV Teletext 
Language (Limbă teletext TV analogică). 
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Folosiți butoanele direcționale pentru a selecta Language (Limbă) și apăsați OK pentru 
a intra în submeniu. Aici, selectați limba de meniu (OSD - Afișare pe ecran) dorită, 
subtitrările preferate (dacă sunt disponibile cu emisia), preferințele audio (dacă sunt 
disponibile în emisie), teletext digital și analogic. 
 

Notă: 

Rețineți că și în transmisia digitală este normal să apară teletexul analogic și este 
necesar să îl setați corect. 

 

 

6.5.3. Ceas (Clock) 

Servește la setarea orei și a fusului orar / ora de vară 

Folosiți butoanele direcționale pentru a selecta Clock (Ceas) și apoi apăsați OK pentru 
a intra în submeniu. Aici, selectați fusul orar sau ora de vară, dacă este cazul. Valoarea 
recomandată este AUTO, setare în cadrul căreia informațiile despre fusul orar și ora de 
vară sunt preluate prin transmisie. 
 

Notă: 

Setarea corectă a ceasului este esențială pentru celelalte funcții conexe – EPG și 
cronometre. 

 

6.5.4. Cronometru / Temporizator de trecere în starea de veghe (Sleep Timer) 

Dacă aparatul TV este aprins, se poate seta temporizatorul de trecere în starea de 
veghe. Această funcție face posibilă oprirea televizorului după un interval de timp 
prestabilit. Următoarele opțiuni sunt disponibile: Off (dezactivat), 10 min, 20 min, 30 
min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min, 240 min. 

Folosiți butoanele direcționale pentru a selecta Sleep Timer (Cronometru de trecere 
în starea de veghe) și apoi apăsați OK pentru a intra în submeniu. Aici, setați 
intervalul de timp după care televizorul să se oprească și să treacă în modul de 
așteptare. Cu câteva momente înainte de închiderea efectivă a televizorului, va apărea 
un mesaj cu o a doua numărătoare inversă. Prin apăsarea oricărui buton, se vor anula 
atât oprirea televizorului (va rămâne aprins), cât și valoarea prestabilită a 
temporizatorului. 
 

Notă: 

Intervalul de timp al temporizatorului se va reseta încă o dată la deschiderea din nou a 
televizorului. 
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6.5.5. Oprire automată (Auto Power Off) 

Dacă aparatul TV este aprins, se poate seta funcția de oprire automată. Această 
funcție face posibilă oprirea televizorului după un interval de timp prestabilit. 
Următoarele opțiuni sunt disponibile: Off (dezactivat), 1 oră, 2 ore, 4 ore. 

Folosiți butoanele direcționale pentru a selecta Auto Power Off (Oprire automată) și 
apoi apăsați OK pentru a intra în submeniu. Aici, setați intervalul de timp după care 
televizorul să se oprească dacă nu se apasă niciun buton. 

Folosiți butoanele direcționale pentru a selecta PVR/Timeshift (PVR/Decalaj 
temporal) și apoi apăsați OK pentru a intra în submeniu. Aici, setați parametrii de 
înregistrare video (PVR) sau Decalajul temporal. 
 

Notă: 

Comenzile efective ale funcțiilor de înregistrare PVR și Decalaj temporal sunt descrise 
detaliat în manualul utilizatorului. 

 

6.5.6. Pentru cei cu dizabilități auditive (Hearing impaired) 

Funcția permite afișarea de subtitrări la scenele selectate pentru utilizatorii cu dizabilități 
auditive. 

Folosiți butoanele direcționale pentru a selecta funcția de transmisie Hearing impaired 
(Pentru cei cu dizabilități auditive) și apoi apăsați OK pentru a intra în submeniu. 
Folosiți butoanele direcționale pentru a selecta „On” (activat) sau „Off” (dezactivat). 
Funcția va afișa subtitrări speciale dacă există în program. 

 

6.5.7. Informații CI (CI information) 

Funcția este disponibilă numai în modul televiziune digitală, cu condiția ca funcția PVR 
să nu fie activată. Mai multe informații în Capitolul Configurare CI (CI Setup). 

Folosiți butoanele direcționale pentru a selecta CI information (Informații CI) și apoi 
apăsați OK pentru a intra în submeniu. Aici veți intra în modulul de acces condiționat 
care este inserat în fanta pentru CI a televizorului. 
 

Notă: 

Aparatul este dotat cu o fantă de clasa CI. Dacă modulul dvs. CI+ de acces 
condiționat nu funcționează corect sau funcțiile sunt limitate. 

 

6.5.8. PVR/Decalaj temporal (PVR/Timeshift) 

Mai multe informații detaliate în manualul utilizatorului. 
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6.6. Meniu de configurare / Setări (Setup) 

 

Apăsați butonul MENU de pe telecomandă pentru a intra în meniul principal. Folosind 
butoanele sus/jos, selectați elementul Setup (Configurare) și intrați în elementul de 
meniu selectat prin apăsarea butonului ENTER. Aici, selectați articolul pe care doriți să 
îl setați.  

  
 

6.6.1. Durată de afișare OSD (OSD Timer) 

Setați intervalul de timp în care meniul OSD să fie afișat pe ecran. Selectați dintre: 5, 
10, 15, 20, 25, 30 sec. și Never (Niciodată) (meniul este afișat permanent până la 
apăsarea opțiunii Exit). 

 

6.2.2. Auto SCART 

Selectați funcția Auto SCART. 

 

6.6.3. Configurare/setare pentru computer (PC Setup) 

Această funcție este disponibilă numai atunci când computerul-sursă este selectat. 
Pentru setarea parametrilor de procesare a imaginilor VGA, este necesar să existe 
semnal pe intrarea VGA. 

 

6.6.4. Resetarea configurării televizorului (Reset TV settings) 

Dacă este activat blocajul de canale, trebuie introdusă o parolă validă pentru accesarea 
meniului de resetare. Sistemul și lista de canale (bază de date) vor fi resetate. Imediat 
ce resetarea a fost finalizată, intrați în meniul de instalare automată (Auto installation). 
Mai întâi va apărea o casetă de dialog pentru confirmare. 

 

6.6.5. Trecerea la o nouă versiune software (Software upgrade) 

Trecerea la o nouă versiune software se efectuează în baza unui cod binar. Introduceți 
codul binar în directorul suportului de date care este conectat la fanta USB. Apoi 
apăsați butonul ENTER pentru a începe trecerea la noua versiune software. Nu opriți 
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televizorul în timpul procesului de trecere la o nouă versiune software. Sistemul se va 
reinițializa imediat după finalizare. 
 

Notă: 

Folosiți numai software furnizat de producătorul televizorului și urmați instrucțiunile 
aferente. Altminteri, aparatul poate suferi defecțiuni ireparabile, care nu sunt acoperite 
de garanție. 

 
 

Notă: 

Folosiți butoanele▲/▼ pentru a selecta Home Mode și apoi apăsați OK pentru a intra 
în submeniu. Aici, selectați modul de funcționare. 
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7. Multimedia 

 

Apăsați butonul SOURCE (Sursă) de pe telecomandă / de pe televizor și selectați o 
sursă. Pentru selectare, folosiți butoanele direcționale, iar pentru accesarea elementului 
de meniu selectat, apăsați butonul OK. 

Dacă folosiți un dispozitiv USB, verificați dacă acesta este conectat la fanta USB. 

 

Funcții frecvente: 

Pentru redarea unui fișier (selectat), apăsați butonul PLAY/PAUSE (Redare/Pauză). 
Pentru revenirea la lista de fișiere, apăsați butonul EXIT. În lista de fișiere, cele 
selectate pot fi șterse (butonul roșu). Pentru redarea mai multor fișiere, adăugați-le în 
Lista de redare prin apăsarea butonului OK. Dacă doriți să adăugați toate fișierele în 
director, apăsați butonul verde. Apoi lansați Lista de redare prin apăsarea butonului 
PLAY/PAUSE. Redarea poate fi trecută în pauză prin apăsarea butonului 
PLAY/PAUSE sau oprită prin apăsarea butoanelor STOP sau EXIT. Dacă este 
necesar, Lista de redare poate fi afișată și editată chiar în timpul redării, la interiorul 
meniului local, în Listă cu selecții. Butonul INFO va afișa informațiile disponibile despre 
un fișier curent. Prin apăsarea butonului OK se va afișa funcția de redare din LOCAL 
MENU (Meniu local), reprezentată prin pictograme, butonul EXIT le va ascunde din 
nou. În meniul local se pot selecta funcții individuale cu ajutorul săgeților stânga/dreapta 
și apăsarea butonului OK. 

 

Puteți selecta următoarele opțiuni de medii (de la stânga la dreapta): 

7.1. Fotografii (Photo) 

Evidențiați Photo (Fotografii) în meniul multimedia cu ajutorul butoanelor 
stânga/dreapta și apoi apăsați butonul ENTER pentru a intra în submeniu. 

 

7.1.1. Formate acceptate 

 

 

  

 

 

 

 

7.1.2. Butoane de comandă 

Butonul roșu: ștergere director/fișier selectat 

Butonul verde: adăugare/ștergere toate fotografiile din lista de redare 

Butonul ENTER: adăugare/ștergere toate fișierele evidențiate din lista de redare 

Extensie  Rezoluție maximă 

JPEG 165370. 

JPEG de tip progresiv 61648. 

BMP 101439. 

PNG 101439. 

GIF 

TIFF 
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Butoanele CH+/-: derulare pagină în sus/jos 

Butonul PLAY (redare): redarea fișierelor din listă. 

 
7.1.3. Redare 

Apăsați butonul  pentru a începe redarea. 

 
 

Pictograma  se folosește pentru a începe redarea, în aceeași manieră ca și butonul 

 de pe telecomandă. 

Pictograma  se folosește pentru a trece redarea în pauză, în aceeași manieră ca și 

butonul de pe telecomandă. 

Pictograma  se folosește pentru a opri redarea, cu revenirea la lista de fișiere, în 

aceeași manieră ca și butonul  de pe telecomandă. 

Pictogramele  se folosesc pentru a sări la fișierul anterior sau următor, în aceeași 

manieră ca și butoanele  de pe telecomandă. 

Pictograma  se folosește pentru rotirea imaginii (0°, 90°, 180°, 270°). 

Pictograma  se folosește pentru mărirea imaginii. 

Pictograma  se folosește pentru afișarea informațiilor despre fișierul curent, în 
aceeași manieră ca și butonul DISPLAY de pe telecomandă. 

Pictograma  se folosește pentru a intra în meniul Photo (Fotografii), incluzând 
setarea modului de redare repetată, setarea muzicii de fundal, selectarea unei surse cu 
muzică, setarea intervalului de redare a succesiunilor de imagini și efecte de 
prezentare. 

Pictograma  se folosește pentru intrarea în meniul cu liste de redare. 
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7.1.4. Miniaturi 

Modul miniaturi se poate utiliza numai în modul imagini și prin apăsarea butonului EXIT 
și apoi a celui dreapta pentru evidențierea fișierului. 

Butoanele direcționale servesc pentru navigarea prin fișiere. 

Apăsați butonul EXIT și apoi butonul stânga pentru a schimba modul listei de imagini. 

 
 

7.2. Muzică (Music) 

Evidențiați Music (Muzică) în meniul multimedia cu ajutorul butoanelor stânga/dreapta 
și apoi apăsați butonul ENTER pentru intra în submeniu. 

 

7.1.2. Formate acceptate 

 

 

7.2.2. Butoane de comandă 

Butonul roșu: ștergere director/fișier selectat 

Butonul verde: adăugare/ștergere toate fișierele din lista de redare 

Butonul ENTER: adăugare/ștergere toate fișierele evidențiate din lista de redare 

Butoanele CH+/-: derulare pagină în sus/jos 

WAVE LPCM 
ADPCM 

WMA WMA STD 
WMA Prof 

AAC AAC-LC/HE-AAC 

AC3 AC3 
E-AC3 

MPEG MP1 
MP2 
MP3 
AAC-LC 
HE-AAC 

Read Audio AAC / HE AAC Cook 

Ogg Vorbis 

FLAC FLAC 

DTS DTS 
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Butonul PLAY (redare): redarea fișierelor din listă. 

 

 
 

7.2.3. Redare 

Apăsați butonul  pentru a începe redarea. 

 

 

Pictograma se folosește pentru a începe redarea, în aceeași manieră ca și butonul 

 de pe telecomandă. 

Pictograma  se folosește pentru a trece redarea în pauză, în aceeași manieră ca și 

butonul de pe telecomandă. 

Pictograma  se folosește pentru a opri redarea, cu revenirea la lista de fișiere, în 

aceeași manieră ca și butonul  de pe telecomandă. 

Pictogramele  se folosesc pentru derulare rapidă înainte / înapoi, în aceeași 

manieră ca și butoanele  de pe telecomandă. Viteza poate fi mărită la: X2, 
X4, X6, X8. 

Pictogramele  se folosesc pentru a sări la fișierul anterior sau următor, în aceeași 

manieră ca și butoanele  de pe telecomandă. 
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Pictograma  se folosește pentru selectarea modului de redare repetată: Repeat 1 
(Repetare 1), Repeat All (Repetare toate), Repeat Dir (Repetare director) și Random 
(Aleatoriu). 

Pictograma  se folosește pentru comutarea între modurile Informații și Listă de 
redare. 

Pictograma  se folosește în același scop ca și butonul albastru de pe telecomandă, 
pentru închiderea panoului, numai în modul Muzică; pentru redeschidere, apăsați orice 
buton de pe telecomandă. 

7.3. Filme (Movie) 

Evidențiați Movie (Filme) din meniul multimedia cu ajutorul butoanelor stânga/dreapta 
și apoi apăsați butonul ENTER pentru a intra în submeniu. 

 

7.3.1. Formate acceptate 

 

Conținut Decodor video Rezoluție maximă 

AVI MPEG-4 ASP 

H.264 

DivX 

Xvid 

WMV 9 / VC-1 

1920×1080 

MPEG-4 SP CIF (352×288) 

QCIF (176×144) 

MJPEG 1280×720 

MPEG 1/2 MPEG-1 

Video MPEG-2 

Video 

1920×1080 

MPEG4 MPEG-2 

Video MPEG-4 ASP 

H.264 

Xvid 

MJPEG 

H.264 

1920×1080 

WMV WMV 9 / VC-1 1920×1080 

RealMedia RV30 / 

RV40 

1920×1080 

Flash Sorenson H.263 

H.264 

1920×1080 

QuickTim

e 

MPEG-4 ASP 

H.264 

MJPEG 

1920×1080 

ASF WM3 / WVC1 

MP4S / M4S2 

Matroska 

Video 

MPEG-2 

Video MPEG-4 ASP 

H.264 

Xvid 

DivX 

DivX Plus HD 

RV30 / 

RV40 WMV9/VC-1 

1920×1080 

DivX MPEG-4 ASP 

DivX 

Xvid 

1920×1080 

TS Stream MPEG-2 

Video H.264 

WMV 9 / VC-1 

1920×1080 
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7.3.2. Butoane de comandă 

Butonul roșu: ștergere director/fișier selectat 

Butonul verde: adăugare/ștergere toate fișierele din lista de redare 

Butonul ENTER: adăugare/ștergere toate fișierele evidențiate din lista de redare 

Butoanele CH+/-: derulare pagină în sus/jos 

Butonul PLAY (redare): redarea fișierelor din listă. 

 

 
7.3.3. Redare 

Apăsați butonul  pentru a începe redarea. 

 

Pictograma  se folosește pentru a începe redarea, în aceeași manieră ca și butonul 

 de pe telecomandă. 

Pictograma  se folosește pentru a trece redarea în pauză, în aceeași manieră ca și 

butonul de pe telecomandă. 

Pictograma  se folosește pentru a opri redarea, cu revenirea la lista de fișiere, în 

aceeași manieră ca și butonul  de pe telecomandă. 

Pictogramele  se folosesc pentru derulare rapidă înainte / înapoi, în aceeași 

manieră ca și butoanele  de pe telecomandă. Viteza se poate mări la: X2, 
X4, X6, X8. 

Pictogramele  se folosesc pentru a sări la fișierul anterior sau următor, în aceeași 

manieră ca și butoanele  de pe telecomandă. 
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Pictograma  servește pentru a intra în modul de redare cu încetinitorul (viteză mică 
de redare). Viteza de redare se poate seta la: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, care sunt afișate la 
„X1/2, X1/4, X1/8, X1/16” din ecran. 

Pentru intrarea în modul de redare pe segmente. 

Pictograma  se folosește pentru setarea redării automate a unei secțiuni A-B. Marcați 
mai întâi punctul de pornire al redării repetate, punctul A, și apoi marcați punctul de final 
al redării repetate, punctul B, iar sistemul va reda în mod repetat secțiunea A-B 
desemnată. 

Pictograma  se folosește pentru intrarea în meniul cu Liste de redare. 

Pictograma  se folosește pentru afișarea informațiilor despre fișierul curent, în 
aceeași manieră ca și butonul DISPLAY de pe telecomandă. 

Pictograma  se folosește pentru a intra în meniul setări filme, incluzând setarea 
programelor, a subtitrărilor, modurile audio și de redare repetată. 

Pictograma  se folosește pentru accesarea funcției „mergi la”, unde puteți introduce 
intervalul temporal de redare pe care doriți să îl săriți. 

 

7.4. Cărți electronice (eBook) 

Evidențiați eBook (cărți electronice) din meniul multimedia cu ajutorul butoanelor 
stânga/dreapta și apoi apăsați butonul ENTER pentru a intra în submeniu. 

 

7.4.1. Formate acceptate. 

Numai formatul .txt este acceptat. 

 

7.2.4. Butoane de comandă 

Butonul roșu: ștergere director/fișier selectat 

Butonul verde: adăugare/ștergere toate fișierele din lista de redare 

Butonul ENTER: adăugare/ștergere toate fișierele evidențiate din lista de redare 

Butoanele CH+/-: derulare pagină în sus/jos 

Butonul PLAY (redare): redarea fișierelor din listă. 
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7.4.3. Redare 

Apăsați butonul  pentru a începe redarea. 

Butonul roșu: adăugare/ștergere semne de carte 

Butonul verde: introducere număr de pagină 

Butonul galben: intrare în pagina cu liste de semne de carte 

Butonul albastru: intrare în pagina cu liste de redare 

Butoanele : derulare pagină în sus/jos 

Butonul EXIT: închidere fișier și revenire la lista de fișiere 
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8. Setări utilizator  

 
Acest capitol descrie setările și funcția interfeței cu utilizatorul în afara meniului principal 
precum EPG, CI Setup (Configurare CI), Recorder (recorder), Timeshift (înregistrare 
temporară), Playback (redare) și Auto Installation (Auto Instalare).  
 

 
 

8.1. Favorite List (Lista canale favorite)  

 
În modul DTV este posibil să introduceți lista canalelor favorite utilizând butonul FAV. 
Patru grupe de canale favorite pot fi redenumite de către utilizator, de exemplu numele 
membrilor familiei.  
 

8.2. Program Information (Informații despre program)  

 
În modul DTV apăsați butonul INFO pentru afișarea informațiilor despre programul care 
este difuzat. În funcție de informațiile primite în urma difuzării, vor fi afișate denumirea 
programului, durata, rezoluția și serviciile conexe. Ora curentă este de asemenea 
afișată. Informațiile sunt disponibile pentru programul curent și cel următor 
(Present/Following Table) și pot fi selectate prin utilizarea săgeților stânga/ dreapta.  
 

8.3. Audio (Audio)  

 
În modul DTV, apăsați butonul AUDIO pentru a intra în meniul Audio Language 
(Limba Audio). Utilizați butoanele de direcție pentru a selecta limba dorită din cele 
difuzate pe canal.  
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8.4. Subtitle (Subtitluri)  

 
În modul DTV, apăsați butonul SUBTITLE pentru afișarea subtitlurilor din cele difuzate 
pe canal.  

Notă:  
Sunetele și subtitlurile furnizate reprezintă responsabilitatea radiodifuzorului canalului.  

 
 

8.5. DTV/Radio Switch (Comutare între DTV/Radio)  

 
În mod DTV, apăsați butonul DTV/RADIO pentru a realiza comutarea între modurile de 
canal pentru televiziune digitală și radio digital.  
 

8.6. EPG  

 
În modul DTV apăsați butonul EPG pentru afișarea ghidului electronic de programe. 
Pentru navigare în submeniu, utilizați butoanele colorate și de direcție, în timp ce 
respectați instrucțiunile prezentate pe ecran.  
Butonul roșu poate fi folosit pentru a realiza comutarea între afișajul zilnic și cel 
săptămânal. 
În programul selectat (în afișajul săptămânal veți merge direct la lista de programe) este 
de asemenea posibil să adăugați un temporizator – butonul verde comută în mod ciclic 
un memento cu privire la pornirea unui program și realizează comutarea la acest 
program, înregistrând un program selectat și anulând temporizatorul. Funcția de timp 
selectată este însoțită de un simbol lângă program. Pe ecran este posibil să treceți la 
ziua anterioară sau ziua următoare prin apăsarea butonului galben, respectiv butonul 
albastru. Apăsând butonul DISPLAY se vor afișa informații suplimentare cu privire la 
programul în cauză.  

 
 



39 

 

Notă:  
Informațiile cu privire la EPG sunt responsabilitatea radiodifuzorului canalului. 
Încărcarea tuturor informațiilor va dura câteva momente în funcție de cantitatea de date. 
Radiodifuzorul furnizează de obicei informații cu privire la programe cu 7 zile în avans.   

 

Notă:  
Informații corecte despre ora de începere a programului depind de o setare corectă a  
fusului orar. Informațiile cu privire la unele programe sunt trimise împreună pentru 
programe în așa numitele multiplexuri (de obicei 4-6 programe), pentru a încărca 
informațiile de la un alt multiplex, selectați unul dintre programe din acest multiplex. 
Informațiile sunt trimise în mod repetat în pachete. Așteptați până întreaga informație a 
fost încărcată, de obicei 1-4 minute (stabilită de radiodifuzor).  
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9. Personal video recorder (PVR) (Înregistrare Video personală) 

 

ATENȚIE  
Înainte de a începe înregistrarea unui DTV difuzat pe un dispozitiv USB sau HDD, 
conectați dispozitivul USB sau HDD la televizor și testați funcționarea memoriei USB și 
fiabilitatea înregistrării, cu precădere viteza de scriere pe o memorie USB. În timpul 
conectării televizorul testează memoria USB și emite un raport cu privire la aceasta. 
Rezultatul testării este stocat într-un fișier mic UsbInfo.txt, unde se înregistrează 
clasificarea vitezei memoriei. În cazul unui rezultat nesatisfăcător al testării, formatați 
memoria USB direct în televizor și repetați conexiunea. În caz de rezultate permanent 
nesatisfăcătoare ale testelor, utilizați un alt USB de memorie 

 

INFORMAȚII IMPORTANTE  
ESTE POSIBIL SĂ SE REALIZEZE ÎNREGISTRĂRI DOAR ÎN MODUL DTV. NU 
ESTE POSIBILĂ REALIZAREA DE ÎNREGISTRĂRI ÎN MOD ATV SAU DE LA 
DISPOZITIVE EXTERNE CONECTATE (cum ar fi un decodor extern, 
CANAL+decodor, etc.):   

 

9.1. PVR  

 
Acest meniu servește la accesarea modului PVR, inclusiv meniul PVR, fluxul de 
înregistrare, redarea și prevenirea înregistrării.  
 
Meniul PVR conține:  

1. Meniul PVR/Timeshift (înregistrare temporară)  
2. Lista de directoare  
3. Meniu temporizator 
4. Meniu editare temporizator 
5. Meniu lista de înregistrări  
6. Meniu informații înregistrări  
7. Meniu informații Timeshift  

 
9.1.1. Meniu PVR/Timeshift  
Informații: Meniul PVR/Timeshift conține practic toate informațiile cu privire la relațiile cu 
PVR.  
Modalitate de intrare: Main meniu – Features – PVR/Timeshift – PVR/Timeshift menu.   
(Meniu principal – Caracteristici –PVR/Timeshift – meniu PVR/Timeshift).  
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Va apărea următorul ecran:  
 

 
(Meniu PVR/Timeshift)  

 
Funcție  
 

Elemente 

Selectare partiție  Informații de afișare  

 Formatarea unei partiții  

 Configurarea unei partiții implicite  

Automatic Timeshift  Automatic Timeshift  Off (oprit) – Auto (on) (Pornit)  

Timeshift Buffer  Setări Timeshift Buffer: auto - 30 min - 1ora - 2ore  

Temporizator Intrare în meniul temporizator 

 Informații presetate despre programe  

 adăugare - ștergere programe presetate 

Lista de înregistrări  Intrare liste de înregistrări  

 Afișare informații înregistrări  

 Redare înregistrări  

    (Lista funcțiilor PVR/Timeshift)  
 
Butoane cheie din meniu:  
 

Butoane cheie  Eveniment  

Buton sus  Trecere la selectarea anterioară în partea stângă 
din lista cu funcții  

Buton jos  Trecere la selectarea următoare în partea stângă 
din lista cu funcții.  

Butin stânga / Buton meniu  Pentru revenire la nivelul anterior al meniului.  

Buton dreapta / Buton ENTER  Trecere la meniul următor din partea stângă din 
lista cu funcții.  

Buton EXIT Ieșire din toate meniurile.  

(Butoane cheie meniu PVR/Timeshift) 
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9.1.2. Selectare partiție  
Informații: Meniul de selectare partiție conține directoare interconectate cu sistemul.  
Modalitate de intrare: Meniu PVR/timeshift – Selectare partiție – Meniu lista directoare 
Va apărea următorul ecran: 

 
(Meniu lista directoare)  

Funcție  
1. Partiție: Meniul de selectare partiție conține partiții interconectate cu sistemul.  
2. Proprietăți ale partițiilor: Dimensiune totală și capacitate liberă;  
3. Formatarea partițiilor: Apăsați butonul roșu pentru a formata o partiție. Înainte 

de formatare va apărea o casetă de dialog de confirmare, în cazul în care 
formatarea a reușit atunci va apărea următorul mesaj ”Format Success!” 
(Formatare reușită), în cazul în care formatarea nu a reușit va apărea „Format 
Fail!” (Formatare nereușită).    

4. Configurarea unei partiții implicite: apăsați butonul verde pentru a stabili 
partiția selectată ca partiție implicită. Recorderul va salva partiția selectată. În 
cazul în care partiția implicită este plină, trebuie să efectuați un restart.  

 
Butoane cheie din meniu:  

Butoane cheie  Eveniment  

Buton sus  Trecere la selectarea anterioară din lista de partiții.  

Buton jos  Trecere la selectarea următoare din lista de partiții. 

Buton MENU Revenire la meniul anterior (meniu PVR/Timeshift, 
selectare partiție) 

Buton roșu  Formatare partiție selectată.  

Buton verde Configurare partiția selectată ca partiție implicită.  

Buton EXIT  Ieșire din toate meniurile 



43 

 

(Butoane meniu lista de partiții) 
 
9.1.3. Meniu Temporizator 
Informații: Meniul temporizatorului conține programe presetate, utilizatorul poate 
adăuga/șterge programele presetate din meniu. 
Modalitate de intrare: 
a) Meniu PVR/Timeshift – Timer - Meniu Timer  
b) Apăsați butonul CLOCK pentru a intra în meniul temporizatorului în cazul în 

care nu este deschis alt meniu.  
Va apărea următorul ecran:  
 

 
    (Meniu temporizator)  
  
 
Explicații:  
 

1. NO. CH : Număr canal  
2. Channel: Denumire canal 
3. Start: Timpul de începere a înregistrării 
4. Duration: Durata totală 
5. Date: Data de începere a înregistrării 
6. Mode: Mod de înregistrare 
7. Data și ora curente ale sistemului vor apărea în partea stângă sus din meniu.  
 
 

Notă:  
1. Aceste informații, cu excepția celor cuprinse la punctul g), sunt pentru 

programele presetate din meniul de editare temporizare sau EPG.  
2. Butonul verde servește la adăugare și butonul albastru servește la editare în 

meniul de editare temporizator. Apăsați butonul roșu pentru a șterge 
programul evidențiat, apăsați butonul verde pentru a șterge toate programele.  
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Butoane cheie din meniu:  

Butoane cheie  Eveniment  

Buton sus  Trecere la selecția anterioară din lista de înregistrări 

Buton jos  Trecere la selecția următoare din lista de înregistrări  

Buton roșu  Ștergere program selectat  

Buton verde  Ștergere toate programele  

Buton galben  Adăugarea unui program; intrare în meniul de editare 
temporizator 

Buton albastru / buton 
ENTER  

Editare program selectat; intrare în meniul de editare 
temporizator  

Buton MENU  Revenire la meniu anterior (meniu PVR/Timeshift, 
selectare temporizator)  

Buton Exit Ieșire din toate meniurile  

(Butoane meniu temporizator) 
 
9.1.4. Meniu editare temporizator  
Informații: Utilizatorul poate configura / edita informațiile cu privire la programele 
presetate din meniul de editare temporizator.  
Modalitate de intrare: Meniu temporizator – buton galben pentru adăugare sau buton 
albastru / buton ENTER pentru editare – Meniu editare temporizator.  
 
Va apărea următorul ecran:  

 
(Meniu editare temporizator)  

 
Funcție 
1. Recorder: Off (oprit) / On (Pornit) înseamnă că programul presetat poate fi doar 

privit, On (Pornit) înseamnă că programul presetat poate fi privit și înregistrat.  
2. Tip: DTV / Radio, DTV înseamnă programele DTV presetate și Radio înseamnă 

programe radio presetate.  
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3. Canal: Canale DTV sau stații radio 
4. Timp de pornire: Timpul de pornire al înregistrării; format: ore/minute  
5. Durata: Timpul total de înregistrare, format: ore/minute, PS, Statutul acestei 

selecții nu este posibil, doar dacă recorderul este pornit.   
6. Data: data de pornire a înregistrării, format zi / lună / an  
7. Mod: O dată / zilnic / săptămânal / lunar  

 

Notă:  
1. Momentul de pornire trebuie să fie suficient (setat în raport cu ora curentă); dacă 

temporizatorul este repetat sau nu este suficient, va apărea mesajul ”Setare 
temporizator nereușită!” (Temporizator incorect setat).  

2. Funcția de editare este similară cu funcția de adăugare dar tipul și canalul pot fi 
modificate.  

 
Butoane cheie în meniu:  

Butoane cheie  Eveniment  

Buton sus  Trecere la selecția anterioară din lista de editare  

Buton jos  Trecere la selecția următoare din lista de editare  

Butoane numerice 0-9 Editarea orei de pornire / Durata / Data  

Buton ENTER  Confirmare selecție (pentru selecții pop list)  

Buton MENU Revenire la meniul anterior (meniu temporizator) și 
salvarea setărilor 

Buton EXIT Ieșire din toate meniurile.  

(Butoane cheie meniu editare temporizator) 
 
9.1.5. Meniu lista înregistrărilor  
Informații: Meniul cu lista înregistrărilor conține înregistrările programelor. Utilizatorul 
poate reda direct din acest meniu.  
Modalitate de intrare: Meniu PVR/Timeshift – Lista înregistrărilor – Meniu lista 
înregistrărilor 
Intrare alternativă: Buton INDEX de pe telecomandă.  
 
Va apărea următorul ecran:  
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(Meniu lista înregistrărilor)  

 
 
Butoane cheie din meniu:  

Butoane cheie  Eveniment  

Buton sus  Trecere la selectarea anterioară din lista de programe  

Buton jos  Trecere la selectarea  următoare din lista de programe  

Buton ENTER  Redare program selectat.  

Buton MENU  Revenire la meniu PVR/Timeshift (vizat la selectarea 
listei de înregistrări).   

Buton EXIT  Ieșire din toate meniurile.  

(Butoane cheie meniu lista înregistrărilor) 
 
9.1.6. Meniu informații înregistrare  
Informații: Meniul cu informații despre înregistrare apare sub formă de steag. După 
începerea înregistrării, toate momentele vor fi prezentate în acest meniu până când 
înregistrarea se oprește (cu excepția anumitor meniuri existente).  
Modalitate de intrare: Va apărea în mod automat după începerea înregistrării.  
 
Bara cu informații despre înregistrare  
Informații: Bara cu informații despre înregistrare afișează anumite informații actuale cu 
privire la recorder. Cu bara de informații Timeshift, bara cu informații despre înregistrare 
afișează diverse informații.  
Modalitate de intrare: După începerea înregistrării, apăsați butonul DISPLAY pentru 
afișarea barei cu informații.  
 
Funcții:  

1. Timpul este egal cu timpul actual de înregistrare minus timpul de pornire a 
înregistrării.  

2. Bara cu evoluția înregistrării compară lungimea actuală a înregistrării cu 
capacitatea liberă de pe disc la momentul pornirii înregistrării.  
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3. MB liberi este spațiul liber de pe disc imediat disponibil.  
 
Va apărea următorul ecran:  
 

 
(Meniu informații înregistrare) 

 
Butoane cheie din meniu:  

Butoane cheie  Eveniment  

Buton pauză  Pornire sau punere pe pauză a redării  

Buton DISPLAY  Afișarea barelor de informații  

Buton STOP  Oprirea unei înregistrări  

(Butoane înregistrare) 
 

 
  
9.1.7. Meniu informații Timeshift  
Informații: După pornirea funcției Timeshift, timpul va fi afișat în acest meniu până când 
funcția Timeshift se oprește (cu excepția anumitor meniuri existente).  
Modalitate de intrare: Va apărea în mod automat după pornirea funcției Timeshift.  
 
Bara de informații Timeshift:  
Informații: Bara de informații Timeshift afișează anumite informații actuale cu privire la 
Timeshift.  
Modalitate de intrare: după pornirea funcției Timeshift, apăsați butonul DISPLAY în 
mod repetat pentru afișarea barei cu informații.  
 
Funcții:  

1. Timpul este egal cu timpul actual de redare minus timpul de pornire a 
înregistrării.  

2. Bara cu evoluția înregistrării compară lungimea actuală a înregistrării cu 
capacitatea liberă de pe disc la momentul pornirii înregistrării. Pictograma cu 
triunghi negru este lungimea actuală a înregistrării înregistrate în raport cu 
lungimea actuală a înregistrării.  

3. MB liberi este spațiul liber de pe disc disponibil în prezent.  
4. Meniul timpului roșu din dreapta are aceeași funcție ca bara de informații (doar 

dacă meniul cu bara de informații este închis).  
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Va apărea următorul ecran:  
 

 
(Meniu informații Timeshift)  

 
Butoane cheie din meniu.  
 

Butoane cheie  Eveniment  

Buton Pauză  Începere sau oprire redare  

Buton DISPLAY  Intrare în meniul barei de informații și închiderea 
meniului de timp.  

Buton STOP  Oprire Timeshift.  

Buton FF  Fast forward (derulare rapidă înainte) ”x2”, ”x4”, ”x8”, 
”x16” 

Buton FB  Fast back (derulate rapidă înapoi) ”x2”, ”x4”, ”x8”, ”x16” 

(butoane cheie Timeshift) 
 

9.2. REC (Înregistrare)  

 
9.1.2. Evoluția înregistrării  
 

1. Setați partiția de lucru (partiția implicită): (Această etapă este de asemenea 
adaptată pentru Timeshift):  

 Iată o listă de partiții care prezintă partițiile legate de sistem, apăsați 
butonul verde pentru a seta directorul implicit al partiției.  

 Dacă utilizatorul nu setează unul diferit, sistemul va seta o partiție, care 
este recunoscută ca fiind implicită înainte de înregistrarea în sine.  

 Înregistrările vor fi salvate în partiția implicită.  
2. Apăsați butonul REC pentru începerea înregistrării, în cazul în care programul 

este vizualizat va apărea mesajul ”Do you want to start recording?” (”Doriți să 
începeți înregistrarea?” ) După confirmare, sistemul va citi viteza dispozitivului de 
stocare. În cazul în care viteza este prea mică, va apărea mesajul ”Device speed 
not enough, RECORD anyway?” (Viteza dispozitivului este insuficientă, doriți 
totuși să ÎNREGISTRAȚI?”. Dacă selectați Yes (Da), înregistrarea va continua. 
dacă în schimb viteza este prea mare, va fi efectuată mai întâi inițializarea, iar 
înregistrarea va începe mai târziu.  
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(Inițializare recorder)  

 
3. Dacă inițializarea nu reușește, va apărea un meniu cu informații despre 

înregistrare în colțul de sus al ecranului și înregistrarea va fi repornită, în timp ce 
programul este redat pe fundal.  

4. Apăsați în mod repetat pe butonul DISPLAY pentru afișarea informațiilor cu 
privire la înregistrarea actuală sub forma unei bare de informații, unde sunt 
prezentate timpul actual de înregistrare și progresul înregistrării. Timpul de 
înregistrare depinde de cât de mult a fost înregistrat programul.  

5. Dacă semnalul nu este stabil, pot apărea pauze.  
6. Evoluția înregistrării se va încheia în cazul în care aparatul nu are spațiu liber. Un 

mesaj de avertizare va apărea pe ecran cu privire la finalizarea înregistrării și va 
continua doar redarea normală. În caz contrar, înregistrarea se va opri în mod 
automat când temporizatorul anunță finalizarea. De asemenea, puteți apăsa 
butonul STOP pentru a încheia manual înregistrarea.  

 
(informații despre înregistrare și un mesaj despre finalizarea înregistrării)  

 
7. Sistemul îl va informa pe utilizator cu privire la mesajele de avertizare și va 

încerca să continue cu înregistrarea în cazul în care sunt unele părți proaste pe 
disc.  
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9.3. Temporizator de înregistrare  

 
Pentru setarea temporizatorului, procedați astfel:  
1. În meniul EPG, selectați programul pe care doriți să îl priviți sau să îl înregistrați.  
2. Apăsați butonul verde o dată pentru a selecta un program pe care doriți doar să 

îl priviți (de îndată ce vine ora programului, programul va apărea și va fi redat).  
3. Apăsați pe butonul verde de două ori pentru a selecta un program pe care doriți 

doar să îl înregistrați (de îndată ce vine ora programului, programul va apărea și  
înregistrarea va porni). În cazul în care sosește ora în timp ce aparatul este în 
mod stand-by, aparatul va porni cu 2 minute înainte de începerea înregistrării și 
va începe să înregistreze fără pornirea ecranului. Pentru a vedea programul este 
necesar să aprindeți televizorul.  

4. Puteți verifica programele selectate în meniul temporizatorului.  
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10. Depanare 

 
Înainte de a contacta centrul de servicii, vă rugăm să vă asiguraţi că nu puteţi remedia 
dvs.problema conform indicaţiilor de mai jos. Dacă problema persistă, nu mai folosiţi 
televizorul şi contactaţi un centru de servicii autorizat. Nu reparaţi dvs. aparatul sub 
nicio formă. 
 
1. Ecranul este gol sau TV-ul nu poate fi pornit. 
- Verificaţi dacă cablul de alimentare este conectat corect iar priza este potrivită pentru 
ştecherul televizorului. 
- Verificaţi tensiunea electrică din priză. 
- Verificaţi dacă butonul de pornire se află în poziţia “ON” (dacă televizorul are acest 
buton). 
 
2. Nu există imagine. 
- Verificaţi dacă televizorul este pornit şi este în modul TV (apăsaţi butonul POWER). 
- Verificaţi dacă cablul audio este conectat corect. Deconectaţi cablul de alimentare, 
aşteptaţi câteva minute iar apoi reconectaţi-l. 
- Verificaţi dacă cablul antenei este conectat corect. 
- Verificaţi dacă setările antenei sunt corecte. 
- Verificaţi setările de luminozitate ale televizorului. 
- Verificaţi dacă a avut loc o pană de transmisie provocată de canal. Contactaţi 
operatorul canalului pentru a verifica funcţionarea canalului. 
 
3. Imagine slabă şi calitate scăzută a imaginii. 
- Mutaţi antena astfel încât să nu se afle obstacole în calea semnalului. 
- Asiguraţi-vă că nu se află un telefon mobil sau un cuptor cu microunde în apropierea 
televizorului. 
- Utilizaţi un cablu coaxial cu o impedanţă de 75 ohm pentru a conecta antena la 
televizor. 
 
4. Lipsă audio sau audio slab. 
- Verificaţi dacă cablul AV este conectat corect. 
- Verificaţi setările de volum ale televizorului. 
- Asiguraţi-vă că nu aţi apăsat butonul de MUT. 
- Verificaţi tipul audio şi opţiunile coloanei sonore în meniul AV. 
 
5. Telecomanda nu funcţionează. 
- Îndreptaţi telecomanda către televizor în punctul în care se află senzorul telecomenzii. 
- Asiguraţi-vă că lumina solară sau fluorescentă nu bate direct pe senzorul telecomenzii. 
- Scoateţi şi reintroduceţi bateriile. 
- Înlocuiţi bateriile. 
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11. Specificaţii tehnice 

Model SLE 1660M4 

Dimensiune ecran 15.6’ (aprox. 40 cm) 

Consum 20 W 

Consum în modul stand-by <=0.5 W 

Tensiune nominală Adaptor – intrare 100-240 V  ̴
50-60 Hz, ieşire 12 V 2 A 

Telecomandă Da 

Suport de perete VESA 100x100 

Dimensiuni cu suport (L x Î x A) 376x274x120 mm 

Dimensiuni fără suport (L x Î x A) 376x240x38 mm 

Dimensiunile ambalajului (L x Î x A) 469x83x295 mm 

Greutate netă cu suport 1.30 kg 

Greutate netă fără suport 1.18 kg 

  

Conexiuni  

RF IN 1 

AV in 1 

SCART 1 

Componenta YPbPr 1 

Mini AV 1 

SPDIF coaxial 1 

Formate USB acceptate  vezi capitolele anterioare ale manualului  

Slot CI 1 

  

Alte funcţiuni  

Rezoluţie EXGA 1366x769 

Luminozitate (cd/m2) 300 

Raport de aspect 16:9 

Contrast dinamic 8000:1 

Timp de răspuns 5 

Număr de culori 262,144 

Temperatura culorii ajustabilă standard/cald/rece 
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Unghi de vizualizare 150/150 

Dispozitiv de reglare integrat Siliconlabs SIL2158 

Sistem video 

ATV: PAL/SECAM 

DTV: MPEG 2 MP@HL, MPEG-2, 
MP@HL, H.264 

Sistem audio 
ATV: DK, BG,I,L/L’ 

DTV: MPEG-1 strat ½, MPEG-2 straturi, 
DD, DD+ 

Sunet stereo NICAM/A2 

Ieşire audio COAX/CĂŞTI 

Înregistrare PVR pe USB Da 

Corecţie de sunet Indisponibil 

Scanare progresivă Indisponibil 

Funcţie de decalare (Decalare) Da 

EPG Da 

Teletext Da 

Pagini teletext 1000 

Filtru de separare Da 

Meniu OSD 
Engleză/cehă/slovacă/ 

maghiară/poloneză 

Zoom Da 

Reducere de zgomot Da 

Stingere / pornire / temporizator Da 

Subtitrare 
Engleză/cehă/slovacă/ 

maghiară/poloneză 

Limbaj audio 
Engleză/cehă/slovacă/ 

maghiară/poloneză 

Listă canale Da 

Listă favorite Da 

Îngheţare imagine Da 

Radio Da 

Blocare Da 

Control parental Da 

Mod hotel Indisponibil 
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INSTRUCŢIUNI ŞI INFORMAŢII REFERITOARE LA ELIMINAREA MATERIALELOR 
DE AMBALARE FOLOSITE 
Eliminaţi materialele de ambalare într-un depozit de deşeuri public. 
 

ELIMINAREA APARATELOR ELECTRICE ŞI ELECTRONICE FOLOSITE 
Simbolul de pe produs, accesoriile sale sau ambalaj semnifică faptul că 
acest produs nu va fi tratat precum deşeurile menajere. Vă rugăm să 
eliminaţi acest produs la punctul de colectare pentru reciclarea deşeurilor de 
echipamente electrice şi electronice aferent. Alternativ, puteţi returna 
produsul la comerciantul local în momentul achiziţionării unui produs nou. 
Eliminarea corectă a acestui produs va contribui la salvarea resurselor 
naturale şi la prevenirea potenţialului impactul negativ asupra mediului şi 
sănătăţii oamenilor, care ar putea fi provocat de eliminarea 
necorespunzătoare a deşeurilor. Vă rugăm să solicitaţi informaţii 
suplimentare autorităţilor locale sau celui mai apropiat centru de colectare a 
deşeurilor. 

 
Pentru societăţile comerciale din Uniunea Europeană 
Dacă doriţi eliminarea unui aparat electric sau electronic, solicitaţi informaţiile 
necesare de la vânzătorul sau distribuitorul dvs. 
 
Eliminarea pentru ţările din afara Uniunii Europene 
Dacă doriţi eliminarea acestui produs, solicitaţi informaţiile necesare legate 
de eliminarea corectă de la Departamentele de Administraţie Locală sau de 
la vânzătorul dvs. 
 
Acest produs satisface toate cerinţele de reglementare de bază ale UE 
aplicabile. 
 

Pot apărea modificări ale textului, designului şi specificaţiilor tehnice fără înştiinţări 
precedente şi ne rezervăm dreptul de a efectua aceste modificări. 
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SENCOR 
 

RO Condiţii de garanţie  
 

Cardul de garanţie nu face parte din pachetul acestui aparat. 
 

Acest produs beneficiază de o garanţie de 24 de luni de la data achiziţionării de către 
utilizatorul final. Garanţia este limitată la următoarele condiţii. Garanţia este valabilă 
numai pentru bunuri de uz casnic ale clienţilor. Cererea de depanare poate fi făcută la 
magazinul comerciantului de unde produsul a fost achiziţionat sau la centrele de servicii 
menţionate mai jos. Utilizatorul final este obligat să înainteze o cerere imediat după 
apariţia defectelor, însă doar până la expirarea garanţiei. Utilizatorul final este obligat să 
coopereze pentru certificarea defectelor apărute. Se acceptă numai produse complete 
şi curate (conform standardelor de igienă). În cazul solicitărilor de garanție eligibile, 
perioada de garanţie va fi prelungită cu perioada de la data înaintării cererii până la data 
returnării produsului către client. Pentru obţinerea serviciilor acestei garanţii, utilizatorii 
finali sunt obligaţi să îşi certifice reclamaţia cu următoarele documente completate 
corespunzător: chitanţă, certificat de garanţie, certificat de instalare. 
 
Această garanţie este nulă în special dacă următoarele sunt aplicabile: 
 Defectele erau cunoscute la vânzare. 
 Uzură sau deteriorare provocată de utilizarea obişnuită. 
 Produsul a fost deteriorat în urma instalării neprofesionale sau greşite, utilizat 

contrar manualului de utilizare aplicabil, utilizat contrar actelor normative şi 
procesului comun de folosire sau utilizat în alt scop decât cel pentru care a fost 
proiectat. 

 Produsul a fost deteriorat din cauza neglijenţei sau mentenanţei insuficiente. 
 Produsul a fost deteriorat de murdărie, accidente de forţă majoră (dezastre naturale, 

incendii şi inundaţii). 
 Defectarea funcţionalităţii cauzată de dualitatea scăzută a semnalului, interferenţe 

ale câmpului electromagnetic etc. 
 Produsul a fost deteriorat mecanic (ex. buton stricat, căzătură). 
 Deteriorare provocată de medii nepotrivite, anexe, consumabile (baterii) sau de 

condiţii de funcţionare necorespunzătoare (ex. temperatură crescută, umiditate 
crescută, cutremure). 

 Informaţiile pe documentele prezentate sunt diferite faţă de cea de pe produse. 
 Cazuri în care produsul reclamat nu poate fi identificat conform documentelor 

prezentate (ex. numărul de serie sau garanţia au fost deteriorate). 
 
Centre de servicii autorizate 
Accesaţi www.sencor.ru pentru informaţii legate de centrele de servicii autorizate. 
 
 

 
 


