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Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte să puneți în funcțiune televizorul. Păstrați-l pentru 
folosințe viitoare. Înregistrați numărul modelului si codul serial al televizorului. Fiți atenți la eticheta 
de pe spatele televizorului și prezentați această informație comerciantului dumneavoastră în cazul în 
care aveți nevoie de intervenții service. 

 

 



Condiții importante de siguranță 

Dacă doriți să folosiți acest produs corect, citiți cu atenție acest manual de utilizare si pastrați-l pentru 
folosințe viitoare. Daca veți vinde sau veți face cadou acest produs, asigurați-va că veți include și 
documentația cu care a venit acest produs, inclusiv acest ghid, inclusiv acest manualt de utilizare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucțiuni generale de siguranţă 

 Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte sa folosiți acest aparat. Urmați instrucțiunile 
din acest manual de utilizare. 

 Țineți seama de toate avertizmentele. 

 Aderați la toate instrucțiunile. 

 Folosiți accesorii determinate de către producător. 

 NU SE VA PLASA FLACĂRĂ APRINSA PE APARAT, EX. LUMÂNARE APRINSĂ. NU SE VOR PLASA 
OBIECTE FIERBINȚI CARE SA CONȚINA FLACĂRA APRINSĂ PE APARAT SAU ÎN APROPIEREA 
ACESTUIA. TEMPERATURI ÎNALTE POT TOPI COMPONENTE DIN PLASTIC SAU POT CAUZA 
INCENDIU. 

 Folosiți aparatul într-un mediu temperat. 

 Nici producătorul si nici vînzatorul aparatului nu sunt responsabili in nicio condiție pentru 
folosința aparatului altfel decât este descrisă folosința acestuia in acest manual de utilizare. 

 Protejați aparatul împotriva lovirii, căzăturii, bruscării si impotriva vibrațiilor. umidității si 
prafului. 

 Înainte de a lăsa copii să folosească acest aparat, trebuie sa fie instruiți, in funcție de vârsta lor, 
despre cum se folosește corect acest aparat. 

 Dacă aparatul este echipat cu ieșire jack pentru căști, nu folosiți căștile la volum foarte mare sau 
maxim. Exista posibilitatea de slăbire a auzului sau de pierdere a acestuia. 

Acest simbol indică faptul ca acest aparat este dublu izolat între partea care conține 
componente cu voltaj ridicat şi părțile accesibile utilizatorului. În cazul în care se repară 
aparatul, se vor folosi numai piese de rezervă identice.  

Simbolul de fulger int-un triunghi echilateral indică faptul că există voltaj periculos în 
acest dispozitiv si prezinta risc de electrocutare. 

Pentru a reduce riscul de rănire prin electrocutare, nu scoați capacul din spatele aparatului. Nu 
există componente pe care utilizatorul le poate repara. Faceți toate reparațiile sau ajustările 
într-un service autorizat. 

Semnul exclamării într-un triunghi echilateral indică instrucțiuni de operare sau 
service în documentația aparatului. 

 



Instalare, operare 

 Instalați aparatul în conformitate cu instrucțiunile din acest manual de utilizare. 

 Lăsați spațiu liber pe toate părțile aparatului, necesar pentru o recirculare a aerului corectă. 
Acest lucru elimina aerul cald din urma funcționării aparatului. Acoperind gaurile de ventilație 
ale aparatului crează risc de supraîncalzire sau de stricare a aparatului. Este necesar să asigurați 
că găurile de ventilație nu sunt blocate, ex. de ziar, cîrpe de masă, perdea, etc. Urmariți 
instrucțiunile de instalare din manualul utilizatorului.  

 Acest aparat nu poate fi amplasat într-un loc închis cum ar fi biblioteca sau rastel de cărți, dacă 
nu există suficientă ventilație sau instrucțiunile producătorului nu sunt urmărite. 

 A nu se introduce obiecte în găurile de ventilație deoarece acestea pot intra în contact cu 
circuite de înaltă tensiune sau pot cauza scurt-circuitarea componentelor, lucru care poate 
cauza incendiu sau rănire prin electrocutare.. Nu introduceți lichid în aparat. 

 Nu instalati aparatul în sursă directă de soare sau lânga surse apropiate de căldură, cum ar fi 
încălzitoarele electrice, calorifere, sobe sau alte aparate (incusiv amplificatoarele) care produc 
căldură. Temperaturi înalte reduc semnificativ durata de viață  a componentelor electronice din 
aparat. Nu lăsați aparatul și nu îl folosiți în imediata apropiere a unui foc deschis. 

 Aparatul nu trebuie expus in zone unde picură sau curge apă, sau obiecte umplute cu apă nu 
trebuiesc amplasate pe acesta, ex. vaze. Protejați aparatul împotriva ploii, stropirii sau impotriva 
contactului cu orice fel de lichid, nu lasați și nu instalați aparatul afara. Nu folosiți aparatul afară. 
Dacă nu sunt respectate aceste instrucțiuni se creaza riscul de electrocutare sau de incendiu. 

 Nu folosiți aparatul aproape de apă.  

 Tratați panouril de sticlă și învelișul aparatului cu grijă. Sticla ecranului se poate sparge la impact 
și poate cauza răni serioase. 

 Asigurați-vă că nu este călcat sau presat cablul de alimentare al aparatului, în special in 
apropierea ștecherului, sau în locuri unde există adaptoare de priză. Întrerupătorul (adaptorul) 
este folosit ca un sistem de deconectare si trebuie să fie ușor accesibil. 

 Nu folosiți niciodată aparate care au cablul de alimentare sau ștecherul distrus. Dacă ștecherul 
sau cablul de alimentare sunt distruse, opriți aparatul, deconectați-l de la sursa de curent și 
contactați centrul service autorizat. Un cablu de alimentare nu poate fi înlocuit decât de 
personal calificat. În nicio circumstanță nu incercați să schimbați cablul de alimentare 
dumneavoastră. 

 Nu încercați să suprasolicitați siguranța priza cu cei doi poli. Cablul de alimentare daca nu poate 
fi introdus in priză, contactați un electrician calificat pentru a vă schimba priza veche. 

 Înainte de a conecta aparatul la priza dumneavoastră, verificați că voltajul prizei corespunde cu 
voltajul de pe eticheta aparatului sau de pe cablul de alimentare. Dacă nu sunteți sigur de tipul 
de curent din prizele casei dumneavoastră, contactați comerciantul dumneavoastră sau 
compania de energie locală. 

 Înainte de a porni aparatul, verificați conexiunea electrica să fie corectă si conformă cu 
instrucțiunile producătorului. Înainte de conectare sau de schimbare a conexiunii, opriți aparatul 
si deconectați-l. 

 Întotdeauna amintiți-vă să deconectați cablul de alimentare (adaptorul) de la priză înainte să 
scoateți cablul din spatele aparatului. 

 Introduceti cablul de alimentare într-o priză separată. Nu suprasolicitați prizele de perete cu 
prelungitoare sau cu adaptoare multi-priză. Există posibilitatea de rănire prin electro-șoc. Cînd 
deconectați, trageți cablul de alimentare de ștecher si nu de cablu în sine. Deconectați aparatul 
de la priză in timpul furtunilor sau dacă nu veți folosi aparatul o perioadă de timp îndelungată. 



 Evitați să mutați aparatul dintr-un mediu rece într-un mediu cald sau vice versa, sau atunci cand 
folosiți aparatul într-un mediu umed. Umiditatea din aer poate duce la condensul unor 
componente din interiorul carcasei aparatului si acesta se poate să nu mai functioneze 
temporar. Dacă acest lucru se întampla, lăsați aparatul într-un loc cald si bine ventilat și 
așteptați 1-2 ore până umezeala se evaporă si aparatul poate fi folosit în condițiile inițiale. Luați 
in considerare acest aspect în special la prima folosință a aparatului mai ales dacă acesta a fost 
achiziționat într-un sezon rece. 

 Nu plasați aparatul pe un cărucior instabil, piedestal, stand, colțar sau masă. Aparatul poate pica 
si poate cauza răni serioase copiilor sau adulților sau fie poate fi afectat aparatul în sine sau 
poate distruge alte obiecte. Folosiți aparatul pe carucior, piedestal, stand sau masă pe care 
producatorul aparatului a produs-o sau a vîndut-o cu aparatul. Orice montare a aparatului 
trebuie sa fie in concordanță cu instrucțiunile producătorului si orice instalare și folosire a 
accesoriilor trebuie să fie recomandate de producător. 

 Nu vă aplecați pe aparat, nu va aplecați peste aparat, nu il folosiți ca o treaptă. Protejați-l 
împotriva mișcarilor violente. Asigurați aparatul față de copii care se joacă. Daca folosiți un 
cărucior pentru televizor, fiți atenți atunci cînd îl mutați. Oprirea bruscă, forța excesivă si 
suprafețele înclinate pot cauza căruciorul să pice împreună cu aparatul. 

 Nici producătorul si nici vânzătorul aparatului sub nicio formă nu sunt responsabili pentru orice 
deteriorare cauzată de nerespectarea de instalare, pregătire, folosință, reparație și curațare a 
aparatului asa cum este descrisă în manualul de utilizare. Protejați aparatul împotriva lovirii, 
scăparii, zguduirii si impotriva vibrațiilor, umiditații si prafului. 

 Nu expuneți aparatul în condiții de temperatură extrema sau condiții de umiditate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă Dacă aparatul este conectat la o sursă de energie prin intermediul unui adaptor, folosiți 
numai adaptorul si cablul de electricitate incluse in pachetul acestui aparat. Nu folosiți prize 
defecte. Verificați că cablul de alimentare este introdus adecvat in priză. Dacă cablul de 
alimentare este liber, conectarea poate rezulta într-un incendiu. Contactați un electrician 
calificat care să vă înlocuiască priza. 

Conectați aparatul dumneavoastră la o priză cu împământare cu un pin de protecție cu 
împământare. 

Dacă veți instala aparatul dumneavoastra pe un perete sau pe tavan, urmariți instrucțiunile 
producătorului regasite in manualul de utilizare ale produsului respectiv. 

 



Reparare si mentenanță 

 Pentru a preveni riscul de rănire prin electro-șoc sau creare de incendiu, nu scoateți aparatul din 
carcasa sa - nu sunt piese în interiorul aparatului care se pot repara sau ajusta de către utilizator 
fară echipament şi cunoștințe de specialitate. Dacă aparatul are nevoie de ajustări sau reparații, 
contactați un service profesional. 

 În cazul unor evenimente neobişnuite precum miros de izolație încinsă sau fum care iese din 
spatele aparatului, opriți de îndată funcționarea acestuia, deconectați aparatul de la sursa de 
energie electrică și nu folosiți aparatul până la primirea rezultatelor în urma inspecției efectuată 
de catre un funcționar al unui service profesional.  

 Faceți toate reparațiile de către personal calificat. Reparațiile sunt necesare dacă aparatul a fost 
deteriorat în vreun fel, de exemplu cablul de alimentare a fost deteriorat, lichid a fost turnat în 
aparat, obiecte străine au fost introduse în aparat, aparatul a fost expus la umezeală sau ploaie, 
dacă aparatul nu mai funcționează ca de obicei sau a picat. 

 În eventualitatea de reparație sau schimbare a unei piese ale aparatului, asigurați-vă ca 
tehnicianul service-ului folosește componente concepute de către producător sau 
componentele au aceeași specificație ca cele originale. Schimburi de componente neautorizate 
pot provoca incendiu, pot duce la ranire prin electrocutare și la alte pericole. 

 Înainte de curățare, cărare sau alte mentenanțe, deconectați cablul de alimentare (adaptorul) 
de la priză. 

 Curațați aparatul cu o cârpă uscată.  

 Pentru curațare nu folosiți petrol, diluant sau alți solvenți sau agenți de curățare abrazivi, bureți 
de sârmă sau bureți cu sârmă.  

 

 

 

 

Telecomanda și bateriile 

 Nu țineți telecomanda sau bateriile la lumina directă a soarelui sau surse directe de căldura, 
cum ar fi caloriferele, schimbătoarele de căldură, sobe sau alte electrocasnice similare (inclusiv 
amplificatoarele) care produc căldură. Nu folosiți sau nu lasați aparatul in vecinătatea flacărilor 
aprinse. 

 Asigurați-vă că senzorul nu este expus la o sursă de lumină puternică asa cum este lumina 
soarelui, sau lumina emisă de neoanele florescente, care pot reduce eficiența telecomenzii. 

 Nici telecomanda și nici bateriile nu vor fi expuse in apă sau nu vor fi obiecte cu apă care se vor 
aseza pe ele Ex. vase cu apă. Protejați împotriva ploii, stropirii sau turnării oricărui tip de lichid. 
Nu o folosiți afară. Dacă nu folosiți aceste instrucțiuni se poate crea pericol de deteriorare a 
telecomenzii sau a bateriei. 

 Nu folositi acest aparat lângă apă. 

Notă 

Nu aruncați aparatul la gunoi menajer. Pentru aruncare verificaţi reglementările şi legile locale. 

 



 Este necesar să se acorde atenție la aspectele legate de mediul înconjurător pentru aruncarea 
bateriilor folosite. Folosirea incorectă a bateriilor poate cauza scurgeri de electrolit si coroziun.  
Pentru a asigura că telecomanda funcționează corect, procedați la instrucțiunile de mai jos: 

 Nu introduceți bateriile în direcția greșită. 

 Nu reîncarcați, încălziți, deschideți sau scurt-circuitați bateriile. 

 Nu aruncați bateriile în foc. 

 Nu lăsați bateriile descărcate în telecomandă. 

 Nu combinați diferite tipuri de baterii, noi și vechi. 

 Dacă nu veți folosi telecomanda pentru o perioadă indelungată, scoateți bateriile pentru a 
preveni potențiale deteriorari cauzate de scurgeri ale bateriilor. 

 Dacă telecomanda nu funcționează corect sau distanța de operare este redusă schimbați toate 
bateriile deodată. 

 Dacă electrolit curge din baterie, curățați telecomanda într-un service autorizat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ATENȚIE 
Pentru a preveni incendiul sau rănirea prin electrocutare, nu expuneți aparatul la ploaie sau 
umiditate.  

  Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesiva, de exemplu lumina soarelui, foc, etc. 



 Supliment la manualul de utilizare TV  LCD  

Măsuri de luat atunci cand o imagine statică este prezentată; pixeli roșu/albastru/verde pe ecran. 

O imagine statică poate strica permanent display-ul televizorului   

 Nu lasați o imagine statică pe ecranul LCD pentru mai mult 
de 2 ore, deoarece poate strica ecranul. Aceasta defecțiune 
este cunoscută ca și ”arderea internă a ecranului” 

 Defecțiuni similare la ecranul LCD pot fi cauzate de catre un 
logo static al unui canal TV.  Uitatul la televizor în format 4:3, 16:9 sau similar (formate care nu 
acoperă întreaga arie a ecranului) 

 pentru un timp îndelungat poate lăsa urme pe partea dreaptă, stîngă sau posibil chiar în mijlocul 
ecranului, ca și rezultat al diferențelor de emisie ale luminii. Defecțiuni similare pot apărea de 
asemenea când rulează un DVD sau se joacă jocuri video. 

 Apariția unei imagini statice de la un joc video sau de calculator pe o perioadă îndelungată de 
timp poate cauza un efect parțial a ”imaginii persistente”. Pentru a preveni acest efect să apară, 
diminuați luminozitatea și contrastul când o imagine statică apare. Defecțiunile ecranului 
cauzate de cele enumerate mai sus nu sunt acoperite de către garanție! 

Roșu/albastru/verde/negru pixeli pot apărea pe ecran 

 Aceasta este o caracteristică a ecranelor cu cristal lichid si nu reprezintă o problemă. 

Ecranele LCD sunt produse folosind o tehnologie foarte precisă in vederea obținerii unei rezoluții 
foarte bune. Din când in când cațiva pixeli inactivi apar permanent pe ecran de culorare roșu, 
albastru, verde si negu (până la 0.001% din numărul total de pixeli de pe ecran). Acest lucru nu 
afectează caracteristicile sau performanța televizorului dumneavoastră. 

Note despre conectorul USB: 

Dispozitivele de memorie USB trebuie introduse in aparat direct. Pentru a preveni eroare de transmisie 
sau eroare la interfața sa, nu folosiți cabluri de extensie pentru USB. Descărcări electrostatice poate 
cauza aparatul să nu mai funcționeze. În aceste cazuri, aparatul trebuie restartat. 

Înainte de a folosi un dispozitiv de memorie USB, testați abilitatea sa de comunicare cu aparatul 
dumneavoastră, capacitatea de citire si de scriere a sa. 

Pentru a obține capacitatea maximă de citire si de scriere, vă recomandăm să tineți spațiul de pe 
dispozitivele de sotcare defragmentate. Folosiți sistemul FAT32, o singură partiție, fară protecție. Dacă 
scrierea sau citirea pe un dispozitiv de stocare date USB nu este continuă, evenimente nedorite pot 
apărea cum ar fi pierderi parțiale de date (efecte de distorsiune/verificăre) sau pierderi complete de 
imagine, defecte de sunet si in cazuri extreme operațiunea va fi oprită. Manifestarea neașteptată a 
dispozitivului de stocare a datelor, sau prezența de viruși sau alte softuri defectoase pot cauza funcțiile 
aparatului să se oprească, necesitând restartarea acestuia. 



Conectorul USB este standard si nu poate susține capacitatea unui spațiu de stocare cu o putere înalta 
cum ar fi Hard Disk-urile externe. Folosiți dispozitive cu o sursă de alimentare independentă și conectați-
le la propriile lor surse de energie. 

Aparatul a fost conceput să fie compatibil cu dispozitivele de stocare. Cu intelegerea că există un număr 
variat de dispozitive de stocare pe piața, nu este garantat că toate acestea sunt compatibile cu aparatul. 
În eventualitatea aparițiilor de dificultați, încercați sa formatați dispozitivul de stocare direct în aparat. 
Dacă problema persistă, folosiți alt dispozitiv de stocare. 

Datorită unei game extinse de carduri SD/MMC/MS și de dispozitive USB, pe piață, nu este posibilă 

garantarea compatibilității cu toate acestea. 

Numărul de serie al aparatului 

Numărul de serie al aparatului este unic si identifică aparatul dumneavoastra. Introduceți numărul de 
serie al aparatului dumneavoastră, împreuna cu detaliile necesare identificarii aparatului 
dumneavoastră dedesubt. 

Număr serie: ________________________________________________________________  

Data achiziției: _______________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Descrierea aparatului 

Panou frontal  

 

 

 

 

 

1. Senzor telecomandă 
2. Indicator (este aprins roșu când este in modul stand-by sau verde când este in operare) 
3. Intrerupător 

 

Panoul de control al televizorului 

 

 

 

 

 

1. Butonul SURSĂ - Selectare o sursă de operare 
2. Butonul MENU - Intră sau iese din meniuEnter a menu or exit it 
3. Butonul CH-  - Numărul canalului anterior 
4. Butonul CH+ - Numărul canalului următor 
5. Butonul VOL- - Reduce volumul 
6. Butonul VOL+ -Crește volumul 

7. Butonul  - Schimbă între modul stand-by si modul operaționa 

 

 

 

 



Panoul lateral 

 

1. Ieșire audio pentru căsti 
2. Intrare semnal TV 

               3. Lăcaș Cl 
               4. Intrare AV 

 

 

 

 

 

 

 

Panoul din spate 

 

 

 

 

 

1.  Intrare 12V DC 
2. Conector USB 
3. Intrare HDMI 
4. Intrare PC VGA 
5. Intrare PC Audio  
6. Conector SCART 
7. Intrare Componente 
 

 

 



2. Telecomanda 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă 

Scoateți bateriile dacă veți depozia aparatul sau nu îl veti folosi pentru o perioadă de timp îndelungată.  

• Pentru a controla aparatul prin telecomandă, țineți telecomanda în directia aparatului și 
apăsați butonul pentru funcția dorită. Distanța efectiva în care telecomanda poate acționa 
este cu aproximație 5 metri cu o deviație maxima de +/- 30° direcție perpendiculară a 
senzorului telecomenzii cu partea frontală a televizorului. Scăderea în intensitate a bateriilor 
telecomenzii scade puterea de acoperire a telecomenzii. Nu trebuie să existe obstacole 
solide în aria în care telecomanda este folosită. 

• În timpul folosinței normale, durata de viață a bateriilor din telecomandă este de 
aproximativ 1 an. Când eficiența telecomenzii scade sau când sunt probleme în folosința 
telecomenzii, schimbați ambele baterii ale acesteia. Dacă nu veți folosi telecomanda pentru 
o perioadă de timp îndelungată, scoateți ambele baterii pentru a nu risca scurgerea acestora 
si deteriorarea telecomenzii. 

• Preveniți lumina puternică (ex. lumina soarelui, lămpi flourescente sau becuri ecologice) să 
cadă direct pe telecomanda, lucru care ar putea reduce eficacitatea senzorului infraroșu al 
telecomenzii.  

 



 

Instalarea bateriei 

Scoateți capacul compartimentului de baterii. Introduceți doua tipuri de baterii SUM-4 (AAA) batteries 
așa cum este arătat în poza de mai jos. Asigurați-vă că bateriile au polaritatea corectă atunci când le 
introduceți. Apoi puneți capacul înapoi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Înainte de folosire 

3.1. Instalarea 
standului TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenţie 

Când instalați un stand TV, puneți ecranul TV pe o suprafață moale pentru a nu deteriora suprafața aparatului. 
 



3.2 Diagrama cablurilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: 
  Trebuie conectate toate cablurile necesare ÎNAINTE de a conecta cablul de alimentare. 



4.  Funcții de bază 

4.1 Pornirea 

În momentul în care aparatul este amplasat in locația dorita, pe o masă sau pe un perete și toate 
cablurile au fost conectate, inclusiv cablul de alimentare, faceți urmatoarele. Apăsați butonul <i de pe 
telecomandă pentru a porni televizorul iar LED-ul său se va face verde. Acum puteți folosi multele funcții 
ale noului dumneavoastră televizor. 

4.2 Selectarea unei surse de intrare a semnalului 

Apăsați butonul SOURCE pentru a vedea lista surselor de intrare a semnalului. Folosiţi butoanele  
pentru a selecta sursa de intrare dorită. Apăsați butonul OK sau  pentru a confirma sursa de intrare. 

 

 

 

Apăsați butonul SETUP pentru a vedea principalul OSD menu. Folosiți butoanele  pentru a selecta 
meniul dorit. 

Apăsați butonul OK sau butonul  pentru a intra in submeniu. Folosiți butonul A pentru a vă reîntoarce 
la meniul anterior. 

Folosiți butoanele pentru a selecta o opțiune si apoi apăsați butonul OK sau butonul  pentru a 
intra în submeniu, folosiți butoanele pentru a seta o valoare sau butoanele pentru a selecta un 
submeniu. Apăsați butonul SETUP pentru a salva si apoi reveniți la meniul anterior si apasați EXIT pentru 
a ieși complet din meniu. 

Apăsați butonul DISPLAY de pe telecomandă pentru a vă afișa informații despre canalul urmărit. 

 

 

 

1. Sursă curentă. 
2. Numărul canalului curent. 
3. Modul NICAM al canalului curent. 
4. Sistemul audio al canalului curent - poate fi schimbat în manualul analog al meniului de căutare. 
 

 

Notă: 
Articolele gri care sunt prezentate în pozele de aici pot să nu fie active pentru un model 
anume sau sunt explicate într-o parte diferită a ghidului de utilizare. 

 



4.3  Meniul Pictogramă 

Apăsați SETUP pentru a afișa meniul principal. 
Folosiți butoanele pentru a selecta Picture și intrați în meniu apăsând OK sau butonul ► . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apăsați pentru a selecta secțiunea pe care doriți să o ajustați și intrați în meniu apăsând 
butonul OK sau butonul ► . 

2. Folosiți butoanele pentru a seta o valoare, sau folosiți butoanele pentru a selecta un alt 
submeniu. Apoi intrați în meniu selectând butonul OK sau butonul ►. 

3. După ce ați finalizat setarea, apăsați butonul SETUP pentru a salva și apoi reveniți la meniul 
anterior, apăsând butonul EXIT pentru a ieși complet din meniu. 

 
 

 

 

 

 

 

4.1.3. Modul Pictogramă 

Folosiți butoanele pentru a selecta secțiunea Picture Mode și intrați în meniu apăsând butonul  OK 
și selectați un mod folosind butoanele (În meniu sunt urmatoarele moduri: User, Standard, Vivid, 
Soft, Optimal) 

 

 



Elementele  Brightness/Contrast/Sharpness/Color pot fi schimbate în modul User. 

 

 

 

 

4.2.3. Luminozitatea 

Folosiți butoanele pentru a selecta opțiunea Brightness, apoi intrați in meniu folosind tasta OK  
apoi modificați setările folosind butoanele . Apăsați butonul SETUP pentru a va întoarce direct in 
meniul anterior.  

4.3.3. Contrast 

Folosiți butoanele pentru a selecta opțiunea Contrast, apoi intrați în meniu apăsând tasta OK sau 
butonul ► și setați folosind butoanele . Apăsați butonul SETUP pentru a reveni direct în meniul 
anterior. 

 

 

4.3.4  Acuratețe 

Folosiți butoanele pentru a selecta opțiunea Sharpness, apoi intrați în meniu folosind butonul OK 
sau butonul ► si setați folosind butoanele . Apăsați butonul SETUP pentru a reveni direct în 
meniul anterior. 

4.3.5 Culori 

Folosiți butoanele pentru a selecta opțiunea Colour, apoi intrați în meniu folosind butonul OK sau 
butonul ► si setați folosind butoanele . Apăsați butonul SETUP pentru a reveni direct în meniul 
anterior. 

4.3.6 Tentă 

Folosiți butoanele pentru a selecta opțiunea Tint, apoi intrați în meniu folosind butonul OK sau 
butonul ► si setați folosind butoanele . Apăsați butonul SETUP pentru a reveni direct în meniul 
anterior. 

Notă: 
Apăsați repetat butonul P.MODE de pe telecomandă pentru a schimba direct modul 
pictogramă. 

 



4.3.7 Temperatura culorii 

Folosiți butoanele pentru a selecta opțiunea Colour Temperature, apoi intrați în meniu folosind 
butonul OK sau butonul ► si setați folosind butoanele . Apăsați butonul SETUP pentru a reveni 
direct în meniul anterior. 

4.3.8 Reducerea zgomotului 

Folosiți butoanele pentru a selecta opțiunea Noise Reduction, apoi intrați în meniu folosind 
butonul OK sau butonul ► si setați folosind butoanele , selectând între Off, Low, Middle or 
High. 

4.3.9 Reset 

Folosiți butoanele pentru a selecta opțiunea Reset, apoi intrați în meniu folosind butonul OK 
sau butonul ► pentru confirmare și apoi selectați OK pentru a reseta valorile. 

4.4. Meniul Sunet 

Apăsați SETUP pentru a apărea meniul principal. 

Folosiți butoanele pentru a selecta  Sound și intrați în meniu apăsând butonul OK sau butonul ►. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apăsați pentru a selecta elementele pe care doriți să le ajustați și intrați în meniu 
apăsând butonul OK sau butonul ► . 
2. Folosiți butoanele pentru a seta valorile sau folosiți butoanele pentru a selecta alt 
submeniu. Apoi intrați în meniu apăsând butonul OK sau butonul  .  

3.  După ce ați finalizat setarea, apăsați butonul SETUP pentru a salva si apoi reveniți la pagina 
anterioară sau apăsați butonul EXIT pentru a finaliza și a ieși din meniu. 



4.4.1 Modul Sunet 

Folosiți butoanele pentru a selecta Sound Mode si apoi intrați în meniu apasând butonul OK sau 
butonul ► . Apoi utilizați butoanele pentru a selecta modul sunet. (Următoarele opțiuni vor fi 
valabile: User, Standard, Movie, Music, Speech). 

Elementele Bass, Treble, Balance și Equaliser pot fi schimbate numai în modul User. 

 

 

 

 

 

4.4.2. Bass 
Folosiți butoanele pentru a selecta opțiunea Bass, apoi intrați în meniu folosind butonul OK sau 
butonul ► si setați folosind butoanele . Apăsați butonul SETUP pentru a reveni direct în meniul 
anterior. 

4.4.3. Balans 
Folosiți butoanele pentru a selecta opțiunea Balance, apoi intrați în meniu folosind butonul OK 
sau butonul ► si setați folosind butoanele . Apăsați butonul SETUP pentru a reveni direct în 
meniul anterior. 

4.4.4. Înalte 
Folosiți butoanele pentru a selecta opțiunea Treble, apoi intrați în meniu folosind butonul OK sau 
butonul ► si setați folosind butoanele . Apăsați butonul SETUP pentru a reveni direct în meniul 
anterior. 

4.4.5.   Egalizator 
Folosiți butoanele pentru a selecta opțiunea EQ, apoi intrați în meniu folosind butonul OK sau 
butonul ► si setați folosind butoanele alegând din modurile egalizatorului: EQ100HZ, EQ300HZ, 
EQ1KHZ, EQ3KHZ, EQ8KHZ). Apăsați butonul OK sau butonul  ► pentru a intra în submeniu si pentru a 
selecta valoarea folositi butoanele .Apăsați butonul SETUP pentru a reveni direct în meniul 
anterior. 

4.4.6.    Surround (Sunet Surround) 
Folosiți butoanele pentru a selecta opțiunea Surround (Surround Sound), apoi intrați în meniu 
folosind butonul OK sau butonul ► si setați On sau Off. 

4.4.7. AVL (Automatic volume limiter - Limitator automat de volum) 
Folosiți butoanele pentru a selecta opțiunea AVL (Automatic colume limiter - Limitator 
automat de volum), apoi intrați în meniu folosind butonul OK sau butonul ► si setați On sau Off. 

Notă: 
Apăsați in mod repetat butonul S.MODE de pe telecomandă pentru a seta în mod direct modul de 
sunet. 

 



4.4.8.    Reset 
Folosiți butoanele pentru a selecta opțiunea Reset, apoi intrați în meniu folosind butonul OK 
sau butonul ► pentru confirmare și apoi selectați OK pentru a reseta valorile. 

4.5. Meniul Canalelor 

1. Apăsați pentru a selecta elementul pe care doriti să îl setați și intrați în meniu apăsând 
butonul OK sau butonul ►. 

Folosiți butoanele pentru a selecta elementul si intrați în submeniu folosind butonul OK sau 
butonul ►. 

3. După ce ați terminat setarea, apăsați butonul SETUP pentru a salva si a vă întoarce la meniul anterior, 
sau apăsați butonul EXIT pentru a iesi definitiv din meniu. 

4.1.5. Managementul Canalelor 

Folosiți butoanele pentru a selecta elementul Channel Management și apoi apăsați butonul OK sau 
butonul ► pentru a intra în submeniu. 

 

 

 

 

 

 

Apăsați butonul ROȘU pentru a crea o blocare a canalului curent; dacă o blocare deja există pentru 
respectivul canal, apăsați butonul înca o dată pentru a îl debloca. 

Apăsați SETUP pentru a vizualiza meniul principal.Folositi butoanele pentru a selecta Channel și 
intrați în meniu folosind butonul OK sau butonul ►. 

 

2 



Apăsați butonul VERDE pentru a șterge canalul curent; dacă acesta este deja șters, apăsați din nou 
butonul pentru anularea ștergerii. 
Apăsați butonul GALBEN pentru a seta sărire peste canalul curent; dacă sărirea este deja setată, 
apăsați din nou butonul pentru a deactiva sărirea. 
Apăsați butonul ALBASTRU pentru a muta un canal. 
 
Dacă oricare din canale au fost locate incorect în listă, îl puteți muta la poziția existentă folosind 
butoanele . Selectați un canal pe care doriți să îl mutați. Apăsați butonul albastru pentru a muta 
canalul în noua poziție si apoi apăsați butonul OK sau butonul ALBASTRU. Aceasta va confirma 
mutarea în noua poziție. Dacă emblema canalului șters apare, apăsați butonul SETUP sau OK button și 
următoarele vor apărea: 
Folosiți butoanele pentru a selecta un canal, apoi apăsați butonul OK pentru a intra în meniul de 
redenumire al canalului. 
 

 

 

 

Folosiți butonul ▼ pentru a selecta OK, folosiți ► pentru a selecta cancel, folositi butonul OK pentru 
confirmare. 

 

 

 

 

Folosiţi butoanele  pentru a selecta canalele, apoi apăsaţi butonul OK pentru a redenumi meniul 
canal. 

 

 

 

 

 

 
 



Apăsați butonul ROȘU pentru a adăuga un spațiu. Apăsati butonul VERDE pentru a schimba modul. 
Folosiți butoanele  or  pentru a selecta un caracter si pentru confirmare apăsați butonul OK. 
Apăsați butonul GALBEN pentru a șterge un caracter.  
Apăsați butonul ALBASTRU pentru a salva schimbările și pentru a reveni la pagina anterioară. Apăsați 
butonul EXIT și următorul ecran va apărea: 

 
Pentru a ieși complet din meniu, selectați "Cancel", însa schimbările nu vor fi salvate. Pentru a salva cu 
succes, selectați "OK" și următorul ecran va apărea și vă va informa că a fost salvat cu succes. 

 

4.5.2. Manager Favorite 

Folosiți butoanele pentru a selecta elementul Favorite Manager și apoi apăsați butonul OK sau 
butonul ► pentru a intra în submeniu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folosiți butoanele pentru a selecta Canalul și apoi folosiți butonul ROȘU pentru a selecta Fav1. 
Folosiți butoanele  pentru a selecta Canalul si folosiți butonul VERDE pentru a selecta  Fav2. 
Folosiți butoanele pentru a selecta Canalul si folosiți butonul GALBEN pentru a selecta Fav3. 
Folosiți butoanele pentru a selecta Canalul si folosiți butonul ALBASTRU pentru a selecta Fav4. 
Dacă canalul selectat este deja inclus în lista de favorite, apăsați butonul ROSU, VERDE, GABLEN sau 
ALBASTRU înca o dată pentru a anula statutul de favorit. Apăsați butonul MENU sau EXIT și meniul 
modificat va fi arătat. 

 

 



4.5.3. Țara 

Folosiți butonul OK sau butonul ► pentru a intra în submeniu, apoi folosiți butoanele pentru a 
selecta țara instalării, iar pentru confirmare apăsați butonul OK sau . 
 
4.5.4. Căutare Automată 

Folosiți butoanele pentru a selecta elementul Auto Search apoi apăsați butonul OK sau butonul 
pentru a intra în submeniu. (Dacă o restricție a fost pusă, veți fi rugat să introduceți o parolă 

"0000".) 

 

 

 

 

 
 
 
Folosiți butoanele pentru a selecta dintre All, Digital, Analogue, apoi apăsați butonul OK sau 
butonul ► pentru a intra în submeniu. 

 

 

 

 

 
Selectați "OK" și apoi apăsați butonul OK pentru a poni cutarea automată, altfel alegeți "Cancel"  
pentru a reveni la pagina anterioară. După cîteva secunde, următorul ecran va apărea: 

                                          

Imediat ce căutarea automată a luat sfârșit, un mesaj va apărea pe ecran după cateva secunde, 
confirmând salvarea canalelor căutate. 



4.5.5. Căutare manuală analogică 

Folosiți butoanele pentru a selecta elementul Analogue Manual Search și apoi selectați apăsând 
butonul OK sau butonul ► pentru a intra în submeniu. (Dacă o restricție a fost pusă, veți fi rugat să 
introduceți o parola ”0000”). 

 

 

4.5.6. Canal curent 

Folosiți butonul OK sau butonul ► pentru a intra în meniu, apoi folosiți butoanele pentru a 
selecta elementul Current Channel. 

Folosiți butoanele pentru a selecta canalul curent iar apoi apăsați butonul OK sau butonul  pentru 
confirmare. 

4.5.7. Căutare 

Folosiți butoanele pentru a selecta elementul Search apoi apăsați butonul OK sau butonul pentru 
a intra în submeniu. Următorul ecran va apărea si apoi folosiți butoanele pentru a căuta un canal. 

 

 

4.5.8. Sistemul Color 
Folosiți butoanele pentru a selecta elementul Colour System apoi apăsați butonul OK sau butonul 

pentru a intra în submeniu 

Folosiți butoanele pentru a selecta între Auto/PAL/SECAM, apoi apăsați butonul OK sau butonul 
pentru confrimare. 



4.5.9. Sistemul Audio 
Folosiți butoanele pentru a selecta elementul Sound System apoi apăsați butonul OK sau butonul 

pentru a intra în submeniu 

Folosiți butoanele pentru a selecta între BG, DK, I, L, L' și apoi apăsați butonul OK sau butonul 
pentru confirmare. 

4.6. Meniu Caracteristici 

Apăsați butonul SETUP pentru a vă afișa meniu principal. 

Folosiți butoanele pentru a selecta Feature din meniul principal și apoi apăsați butonul OK sau 
butonul ► pentru a intra în meniu. 

 

Apăsați pentru a selecta elementul pe care doriți sa îl ajustați și intrați în meniu apăsând butonul 
OK sau butonul . 

Folosiți butoanele pentru a selecta un element, apoi apăsați butoaenele pentru a selecta alt 
element. După terminarea setărilor, apăsați  butonul SETUP pentru a salva și pentru a reveni la meniul 
anterior sau apăsați butonul EXIT pentru a ieși complet din meniu. 

4.6.1. Blocare pentru copii 

Folosiți butoanele pentru a selecta elementul Child lock și apoi apăsați butonul OK sau butonul  
pentru a intra în submeniu. (Introduceți parola de bază  "0000".) 

 

 



Blocare Tastatură 

Folosiți butoanele pentru  a selecta elementul Keypad lock și apoi apăsați butonul OK sau 
butonul ► pentru a intra în submeniu. Folosiți butoanele pentru a selecta On sau Off. 
(Introduceți parola de bază "0000".) Apoi apăsați butonul OK sau butonu ► pentru confirmare. 

Blocare Parentală 

Folosiți butoanele pentru  a selecta elementul Parental lock și apoi apăsați butonul OK sau 
butonul ► pentru a intra în submeniu. Folosiți butoanele pentru a selecta o valoare (de la  4-18, 
sau Off). Apoi apăsați butonul OK sau butonu ► pentru confirmare. 

Schimbarea codului PIN 

Folosiți butoanele pentru a selecta elementul Change Pin Code, și apoi apăsați butonul OK sau 
butonul ► pentru a intra în meniu și în meniul de schimbare a codului PIN va apărea următorul 
ecran: 

 

 

 

 

 

 

În câmpul "Old Password" introduceți parola veche. Dacă parola este incorectă, nu o veți putea schimba. 

În câmpul "New password" introduceți noua parolă. 

În câmpul "Confirm New Password" introduceți noua parolă incă o dată. Dacă ambele parole sunt 
introduse corect, un ecran va apărea cu mesajul prin care se confirmă schimbarea parolei, altfel 
sistemul va afișa faptul că parolele introduse sunt incorecte. 

4.6.2. Limba 

Folosiți butoanele pentru  a selecta elementul Language și apoi apăsați butonul OK sau butonul 
► pentru a intra în submeniu. 

 

 

 

 

 



Limba OSD  
Folosiți butoanele pentru  a selecta elementul OSD Language și apoi apăsați butonul OK sau 
butonul ► pentru a intra în submeniu. Folosiți butoanele pentru a selecta limba. Apoi apăsați 
butonul OK sau butonul ► pentru confirmare. 

 

Subtitrări preferate 
Folosiți butoanele pentru  a selecta elementul Preferred Subtitle și apoi apăsați butonul OK sau 
butonul ► pentru a intra în submeniu. Folosiți butoanele pentru a selecta limba. Apoi apăsați 
butonul OK sau butonul ► pentru confirmare. 

Limba teletextului digital 
Folosiți butoanele pentru  a selecta elementul Digital Teletext Language și apoi apăsați butonul 
OK sau butonul ► pentru a intra în submeniu. Folosiți butoanele pentru a selecta limba. Apoi 
apăsați butonul OK sau butonul ► pentru confirmare. 

Limba teletextului analogic 
Folosiți butoanele pentru  a selecta elementul Analogue Teletext Language și apoi apăsați 
butonul OK sau butonul ► pentru a intra în submeniu. Folosiți butoanele pentru a selecta limba. 
Apoi apăsați butonul OK sau butonul ► pentru confirmare. 

 

4.6.3. Timp de închidere 
Folosiți butoanele pentru  a selecta elementul Sleep Timer și apoi apăsați butonul OK sau 
butonul ► pentru a intra în submeniu. Folosiți butoanele A/T pentru a seta timpul. Apoi apăsați 
butonul OK sau butonul ► pentru confirmare. 

4.6.4. Închidere automată 
Folosiți butoanele pentru  a selecta elementul Auto Power Off și apoi apăsați butonul OK sau 
butonul ► pentru a intra în submeniu. Folosiți butoanele pentru a seta timpul. Apoi apăsați 
butonul OK sau butonul ► pentru confirmare. 

4.7. Meniu Setări 

 

1. Apăsați pentru a selecta elementul pe care doriți să îl ajustați si apoi intrați în meniu 
apăsând butonul OK sau butonul ►. 

2. Folosiți butoanele pentru a selecta un element sau folosiți butoanele pentru a selecta 
alt element. 



3. După terminarea setărilor, apăsați  butonul SETUP pentru a salva și pentru a reveni la meniul 
anterior sau apăsați butonul EXIT pentru a ieși complet din meniu. 

4.7.1. Temporizator OSD  

Folosiți butoanele  pentru  a selecta elementul OSD Timer și apoi apăsați butonul OK sau 
butonul ► pentru a intra în submeniu. Folosiți butoanele pentru a seta timpul. 5 secunde, 10 
secunde, 15 secunde, 20 secunde, 25 secunde, 30 secunde, niciodată. Apoi apăsați butonul OK sau 
butonul ► pentru confirmare. 

4.7.2. SCART Automat 

Folosiți butoanele pentru  a selecta elementul Auto SCART și apoi apăsați butonul OK sau butonul 
►  pentru a intra în submeniu. Folosiți butonul ► / pentru a selecta On (On) sau Off (Off). Apoi apăsați 
butonul OK sau butonul ►  pentru confirmare. 

4.7.3. Setare PC  
Folosiți butoanele pentru  a selecta elementul PC Setup și apoi apăsați butonul OK sau butonul ► 
pentru a intra în submeniu. Folosiți butonul ► pentru a intra. Apoi apăsați butonul OK sau butonul ►  
pentru confirmare. (dacă semnalul PC este valabil). 

4.7.4. Modul HDMI 
Folosiți butoanele  pentru  a selecta elementul HDMI Mode și apoi apăsați butonul OK sau butonul 
►  pentru a intra în submeniu.  Folosiți butonul ►  pentru a selecta dintre: Auto, PC, Video. Apoi apăsați 
butonul OK sau butonul ► pentru confirmare. (dacă semnalul PC este valabil). 

4.7.5. Ecranul Albastru 
Folosiți butoanele pentru  a selecta elementul Blue Screen și apoi apăsați butonul OK sau butonul ► 
pentru a intra în submeniu. Folosiți butoanele  pentru a selecta On sau Off. Apoi apăsați butonul OK 
sau butonul ► pentru confirmare. 

4.7.6. Resetare setări TV 

Folosiți butoanele pentru  a selecta elementul Reset TV Setting și apoi apăsați butonul OK sau 
butonul ► pentru a intra în submeniu. O solicitare de a introduce parola va apărea dacă blocarea pentru 
copii este activată. 

 

Folosiți cursorul pentru a introduce parola ”0000”.  

Următorul ecran va apărea. 



 

 

Selectați "Cancel" pentru a reveni la meniul anterior si apoi apăsați OK. 
Selectați "OK" si apăsați butonul OK, îndată meniul de resetare va apărea. 
Ecranul cu setările inițiale va apărea: 
 
 
Apăsați butonul EXIT pentru a ieși complet din meniu și pentru a ignora setările subsecvente. 
 
Setare 1 
Folosiți butoanele pentru a selecta o limbă. 
Apăsați butonul ENTER sau butonul VERDE pentru a intra în meniul setare 2. 
 

 

Setare 2 
Folosiți butoanele pentru a selecta o țară a instalării. Apăsați butonul ROȘU  pentru a reveni la 
setare 1. Apăsați butonul ENTER sau butonul VERDE pentru a intra în meniul setare 3.  

Setare 3 
Folosiți butoanele pentru a selecta locația pentru instalare. Apăsați butonul ROȘU pentru a reveni 
la setare 2. Apăsați butonul ENTER sau butonul VERDE pentru a intra în meniul setare 4. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setare 4 
Folosiți butoanele pentru a selecta închidere automata. Apăsați butonul ROȘU 
pentru a reveni la setare 3. 
Apăsați butonul ENTER sau butonul VERDE pentru a intra în meniul setare 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setare 5 
Apăsați butonul ROȘU pentru a reveni la setare 4. 
Apăsați butonul OK pentru a intra în meniul de căutare automată (DTV) și următorul ecran va apărea: 
 

 

Apăsaţi butonul SETUP pentru a intra în modul automat de căutare (ATV) şi veţi intra în setarea 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Setare  6 
Apăsați butonul OK pentru a intra în meniul de căutare automata (ATV) și următorul ecran va apărea: 
Apăsați butonul ROȘU pentru a reveni la setare 5. 

 

Apăsați butonul SETUP pentru a intra în căutare automată (ATV) și veți intra în setare 6. 

 

 

5. DTV 

Apăsați butonul DISPLAY de pe telecomandă pentru a vă apărea informații despre canale. 

 

1. Numărul și numele programului vizionat 
2. Informații despre canalul transmis 
3. Ora curentă 
4. Pictograma canalului TV; dacă este un post de radio se va afișa pictograma stației radio. 
5. Începerea si finalul programului urmărit 
6. Pictogramă cu Limba 
7. Pictograma Text 
8. Pictograma Subtitlu 
9. Pictograma canale favorite 

 



 

 

 

 

 

5.1. Meniul Canal 

Apăsați butonul SETUP pentru a afișa meniul principal. 

Folosiți butoanele pentru a selecta Channel din meniul principal, apoi apăsați butonul OK sau 
butonul ► pentru a intra în meniu. 

 

1. Apăsați pentru a selecta elementul pe care doriți să îl ajustați și apoi intrați în meniu 
apăsând butonul OK sau butonul ►. 

2. Folosiți butoanele pentru a selecta elementul, sau folosiți butoanele pentru a selecta alt 
element.  

3. După ce ați finalizat setarea, apăsați butonul SETUP pentru a salva si pentru a vă întoarce în 
meniul anterior sau apăsați butonul EXIT pentru a ieși complet din meniu. 

5.1.1. Managementul Canalului 

Folosiți butoanele pentru a selecta Channel Management, apoi apăsați butonul OK sau butonul ► 
pentru a intra în submeniu. 

 

Notă 

Meniul imaginii este același ca și în restul acestui manual de utilizare. 
Meniu sunetului este același ca și în restul acestui manual de utilizare.  
Meniul Setări este același ca și în restul acestui manual de utilizare. 



 

 

5.1.2. Căutare Manuală Digitală 

Folosiți butoanele pentru a selecta Digital Manual Search, apoi apăsați butonul OK sau butonul 
► pentru a intra în submeniu.(Dacă o restricție a fost pusă, veți fi rugat să introduceți o parolă 
”0000”). 

Canal 
Folosiți butoanele pentru a selecta elementul Channel, apoi apăsați butonul OK sau butonul ► 
pentru a intra în submeniu și apoi folosiți butoanele pentru a selecta canalul si apoi apăsați 
butonul OK sau butonul ► pentru a confirma. 

Start 
Folosiți butoanele pentru a selecta elementul Start, apoi apăsați butonul OK sau butonul ► 
pentru a intra în submeniu. Următorul ecran cu căutarea canalului va apărea după câteva secunde. 

 

5.2. Meniu Caracteristici 

Apăsați butonul SETUP pentru afișare meniu principal. 

Folosiți butoanele pentru a selecta elementul Feature, apoi apăsați butonul OK sau butonul ► 
pentru a intra în meniu.  

 

1. Apăsați pentru a selecta elementul pe care doriți să îl ajustați și apoi intrați în meniu 
apăsând butonul OK sau butonul ►. 

2. Folosiți butoanele pentru a selecta elementul, sau folosiți butoanele pentru a selecta alt 
element.  

3. După ce ați finalizat setarea, apăsați butonul SETUP pentru a salva si pentru a vă întoarce în 
meniul anterior sau apăsați butonul EXIT pentru a ieși complet din meniu. 

 



5.2.1. PVR (Personal video recorder - înregistrare video personală) 

Folosiți butoanele pentru a selecta elementul PVR (Personal video recorder), apoi apăsați 
butonul OK sau butonul ► pentru a intra în submeniu. 

Format Fișier Înregistrat 
Folosiți butoanele pentru a selecta elementul Record File Format, apoi apăsați butonul OK sau 
butonul ► pentru a intra în submeniu. Subsecvent folosiți butoanele pentru a selecta "TS" sau 
"PS" și pentru confirmare apăsați butonul OK sau butonul ►. 

Selecție Partiție 

Folosiți butoanele pentru a selecta elementul Partition Select, apoi apăsați butonul OK sau 
butonul ► pentru a intra în submeniu. Următorul ecran va apărea: 

 

Temporizator 

Folosiți butoanele pentru a selecta elementul Timer, apoi apăsați butonul OK sau butonul ► 
pentru a intra în submeniu.  Următorul ecran va apărea: 

 

Folosiți butoanele pentru a selecta Ch No (Channel number - numărul canalului), apoi apăsați 
butonul ROȘU pentru a șterge canalul selectat și apoi următorul ecran va apărea: 

 

 



 

 

Selectați "Cancel" pentru a reveni și confirma cu butonul OK. 

Selectați "OK" și confirmați cu butonul OK ștergerea canalului selectat din lista temporizatorului. 
Apăsați butonu VERDE pentru a șterge toți timpii și următorul ecran va apărea: 

 

Selectați "Cancel" pentru a reveni și confirma cu butonul OK. 
Selectați "OK" și confirmați cu butonul OK ștergerea tuturor timpilor 
Apăsați butonul GALBEN pentru a adăuga o temporizare în listă, iar următorul ecran va apărea: 

 

Întegistrare (dacă functia PVR este suportată) 
Folosiți butoanele pentru a selecta Recorder, apoi apăsați butonul OK sau butonul ► pentru a 
intra în submeniu și folosiți butoanele pentru a selecta Recorder (Înregistrare) or Reminder 
(Amintire). Apăsați butonul SETUP pentru a salva setarea și apoi apăsați butonul EXIT pentru a ieși 
din meniu. 

 

 



Folosiți butoanele pentru a selecta canalul pe care doriți sa îl editați. Apăsați butonul ALBASTRU 
iar meniul de editare al temporizatorului va apărea. 

Scriere 
Folosiți butoanele pentru a selecta opțiunea Type, apoi apăsați butonul OK sau butonul ► 
pentru a intra în submeniu și folosiți butoanele pentru a selecta DTV sau radio. 

Program 
Folosiți butoanele pentru a selecta opțiunea Program, apoi apăsați butonul OK sau butonul ► 
pentru a intra în submeniu și folosiți butoanele pentru a selecta canalul pe care doriți să îl 
adăugați la lista cu temporizări. 

 
Pornire Timp 
Folosiți butoanele  pentru a selecta opțiunea Start Time, apoi apăsați butonul OK sau butonul 
► pentru a intra în submeniu și folosiți butoanele numerice pentru a introduce Timpul de Pornire. 

Durată 
Folosiți butoanele pentru a selecta opțiunea Duration, apoi apăsați butonul OK sau butonul ► 
pentru a intra în submeniu și folosiți butoanele numerice pentru a introduce durata. 

Dată 
Folosiți butoanele pentru a selecta opțiunea Date, apoi apăsați butonul OK sau butonul ► 
pentru a intra în submeniu și folosiți butoanele numerice pentru a introduce data. 

Mod 
Folosiți butoanele pentru a selecta opțiunea Mode, apoi apăsați butonul OK sau butonul ► 
pentru a intra în submeniu și folosiți butoanele pentru a selecta Once, Daily, Weekly, Monthly. 

Listă Înregistrări 
Folosiți butoanele  pentru a selecta opțiunea Recorded List, apoi apăsați butonul OK sau 
butonul ► pentru a intra în submeniu și următorul ecran va apărea: 

 

5.2.2. Afectarea Auzului 

Folosiți butoanele pentru a selecta opțiunea Hearing Impaired, apoi apăsați butonul OK sau 
butonul ► pentru a intra în submeniu și folosiți butonul OK sau butonul pentru a selecta On 
sau Off. Confirmați apăsând butonul OK sau butonul ►. 



 

5.2.3. Informații CI  

Folosiți butoanele pentru a selecta opțiunea CI Information, apoi apăsați butonul OK sau 
butonul ► pentru a intra în submeniu și următorul ecran va apărea: 

 

Apăsați OK sau ► pentru a accesa. 

Notă: 
Acesta este numai un exemplu. Alte module CI pot avea meniuri diferite. 
Alte meniuri si descrieri sunt la fel ca și în partea precedentă a acestui manual de utilizare. 
 

5.3. Listă canale 

Apăsați butonul LIST de pe telecomandă pentru a afișa pe ecran meniul Lista Canale. 

 

Folosiți  pentru a selecta canalul pe care doriți sa îl afișeze și apoi apăsați butonul OK. 

 

 



5.4. Lista FAV  

Apăsați butonul FAV de pe telecomandă pentru a vă afișa meniul cu lista de canale favorite. 

 

Folosiți pentru a selecta canalul pe care doriți să îl afișeze și apăsați butonul OK. Folosiți 
butoanele pentru a schimba între diferite grupuri - 1, 2, 3 și 4. 

5.5. Subtitrări 

Apăsați butonul SUBTITLE de pe telecomandă pentru a vă afișa meniul de subtitrări și următoarele 
ecrane: 

 

Folosiți butoanele pentru a selecta Off, confirmați folosind butonul OK iar subtitrările nu vor fi 
afișate. 
Folosiți butoanele pentru a selecta ENG, confirmați folosind butonul OK iar subtitrările vor fi afișate 
în Engleză. 
Apăsați butonul EXIT pentru a ieși din meniu. 

 



 

 

 

5.6. EPG (Electronic Program Guide - Ghid de program electronic) 

Apăsați butonul EPG de pe telecomandă pentru a afișa modul zilnic al meniului EPG. 

 

1. Numărul si numele canalului vizionat 
2. Inceperea și sfârșitul programului vizionat și numele programului vizionat. 
3. Data curentă si ora 

Folosiți butoanele pentru a selecta un canal sau un program. 
Puteți folosi butoanele pentru a schimba între canale și programe. 
Puteți folosi butonul ROȘU pentru a schimba între modul EPG săptămânal și modul EPG zilnic. 
Dacă vreți să aflați despre emisiuni care au rulat în trecut, apăsați butonul GALBEN. 
Dacă vreți să aflați despre emisiuni care vor rula în viitor, apăsați butonul ALBASTRU. 
Pentru mai multe informații despre programul derulat, apăsați butonul INFO.  
Apăsați butonul VERDE  o singură dată pentru a adăugaa un canal la lista de canale. 
Apăsați butonul VERDE de două ori pentru a adăuga un canal la lista de reamintire. 
Logo va apărea lângă program. 
Apăsați butonul EPG încă o dată sau butonul EXIT pentru anularea operațiunii. Canalul va fi marcat ca 
fiind codat S. 

5.7 Multi Audio  

 

Apăsați butonul AUDIO de pe telecomandă pentru a afișa meniul multi-audio. 

 



Folosiți butoanele pentru a selecta formatul limbii audio, 

Apăsați butonul  de pe telecomandă în modul DTV. 

Dacă viteza dispozitivului este insuficientă, următorul ecran va apărea: 

 

Este necesar să schimbați viteza dispozitivului sau să selectați OK pentru a continua. 

Apăsați butonul de pe telecomandă pentru a începe să inregistrați, următorul ecran va apărea: 

 

 

Selectați  "Yes" (Da) pentru a începe înregistrarea. Următorul ecran va apărea:  

Când înregistrați, următoarea pictograma va apărea: REC 

Apăsați butonul   de pe telecomandă din nou pentru a seta un timp de înregistrare. 

 

 

  

 



 

Apăsați  butonul de pe telecomandă din nou pentru a opri înregistrarea. 

 

După ce inregistrarea a luat sfârșit, selectați "Yes", iar pentru continuarea înregistrării apăsați "No" 

 

6. Teletext 

Majoritatea posturilor TV oferă informații teletext gratuite, inclusiv ultimele știri, vremea, programe 
TV și informații despre acțiuni, etc. Puteți introduce pagini bazate pe teletext in conținutul 
teletextului. 

Afișarea teletextului 

Selectați canalul cu semnal teletext. Apăsați butonul TEXT. 

Selectați pagina potrivită folosind butoanele colorate de pe telecomandă. Apăsați TEXT înca o 
dată și imaginea va apărea pe ecranul TV. 

Selectarea unei pagini 

Puteși introduce un număr format din 3 cifre pentru a naviga la pagina dorită folosind tastatura 
numerică de pe telecomandă.  

Dacă ați introdus un numar incorect, trebuie să introduceți din nou numarul corect format din 3 cifre, 
imediat după ce ați introdus numerele. 

Puteți naviga pagini înainte si înapoi folosind butoanele PAGE+/- .  

Modul Mixt 

Această funcție face posibil urmăritul posturilor TV și al teletextului în același timp. 

Când o pagină teletext este afișată, apăsați butonul TEXT incă o dată iar ecranul va arăta informatții 
despre TV și teletext în același timp. 

Apăsați butonul TEXT încă o dată și doar ecranul TV va fi arătat. 



Blocare 

Puteți apăsa butonul HOLD pentru a bloca pagina teletext. Pentru a anula blocarea paginii, apăsați 
butonul înca o dată. 

Index 

Apăsați butonul INDEX pentru a vedea conținutul paginii. Introduceți o 

pagină specifică a teletextului folosind butoanele numerice. 

Zoom în teletext 

Dacă o pagină teletext este afișată, puteți apropia imaginea (zoom) pentru a dubla marimea 
acesteia. Apăsați butonul SIZE pentru a apropia imaginea în partea superioara a paginii teletext. 
Apăsați butonul SIZE din nou pentru a apropia imaginea în partea inferioara a paginii 
teletextului. Apăsați butonul înca o dată pentru a reveni la imaginea originala. 

Modul Display 

Apăsați butonul REVEAL pentru a arăta informații ascunse din teletext. Apăsați butonul incă o dată 
pentru a anula comanda. 

Butoanele Colorate (roșu, verde, galben si albastru) 

Selectați pagina teletext potrivită folosind butoanele colorate. 

 

7. COMPONENTĂ SCART/AV/ Meniu Setări 

Meniul Imagine este asemănător ca în partea anterioară a manualului de utilizare. Meniul Sunetului 
este asemănător ca in partea anterioară a manualului de utilizare. Meniul Canal nu este accesibil, 
elementele sunt de culoarea gri șters. Meniul Caracteristici este asemănător ca în partea anterioară a 
manualului de utilizare. Meniul Setari este asemănător ca in partea anterioară a manualului de utilizare. 

Notă   
Următorul mesaj va apărea dacă nu există semnal de la vreuna din sursele de intrare DTV, ATV, 
SCART/AV/COMPONENT. 

 

Aparatul va trece automat în modul stand-by dacă nu primește semnal in 15 minute. 



8. HDMI 

8.1. Meniu Setări 

Apăsați butonul SETUP pentru afișarea meniului principal. 

Folosiți butoanele pentru a selecta Setup din meniul principal, apoi apăsați butonul OK sau 
butonul ► pentru a intra în meniu. 

 

1. Apăsați pentru a selecta elementul pe care doriți să îl ajustați și apoi intrați în meniu 
apăsând butonul OK sau butonul ►. 

2. Folosiți butoanele pentru a selecta elementul, sau folosiți butoanele pentru a selecta alt 
element.  

3. După ce ați finalizat setarea, apăsați butonul SETUP pentru a salva si pentru a vă întoarce în 
meniul anterior sau apăsați butonul EXIT pentru a ieși complet din meniu. 

8.2. Setare HDMI  

Folosiți butoanele pentru a selecta elemtnul HDMI Setup și apoi selectați apăsând butonul OK 
sau butonul ► pentru a intra în submeniu. 

 

Notă  

Alte meniuri si prezentări sunt asemănătoare ca în partea anterioară al acestui manualului de utilizare. 
Meniul sursă al HDMI nu este valabil dacă elementele sunt de culoarea gri șters. Meniul Imagine este 

 



asemănător ca în partea anterioară a manualului de utilizare. Meniul Sunetului este asemănător ca in 
partea anterioară a manualului de utilizare. Meniul Caracteristici este asemănător ca în partea 
anterioară a manualului de utilizare. 

9. PC 

9.1. Meniu Setări 

Apăsați butonul SETUP pentru a afișa meniul principal. 

Folosiți butoanele pentru a selecta Setup din meniul principal apoi apăsați butonul OK sau 
butonul ► pentru a intra în meniu. 

 

1. Apăsați pentru a selecta elementul pe care doriți să îl ajustați și apoi intrați în meniu 
apăsând butonul OK sau butonul ►. 

2. Folosiți butoanele A/^ pentru a selecta elementul, sau folosiți butoanele pentru a selecta alt 
element.  

3. După ce ați finalizat setarea, apăsați butonul SETUP pentru a salva si pentru a vă întoarce în 
meniul anterior sau apăsați butonul EXIT pentru a ieși complet din meniu. 

9.2. Setări PC 

Folosiți butoanele pentru a selecta elementul PC Setup și apoi apăsați butonul OK sau butonul ► 
pentru a intra în submeniu. 

 

 



Ajustare Automată 

Folosiți butoanele pentru a selecta elementul Auto Adjust și apoi apăsați butonul OK sau 
butonul ► pentru a intra în submeniu. 

 

Poziția H  

Folosiți butoanele pentru a selecta elementul H Position, apoi apăsați butonul OK sau butonul 
► pentru a intra în submeniu. Folosiți butoanele A/^ pentru a ajusta poziția orizontală a imaginii. 

Poziția V  

Folosiți butoanele pentru a selecta elementul V Position, apoi apăsați butonul OK sau butonul 
► pentru a intra în submeniu. Folosiți butoanele A/^ pentru a ajusta poziția verticală a imaginii. 

Aspect 

Folosiți butoanele pentru a selecta elementul Phase, apoi apăsați butonul OK sau butonul ► 
pentru a intra în submeniu. Folosiți butoanele pentru a seta aspectul ecranului. 

Ceas 

Folosiți butoanele pentru a selecta elementul Clock, apoi apăsați butonul OK sau butonul ► 
pentru a intra în submeniu. Folosiți butoanele pentru a seta ceasul. 

Notă Alte meniuri si prezentări sunt asemănătoare ca în partea anterioară al acestui manualului de 
utilizare. Meniul sursă PC nu este valabil dacă elementele sunt de culoarea gri șters. Meniul Imagine 
este asemănător ca în partea anterioară a manualului de utilizare. Meniul Sunetului este asemănător 
ca in partea anterioară a manualului de utilizare. Meniul Caracteristici este asemănător ca în partea 
anterioară a manualului de utilizare. 

10. Dispozitive USB  

Introducere pe scurt 

Acest aparat este dotat cu interfață USB 2.0 și deci poate reda muzică, filme sau imagini de pe 
dispozitive USB. USB este o abreviere a Universal Serial Bus. Majoritatea dispozitivelor USB de pe 
piață sunt fie USB 1.1 fie USB 2.0. Aici vom aminti câteva tipuri de dispozitive USB 1.1: dispozitive de 



comunicație cu monitor, dispozitive de sunet, Human Input Devices (HID), spații de stocare de 
capacitate mare, majoritatea spațiilor de stocare flash, USB HDD, etc. sunt dispozitive de memorie cu 
capacitate mare. Dispozitivele de memorie cu capacitate mare au 2 feluri de formatare a transmisiei: 

1. USB 1.1 Mass Storage Class Control/Bulk/Interrupt (CBI) 
2. USB 1.1 Mass Storage Class Bulk-Only Transport. Acest dispozitiv suporta  numai USB 1.1 Mass 

Storage Class Bulk-Only Transport, nu putem fi siguri că diferitele dispozitive USB vor fi 
suportate de către aparat! Din acest caz, aflați întâi caracteristicile dispozitivului USB înainte să 
îl folosiți. 

 Notă: 

1. Acest aparat suportă format MP3, MPEG1, MPEG2, AVI, JPEG si format BMP. 
2. Acest aparat suporta farmat FAT16, FAT32 și NTFS. 
3. MTP (Media Transfer Protocol) nu este suportat. 
4. Conectați dispozitivul în portul USB al televizorului dumneavoastră. Dacă folosiți prelungitor USB, 

este posibilă incompatibilitatea. 
5. Înainte de a conecta dispozitivul la televizor, salvați-vă datele pentru a preveni pierderea datelor 

sau deteriorarea acestora. Producătorul nu poate fi răspunzator pentru pierderea de date sau 
deteriorarea acestora. 

6. Nu deconectați dispozitivul USB în timpul incărcării datelor. 
7. Dacă doriți să schimbați modul de redare, întai trebuie să ieșiti din modul de redare curent 

apăsând butonul EXIT. 
8. Cu cât este mai mare rezoluția imaginii de pe ecran cu atât va dura mai mult să apară pe el. 
9. În cazul în care fișierele nu sunt suportate sau sunt deteriorate mesajul  "Unsupported format" va 

apărea. 
 

Format redare USB multimedia  

Media Extensie fișier Codec 

Video Audio 

Film .avi Xvid, MPEG-4 MP3, WMA, AAC 

.mpg MPEG-1, MPEG-2 

.dat MPEG-1 

.mov/.mkv H.264 

Muzică .mp3 -- MP3 

.wma -- WMA 

.m4a/.aac -- AAC 

Poze .jpg/jpeg Progressive JPEG 

 Basic JPEG 

.bmp BMP 

.png Non-interlaced 

 Interlaced 

 

 



Notă  

Înainte de a intra în meniul MEDIA, conectați dispozitivul USB, apoi apăsați butonul SOURCE 
pentru a seta sursa intrării USB. 

Apăsați butoanele  pentru a selecta USB în meniul Source, apoi apăsați butonul OK sau 
butonul ► pentru a intra. 

 

10.1. Meniu Poze 

 

Apăsați butonul pentru a selecta Photo din meniul principal, apoi apăsați butonul OK pentru a 
intra. Apăsați butonul EXIT pentru a reveni la meniul anterior. 

 

Apăsați butonul  pentru a selecta fișierul pe care doriți să îl vizualizați, apoi în meniul de selecție a 
fișierului apăsați butonul OK sau ►/II pentru a vedea imaginea. 

Apăsați butonul OK pentru a selecta un director și apoi apăsați butonul OK sau  ►/II pentru a reda sau 
pentru a pune pauză. Informații despre fișierul care este redat vor apărea pentru câteva secunde după 
inceperea sau în momentul în care butonul DISPLAY este apăsat. 

10.2. Meniu Muzică 

Apăsați butonul pentru a selecta Music din meniul principal, apoi apăsați butonul OK pentru a 
intra. Apăsați butonul EXIT pentru a vă întoarce în meniul anterior. 



 

Apăsați butonul  pentru a selecta fișierul pe care doriți să îl redați, apoi în meniul de selecție a 
fișierului apăsați butonul OK button sau ►/II pentru a începe redarea. Folosiți butonul  pentru a reveni 
la meniul anterior. 

 

Informații despre fișierul care este redat vor apărea în partea stângă a meniului. 

 

10.3. Meniul Film 

Apăsați butonul pentru a selecta Movie în meniul principal, apoi apăsați butonul OK pentru a 
intra. Apăsați butonul EXIT pentru a reveni la meniul anterior. 



Apăsați butonul pentru a selecta fișierul pe care doriți să îl redați, apoi în meniul de selecție a 
fișierului apăsați butonul OK button sau ►/II pentru a începe redarea. Folosiți butonul  pentru a 
reveni la meniul anterior. 

 

Informații despre fișierul redat vor apărea pentru câteva secunde după inceperea redării sau atunci când 
butonul  DISPLAY este apăsat. 

10.4. Meniul PVR  

Apăsați butonul pentru a selecta PVR din meniul principal, apoi apăsați butonul OK pentru a 
intra. Apăsați butonul EXIT pentru a reveni la meniul anterior. 

 

Apăsați butonul pentru a selecta fișierul pe care doriți să îl redați, apoi în meniul de selecție a 
fișierului apăsați butonul OK button sau ►/II pentru a începe redarea.  

 

 



 

 

Informații despre fișierul redat vor apărea pentru câteva secunde după începerea redării sau după ce 
butonul DISPLAY a fost apăsat. Apoi apăsați butonu ►/IIpentru a începe redarea în partea dreaptă a 
ecranului. 

Notă: Alte funcții sunt la fel ca cele din meniul Movie. 

10.5. Meniu E-Book (Book Reader) 

Apăsați butonul pentru a selecta E-Book (Book Reader - Cititor Cărți) din meniul principal, apoi 
apăsați butonul OK  pentru a intra. Apăsați butonul EXIT pentru a reveni la meniul anterior. 

 

Apăsați butonul pentru a selecta fișierul pe care doriți să îl redați, apoi în meniul de selecție a 
fișierului apăsați butonul OK button sau ►/II pentru a începe redarea. 

11. Curățare și mentenanță 

Disfuncționalitatea prematură poate fi prevenită. Curățarea regulată și atentă pot extinde durata 
de viață a televizorului dumneavoastră. Înainte de curățare, nu uitați să stingeți televizorul și să îl 
scoateți din priză. 

Curățarea ecranului 

1. Ștergeți praful de pe ecran în următorul fel: înmuiați o cârpă în apă călduță care să conțină 
detergent pentru textile sau detergent de vase. Stoarceți cârpa până este aproape uscată și 
folosiți-o pentru a șterge ecranul. 

2. Asigurați-vă că ecranul nu este incă ud și lăsați-l să se usuce natural înainte să îl porniți. 



 Curățarea altor componente 

Pentru a curăța noroi sau praf, ștergeți celelalte părți ale televizorului cu o cârpă uscată antistatică. 
Nu folosiți o cârpă umezită. 

Scoaterea din funcțiune pentru o perioadă îndelungată de timp 

Dacă nu veți folosi televizorul o perioadă îndelungată de timp (ex. în timpul concediului)      
este indicat să scoateți cablul de alimentare din priză pentru a preveni ca televizorul sa fie 

deteriorat în urma fluctuațiilor de tensiune sau a fulgerării. 

 

 

12. Depanare 

Probleme de depanare cu imaginea 

 

Simtom Cauză și soluție 
Imagine neagra, 
indicator operare este 
închis. 

Verificați conexiunea cablului de alimentare și dacă aparatul este 
pornit. 

Verificați dacă intrarea semnalului din cablu  este corect 
conectat. Verificați dacă dispozitivul de intrare este pornit.  

Ecranul emite imagine 
intermitentă, este 
instabilă 

Verificați dacă semnalul de la dispozitivul de intrare este 
compatibil cu specificațiile aparatului.  

Verificaț modul ieșire computer: control panel - display - settings 
Dacă setările nu corespund cu specificațiile aparatului, ajustați -le 
în conformitate. 

Frecvență monitor orizontal: 30KHz ~ 75KHz Frecvență monitor 
vertical: 50 Hz ~ 75Hz 

 

Probleme de depanare cu sunetul și televizorul 

Simtom Cauză și soluție 
Nu poate fi pornit Vă rugăm să vă asigurați că ați conectat cablul de alimentare în 

mod corect. 

Niciun sunet. Vă rugăm să vă asigurați că ați conectat cablul auditon în mod 
corect. 

Verificați volumul. 

Verificați să nu existe ceva conectat în jack-ul căștilor audio.  

Volumul este prea încet Verificați volumul. 



 Dacă volumul în continuare este prea încet, chiar după ce l -ați 
ajustat, verificați setările din dispozitivul de intrare să fie 
corecte. 

Imaginea este pistruiată. Intrarea antenei este defectă sau conectată greșit.  

Telecomanda nu 
funcționează 

Verificați dacă bateriile telecomenzii nu sunt epuizate. Fie 
bateriile nu sunt introduse corespunzător. Fie sunt obstacole 
între telecomandă și aparat. Verificați ca senzorul receptor să 
fie accesibil. 

 

13. Specificații tehnice 

 

Model SLE22F56M4 

Diagonală 21.5“ 

Consum 29 W 

Consum în modul stand-by <0.5 W 

Voltaj nominal 230 V ~ 

Telecomanda Da 

Montaj perete VESA  100 x 100 

Dimensiuni cu stand (W x H x D) 536 x 380 x 180 mm 

Dimensiuni fară stand (W x H x D) 536 x 346 x 47 mm 

Dimensiuni ale ambalajului (W x H x 
D) 

676 x 390 x 120 mm 

Greutate netă cu stand 4 kg 

Greutate netă fară stand  3.8 kg 

Connexiuni  

RF IN 1 

Intrare AV  1 (jmini jack) 

SCART 1 

Componentă YPbPr 1 (mini jack) 

VGA (D-Sub 15 pin) 1 

HDMI 1 

USB 1 

Format USB suportat 1 

Slot CI  1 

Alte funcții  

Rezoluție WXGA  1080 x 1920 

Luminozitate (cd/m2) 300 nits 

Aspect ratio 16:09 

Contrast Dinamic  1000 

Timp de răspuns (ms) 5 ms 

Număr de culori 16.7M 



Ajustarea temperaturii culorii  Standard, Cool, Warm 

Unghiul vizionării  160° (up + down) & 170° (left + right)  

Tuner integrat Da 

Sistem Video MPEG 2MP@HL, H.264 

Sistem Audio MPEG-2 layer 1/2, MPEG-2 layer 2, BG/DK/I/L a 
NICAM/ A2 STEREO sound system 

Sunet Stereo  Yes 

Ieșire Audio  2 x 3 W 

Înregistrare PVR pe USB Da 

Corecție Sunet Da 

Căutare progresivă Da 

Funcție Time shift (Timeshift)  Da 

EPG Da 

Teletext Da 

Pagini Teletext  1000 

Filtru Comb  3D 

Meniu OSD  Da 

Zoom Auto, 4:3, 16:9, Zooml, Zoom2 

Reducere de sunet DNR (Dynamic noise reduction) 

Temporizator Shut off/start up/sleep 
timer 

Da 

Subtitrări Da 

Limbă Audio  Da 

Listă Canale Da 

Listă de favorite Da 

Blocare imagine Da 

Radio Da 

Blocare Da 

Ghid Parental  Da 

Mod Hotel Da 

 

Notă: 
Specificațiile tehnice se pot schimba fară informare prealabilă.  

 

 

 

 

 



 

 

INSTRUCŢIUNI ŞI INFORMAŢII CU PRIVIRE LA RECICLAREA CORECTĂ A MATERIALELOR DE 
AMBALARE 

Duceți ambalajele la un centru de reciclare hârtie. 

RECICLAREA CORECTĂ A APARATELOR ELECTRICE ŞI ELECTROCASNICE 

Semnificaţia simbolului de pe produs, de pe accesoriile sale sau de pe ambalaj indică 
faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deşeu menajer. Vă rugăm casați acest aparat la 
centrul de colectare pentru reciclarea deşeurilor electrice şi electronice din zona dvs. 
Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte state europene, puteţi returna 
produsele la distribuitorul local atunci când achiziţionaţi un produs nou echivalent. 
Casarea corectă a acestui aparat va contribui la economisirea de resurse naturale  
valoroase şi la prevenirea impactului potenţial negativ asupra mediului şi al sănătăţii 
umane care poate apărea ca rezultat al tratării necorespunzătoare a deşeurilor. Interesaţi-
vă la autorităţile locale sau la cel mai apropiat centru de colectare a deşeurilor pentru 
detalii suplimentare. Casarea incorectă a acestui tip de deşeuri poate fi sancţionată prin 
amenzi, conform normelor naţionale 

Pentru persoanele juridice din Uniunea Europeană 

Dacă doriţi să casaţi un dispozitiv electric sau electronic, solicitaţi informaţiile necesare de 
la distribuitorul sau furnizorul dvs. 

Reciclarea în țări din afara Uniunii Europene 

Dacă doriţi să casaţi acest produs, solicitaţi informaţiile necesare despre metoda corectă   
de casare de la departamentele autorităţilor locale sau de la distribuitorul dvs. 

Acest produs îndeplineşte toate cerinţele legislative de bază ale UE care îl vizează. 

 

Producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări textuluI, designului și parametrilor tehnici fără o 
notificare prealabilă. 

 

 

 

 



 

 

                                       

      Condiţiile garanţiei 
Cardul de garanţie nu face parte din ambalajul aparatului 

 

Acest produs este garantat pentru o perioadă de 24 de luni de la data achiziţiei clientului final. 
Garanţia este limita la următoarele condiţii. Garanţia se referă numai la bunurile clienţilor 
utilizate pentru uzul casnic cotidian. Solicitarea pentru reparare se poate aplica fie la magazinul 
comerciantului de unde a fost achiziţionat produsul, fie la service-urile autorizate menţionate 
mai jos. Clientul final este obligat sa emită solicitarea imediat ce a apărut defecţiunea dar nu 
mai târziu de perioada de valabilitate a garanţiei. Clientul final este obligat să coopereze în 
vederea certificării defectelor pentru care se efectuează solicitarea. Numai produsele curate 
(conform standardelor igienice) şi complete vor fi acceptate. În cazul unei solicitări a garanţei 
eligibile, perioada de garanţie va fi extinsă cu echivalentul perioadei de la care este formulată 
solicitarea şi până la repunerea în posesie a clientului final a produsului sau data la care clientul 
este obligat să ridice produsul. Pentru a obţine repararea sub incidenţa acestei garanţii, clientul 
final este obligat să certifice solicitarea furnizând următoarele documente completate 
corespunzător: chitanţă, certificat de garanţie, certificat de instalare. 

Această garanţie este nulă dacă se aplică următoarele: 

 Defecte care au fost puse la vânzare. 

 Uzură sau deteriorare cauzată de uzul comun. 

 Produsul a fost deteriorat de o instalare greşită sau neavizată, folosit contrar manualului 
de instrucţiuni, folosit contrar  legiferării sau modalităţii obişnuite de utilizare sau 
pentru un alt scop decât cel pentru care a fost proiectat. 

 Produsul a fost deteriorat din cauza unei întreţineri insuficient sau precare. 

 Produsul a fost deteriorat de praf, accident sau forţă majoră (dezastre naturale, incendii, 
inundaţii). 

RO 



 Defecte de funcţionalitate cauzate de slaba dualitate a semnalului, de interferenţa cu 
câmpuri magnetice, etc. 

 Produsul a fost deteriorat în mod mecanic (ex. Buton spart, cazătură, etc) 

 Deteriorări cauzate de folosirea accesoriilor media neportivite, depozite, consumabile 
expandabile (baterii) sau din cauza funcţionării în condiţii necorespunzătoare (ex. 
Temperaturi ridicate, umiditate ridicată, vibraţii) 

 Repararea, modificarea şi alte acţiuni eşuate efectuate de o persoană neautorizată. 

 Clientul final nu a dovedit îndeajuns dreptul de a face solicitarea (timpul şi locul 
cumpărării). 

 Datele din documentele prezentate diferă de datele înscrise pe produse. 

 Cazurile în care  produsul pentru care se face solicitarea nu poate fi identificat în 
conformitate cu documentele prezentate (ex. Numărul de înregistrare sau sigiliul 
garanţiei au fost deteriorate) 

 

Centre service autorizate 

Vizitaţi www.sencor.eu pentru informaţii detaliate referitoare la centrele de service autorizate. 

 

 

 

 

http://www.sencor.eu/

