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Citi ţi cu aten ţie acest manual de utilizare înainte de punerea în func ţiune a 
televizorului. P ăstra ţi-l pentru consultare ulterioar ă. Înregistra ţi num ărul de model 
şi seria televizorului. Consulta ţi eticheta de pe capacul din spate şi oferi ţi aceste 
informa ţii distribuitorului dumneavoastr ă în cazul în care solicita ţi repara ţii. 
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1. Instruc ţiuni importante de siguran ţă 

 
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. 

 

Semnul de exclamaţie încadrat într-un triunghi echilateral indică 
instrucţiuni importante de operare sau întreţinere din documentaţia 
aparatului. 

ATENŢIE 
RISC DE ELECTROCUTARE – NU DESCHIDEŢI! 

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. 
 

Instruc ţiuni generale de siguran ţă 

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

manual de utilizare. 
- Respectaţi toate avertismentele. 
- Respectaţi toate instrucţiunile. 
- Utilizaţi doar accesoriile indicate de producător. 
- NU AŞEZAŢI PE APARAT O SURSĂ DE FLACĂRĂ LIBERĂ, DE EX. O 

LUMÂNARE APRINS Ă. NU AŞEZAŢI OBIECTE ÎNCINSE SAU OBIECTE CU 
FLACĂRĂ LIBERĂ, DE EX. LUMÂNĂRI APRINSE SAU LĂMPI DE NOAPTE 
PE SAU ÎN VECINĂTATEA DISPOZITIVULUI. TEMPERATURILE RIDICATE 
POT TOPI PĂRŢILE DIN PLASTIC ŞI CAUZA INCENDIU 

- 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. 
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- 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. 

- Dacă dispozitivul este echipat cu o mufă de căşti, nu utilizaţi căştile setate la un 
volum mare. Există pericolul de afectare sau pierdere a auzului. 

 

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 
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. 

- Acest aparat nu trebuie instalat într-o zonă strâmtă, precum bibliotecă sau raft, 
dacă nu este asigurată ventilaţia suficientă sau dacă nu sunt respectate 
instrucţiunile producătorului. 

- Nu introduceţi niciun obiect prin fantele de ventilaţie sau alte orificii, deoarece 
acestea pot intra în contact cu piese aflate sub tensiune electrică periculoasă sau 
pot cauza scurtcircuitarea respectivelor piese, ceea ce poate conduce la incendiu 
sau rănire prin electrocutare. Nu turnaţi niciodată lichide în aparat. 

- 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. Temperaturile ridicate pot reduce 
semnificativ durata de viaţă a componentelor electronice ale dispozitivului. 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. 
- Trataţi panoul de sticlă şi capacul dispozitivului cu atenţie. Ecranul de sticlă se 

poate fisura la impact şi cauza rănirea gravă. 
- 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. 

- Nu utilizaţi niciodată un aparat cu un cablu de alimentare sau ştecher deteriorat. 
Dacă ştecherul sau cablul de alimentare sunt deteriorate, opriţi dispozitivul, 
deconectaţi-l de la sursa de alimentare şi contactaţi un centru de service 
autorizat. Un cablu de alimentare sau ştecher deteriorate pot fi înlocuite doar de 
personal calificat. În niciun caz nu încercaţi să înlocuiţi cablul de alimentare sau 
ştecherul de unul singur. 
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- 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. Dacă nu sunteţi sigur de tipul sursei de alimentare din 
locuinţa dvs., contactaţi distribuitorul dvs. sau compania locală de energie 
electrică. 

- Înainte de pornirea dispozitivului, verificaţi dacă conexiunea electrică este 
efectuată adecvat şi în conformitate cu instrucţiunile producătorului. Înainte de 
conectarea sau modificarea conexiunii, opriţi dispozitivul şi deconectaţi-l de la 
priza electrică. 

- 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. 

- Introduceţi ştecherul de alimentare într-o priză electrică independentă. Nu 
supraîncărcaţi prizele de perete cu prelungitoare sau adaptoare multiple de priză. 
Există riscul de rănire prin electrocutare. 

- Când deconectaţi cablul de alimentare, ţineţi-l de ştecher şi nu trageţi de cablu. 
- 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. 

- Nu aşezaţi acest aparat pe un cărucior, pedestal, stativ, braţ sau masă instabile. 
Aparatul poate să se răstoarne şi să rănească copiii sau adulţii din preajmă sau 
să cauzeze deteriorarea sau defectarea ireparabilă a altor obiecte. Utilizaţi 
aparatul doar împreună cu căruciorul, pedestalul, stativul sau masa prevăzute de 
către producător sau vândute împreună cu aparatul. Montarea aparatului trebuie 
să fie efectuată în conformitate cu instrucţiunile producătorului şi trebuie utilizate 
accesoriile de fixare recomandate de producător. 

- Nu vă sprijiniţi de aparat, nu vă aplecaţi peste acesta şi nu îl utilizaţi pe post de 
suport. Protejaţi-l de mişcările violente. Asiguraţi-vă că copiii nu se joacă cu 
aparatul. 

- Dacă utilizaţi căruciorul, fiţi atent când îl deplasaţi. Oprirea bruscă, forţa 
excesivă şi suprafeţele denivelate pot cauza răsturnarea căruciorului împreună 
cu aparatul. 
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- 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. 

- Nu expuneţi aparatul la temperaturi extreme sau condiţii de umezeală. 
 
Notă: 
Dacă aparatul este alimentat de un adaptor, utilizaţi doar adaptorul şi cablul de 
alimentare AC furnizate împreună cu aparatul. Nu utilizaţi prize electrice deteriorate. 
Verificaţi dacă ştecherul electric este bine introdus în priză. Dacă ştecherul electric nu 
este bine fixat, arcul electric format poate cauza un incendiu. Contactaţi un electrician 
autorizat pentru a înlocui priza electrică. 
 
Notă: 
Conectaţi aparatul doar la o priză electrică împământată corespunzător, cu terminal de 
împământare de protecţie. 
 
Notă: 
Dacă veţi instala aparatul pe perete sau suspendat de tavan, respectaţi instrucţiunile 
producătorului care se găsesc în manualul de utilizare ale respectivului produs. 
 

Repara ţiile şi între ţinerea 

 
- 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. 

- În cazul unei reparaţii sau înlocuiri a unei piese din aparat, asiguraţi-vă că 
tehnicianul de service utilizează componentele indicate de producător şi că 
respectivele componente au aceleaşi specificaţii ca cele originale. Înlocuirile 
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neautorizate pot cauza incendiu, pot conduce la pericole sau rănire prin 
electrocutare sau de altă natură. 

- 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. 
 
Notă: 
Nu arunca ţi aparatul împreun ă cu gunoiul casnic menajer. Pentru scoaterea din 
uz, respecta ţi legisla ţia şi reglement ările locale.  
 

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. 

- Asiguraţi-vă că senzorul nu este expus la o sursă de lumină puternică (de ex. 
lumina soarelui) sau lumina provenită de la neoane fluorescente, care pot reduce 
eficienţa şi fiabilitatea telecomenzii. 

- 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. 
- 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. 
- 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. 
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ATENŢIE 
Pentru a preveni pericolul de incendiu sau electroc utare, nu expune ţi acest aparat 
la ploaie sau umezeal ă. 
 
 

 
 
ATENŢIE 
Bateriile nu trebuie expuse la c ăldur ă excesiv ă, de ex. razele soarelui, foc, etc.  
 
Notă: 
Acest dispozitiv poate fi utilizat în climat tropical şi/sau temperat. 
 
 
Completare la manualul de utilizare al ecranului LC D 
 

 
Avertisment legat de afi şarea imaginilor statice, pixeli de culoare 
roşie/albastr ă/verde pe ecran. 
 
Afi şarea unei imagini statice poate cauza defectarea pe rmanent ă 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. 

- 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. 
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Defectele care apar din cauzele mai sus men ţionate nu sunt acoperite de 
garan ţie! 
 
 
 
Pixelii de culoare ro şie, verde şi albastru pot s ă 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. 

 
Observa ţii 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. 
 
Datorit ă gamei largi de dispozitive USB de memorie carduri SD/MMC/MS 
disponibile pe pia ţă, nu este posibil ă garantarea compatibilit ăţii aparatului cu 
toate acestea. 
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Fabricat sub licenţa de la Dolby Laboratories. 
Dolby şi simbolul dublu D reprezintă mărci înregistrate ale Dolby Laboratories. 
 
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: ___________________________________________________ 
 
 
Observa ţii:  
1. Imaginile din acest manual sunt informative. 
2. Meniul aparatului dvs. TV poate să difere uşor de imaginile din acest manual. 
3. Informaţiile din acest document sunt supuse modificărilor fără notificare. Producătorul 
nu îşi asumă răspunderea pentru pagubele directe sau indirecte cauzate de erori, lipsuri 
sau diferenţe între manualul de utilizare şi produsul descris. 
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2. Func ţii şi caracteristici 

Observaţie: 
Datorită actualizărilor şi îmbunătăţirilor permanente, următoarele descrieri nu corespund 
neapărat aparatului dvs. TV. Acest aspect este normal, iar conţinutul real al aparatului 
dvs. TV este decisiv. Toate caracteristicile acestui model au fost enumerate, iar funcţiile 
care nu se aplică aparatului dvs. TV sunt marcate cu simbolul (♦). Vă rugăm acordaţi 
atenţie acestora, iar dacă nu sunteţi sigur, consultaţi dacă acest simbol apare sau nu în 
descriere. 
 

2.1. Caracteristici de baz ă 

1. Căutare manuală şi automată 
2. Două intrări disponibile: 
3. Telecomandă cu IR pentru controlul tuturor funcţiilor. 
4. Ceas pentru oprire automată şi buton shortcut pentru reapelare program. 
5. Design subţire, greutate redusă. 
6. Suport criptare H.256 
 
Caracteristici 
1. Circuit de control digital Auto-tune integrat, care oferă luminozitate superioară şi 
durată lungă de viaţă produsului. 
2. Filtru comb integrat. 
3. Circuit expansiune nivel alb/negru. 
4. Ecran LCD de înaltă clasă, cu luminozitate puternică, contrast ridicat şi unghi larg de 
vizualizare şi timp de răspuns scurt. 
5. Suportă intrare HDMI. 
6. Consum redus de energie în modul standby cu economie de energie. 
7. Chip integrat de ultimă generaţie pentru procesarea digitală a semnalului. 
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3. Descrierea aparatului 

Buton ecran 

Notă: 

Imaginile sunt doar în scop ilustrativ. 

 

 

1. Indicator pornire / senzor telecomand ă / buton standby 

2. Difuzoare 

 
Terminale 
 

Notă: 

Imaginile sunt doar în scop ilustrativ. 
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1. HDMI1 IN: Conexiunea semnalului de intrare HDMI de la sursele de semnal, precum 
un player DVD. 
2. SERVICE ONLY: Port de service. 
3. SCART: Port SCART. 
4. ANTENNA (AER/CABLU/LNB) IN : Conectaţi antena la TV pentru recepţionarea 
programelor. 
5. PCMCIA: Conexiune card CAM. 
6. USB1: Port USB 
7. HEADPHONES (CĂŞTI): Intrare audio; dacă sunt conectate şi selectate căştile, 
difuzoarele se vor dezactiva. 
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4. Telecomanda 

 

1. POWER  
Apăsaţi pentru a porni TV sau trece în modul 
standby. 

2. Mute (Silen ţios)  
Apăsaţi pentru a porni sonorul sau restabili sonorul. 
3. IMAGINE 
Trece în modul imagine. 
4. SUNET 
Trece în modul sunet. 
5. Zoom 
Modifică raportul de afişare. 
6. Butoane numerice 
Selectarea directă a canalelor. 
7. CHN LIST (LISTĂ CANALE) 
Apăsaţi pentru afişarea listei de canale 
8. RETURN 
Apăsaţi pentru a reveni la canalul urmărit anterior. 
9. Butonul MENU 
Deschide meniul. 
10. SOURCE 
Selecţia surselor de intrare. 
11. Sus/jos/stânga/dreapta ( ▲/▼/◄/►) 
Navigare în meniu. 
12. ENTER 
Selectarea confirmării. 
13. TV/RADIO 
Comutare între televiziune şi radio. 
14. EXIT 
Ieşire din meniul curent. 
15. HOME 
Afişează ecranul principal. Acest buton nu va 
funcţiona dacă TV-ul dvs. nu este echipat cu 
caracteristica HOME. 
16. Mărire/mic şorare volum (VOL+/VOL-) 
Mărire sau micşorare volum. 
17. Programul urm ător / anterior (PR+/PR-) 
Comutare canale înainte sau înapoi. 
18. SLEEP 

Setează ceasul de oprire automată, de ex. pe 10 minute, 20 minute, etc. 
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19. EPG 
Apăsare pentru afişarea ghidului electronic de program în 
modul DTV. 
20. SUBTITRARE 
Porneşte / opreşte subtitrarea în modul DTV / USB. 
21. FAV. (Canale favorite) 
Apăsare pentru afişarea canalelor dvs. favorite. Apăsare 
sus/jos pentru parcurgerea canalelor dvs. favorite, 
confirmare prin apăsarea butonului ENTER. 
22. REC 
Apăsare pentru înregistrarea programului curent 
(funcţionează doar în modul DTV). 
23. INFO 
Afişează informaţii despre programul curent. 
24. Butoane de control USB 
Redare şi pauz ă (►/II) 
Apăsare pentru a pune pe pauză redarea, apăsaţi din nou 
pentru continuarea redării. 
Stop (■) 
Apăsare pentru oprirea redării. 
Derulare rapid ă înapoi (◄◄) 
Apăsare pentru derulare rapidă înapoi. 
Derulare rapid ă înainte (►►) 
Apăsare pentru derulare rapidă înainte. 
Fişierul anterior (I ◄◄) 
Apăsare pentru a reda fişierul anterior. 
Fişierul urm ător (►►I) 
Apăsare pentru a reda fişierul următor. 
25. Butoane color 
Apăsare pentru a efectua funcţiile rapide din modul TV sau 
DTV. 
26. NICAM 
Apăsaţi pentru selectarea ieşirii audio dorite, în funcţie de 
canalul transmis. 
27. FREEZE (ÎNGHEŢARE) 
Îngheaţă imaginea de pe ecran (nu este disponibilă în 
modul USB). 

28. PVR LIST 
Afişează lista de fişiere cu înregistrări. 
29. QUICK 
Nicio funcţie atribuită. 
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30. 3D 
Nicio funcţie atribuită. 
31. AD 
Apăsaţi pentru activarea descrierii audio, naratorul descrie ce se întâmplă pe ecran 
pentru persoanele cu dizabilităţi vizuale şi auditive. Apăsaţi din nou pentru a opri 
această funcţie. 

 
Butoane control teletext 
32. TEXT 
Apăsaţi pentru a accesa sau părăsi meniul teletext. 
33. HOLD 
Apăsaţi pentru a pune pe pauză pagina teletext de pe 
ecran fără actualizări şi modificări. Apăsaţi din nou 
pentru a anula menţinerea. 
34. Alte butoane 
SIZE (Dimensiune) 
Măreşte afişarea teletextului: Apăsaţi o dată pentru a 
mări jumătatea de sus a ecranului. Apăsând din nou, 
veţi mări jumătatea de jos a ecranului. Apăsarea din 
nou a butonului va readuce imaginea de pe ecran la 
dimensiunea normală. 
REVEAL 
Apăsaţi acest buton pentru afişarea informaţiilor 
ascunse, de ex. soluţii pentru puzzle-uri sau 
integrame. Apăsaţi din nou pentru a ascunde 
informaţia. 
MIX 
Apăsaţi acest buton pentru a suprapune teletextul 
peste transmisiunea TV. Apăsaţi din nou pentru a 
reveni la modul teletext normal. 
SUB-PAGINĂ 
Apăsaţi acest buton pentru a activa sau dezactiva 
modul de sub-pagină (dacă o sub-pagină este 
disponibilă). Selectaţi sub-pagina dorită prin apăsarea 
butonului roşu/verde. 
INDEX 
Apăsaţi acest buton pentru afişarea conţinutului 
paginii. 
CANCEL 
Apăsaţi acest buton pentru a reveni temporar la 
urmărirea postului de televiziune, în timp ce o pagină 
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teletext se încarcă. Când încărcarea s-a finalizat, numărul paginii apare în colţul stânga 
sus al ecranului. Apăsaţi din nou pentru a reveni la pagina teletextului. 
 
Introducerea bateriilor în telecomand ă 
Introduceţi două baterii AAA în compartimentul bateriilor din telecomandă. Observaţi 
polaritatea bateriilor identificată înăuntrul compartimentului. 
 
Notă: 
Imaginile sunt doar pentru referinţă. Sistemele reale pot să prezinte diferenţe. 
 
Culisaţi capacul pe orizontală. Introduceţi 2 baterii AA cu polaritatea corectă. Închideţi 
apoi capacul la loc. 
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5. Instalarea 

Setare recep ţie prin satelit pentru transmisiunea DVB-S 
SOURCE → DVB-S → MENU → CHANNEL → Advanced Tuning 
 
Setare recep ţie prin satelit (pa şi 1-3, vezi fig. 1) 
Setarea pentru recepţia prin satelit trebuie configurată pentru fiecare satelit dorit înainte 
de efectuarea căutării de canale. 
 
Satelit  – selectare satelit pentru acest aparat TV. 
Tip LNB  – asiguraţi-vă că tipul corespunde cu LNB 
Putere LNB  – pornire sau oprire alimentare LNB 
22KHz – alegeţi 22kHZ pentru activare/dezactivare switch 22K. Mod automat pentru 
activarea şi dezactivarea switch de 22 kHz în funcţie de tipul LNB. 
DiSEqC1.0/1.1  – selectarea modului DiSEqC pentru convertorul ales LNB. 
 

 
Pasul 1  – Selectaţi Satellite şi apăsaţi ENTER pentru a parcurge lista de sateliţi şi 
selectaţi unul. 
Pasul 2  – Selectaţi LNB Setting  şi apăsaţi ENTER pentru accesarea setării LNB. 
Pasul 3  – Asiguraţi-vă că switch-urile 22kHz şi DiSEqC1.0/1.1  corespund satelitului 
selectat. 
 
După respectarea procedurii de mai sus, apăsaţi butonul albastru, iar canalele vor 
începe să fie căutate. 
 
Căutarea avansat ă DVB-S (necesit ă date tehnice de la furnizorul de servicii) 
Când introduceţi lista de dispozitive de transmisie-recepţie automată prin apăsarea 
butonului EPG şi prin neconfirmarea (ENTER) niciunui dispozitiv (doar selectarea nu 
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este suficientă), procesul de căutare va începe pentru toate elementele din listă. Dacă 
alegeţi doar un anumit dispozitiv de transmisie-recepţie a unui singur satelit, programele 
găsite vor fi adăugate la sfârşitul listei existente. Dacă alegeţi mai mult de un dispozitiv 
de transmisie-recepţie, lista dvs. existentă va fi ştearsă, iar doar dispozitivul de 
transmisie-recepţie şi programele de satelit nou găsite, selectate a fi căutate, vor fi 
memorate. 
 
Recomanda re:  
Căutarea completă a posturilor prin satelit poate avea ca rezultat o listă foarte mare de 
canale, care este dificil de gestionat pentru dvs. Acest lucru poate fi evitat prin 
selectarea dispozitivelor de transmisie-recepţie dorite unul câte unul (canalele vor fi 
adăugate). Sau, de exemplu, prin utilizarea căutării de reţea pentru un satelit şi 
„căutarea” altor câteva dispozitive de transmisie-recepţie ale altor sateliţi. Aceasta 
permite memorarea unei liste de canale rezonabil de mari. 

 
Exemplu pentru Skylink Republica Ceh ă: Advanced Search/Astra 
23.5E/Transponder (EPG)/12071H/Tuning(blue)/Search Type=Network/Enter. (Conform 
operatorului, receptorul va găsi şi memora programele pentru tot satelitul). Verificaţi 
parametri pentru dispozitivele de transmisie-recepţie memorate în această manieră, în 
particular simbolurile vitezelor care diferă de 27,5 Msym/s, sau reglaţi vitezelor lor 
actuale 29,5 şi 29,9 Msym/s, acolo unde acestea sunt diferite pentru programele la 
cerere de cele specificate în tabelul de transmisiuni. Căutaţi fiecare dispozitiv de 
transmisie-recepţie unul câte unul de pe satelitul Astra 19.2 E dacă veţi dori să 
recepţionaţi programele oferite de acest satelit şi aveţi o antenă de satelit compatibilă 
 
NOTĂ: 
Instalaţi adecvat antena dvs. de satelit pentru a vă asigura că beneficiaţi de o recepţie 
continuă şi de calitate. Specialistul în instalări vă informează asupra parametrilor tehnici 
(în particular DiSEqC), care vor fi folosiţi în timpul procesului de instalare şi introduşi în 
receptorul TV pentru un proces de căutare a canalelor TV finalizat cu succes. 
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6. Înregistrarea video (PVR) 

NOTĂ IMPORTANTĂ: 
1. Toate tipurile de înregistrare necesită un dispozitiv extern, în care conţinutul va fi 
înregistrat, pentru a fi conectat la portul USB din partea din spate a TV-ului. 
2. Dispozitivul USB trebuie să utilizeze sistemul de fişiere FAT32. 
3. Recomandăm formatarea dispozitivului USB înaintea utilizării sale. 
4. Asiguraţi-vă că opţiunea „DTV” este selectată ca sursă de intrare. 
 

6.1. Înregistrarea şi redarea rapid ă prin ap ăsarea unui buton 

1. Conectaţi un dispozitiv de memorie de înaltă viteză, extern, şi asiguraţi-vă că există 
pe acesta suficient spaţiu liber. 
2. Selectaţi canalul TV şi programul pe care doriţi să îl înregistraţi. 
3. Apăsaţi REC pentru a trece la modul PVR şi începeţi înregistrarea. Un panou cu 
comenzi PVR va apare, având opţiunea de a configura setările. 
 

 
4. Dacă funcţia PVR nu este disponibilă, încercaţi formatarea dispozitivului USB. 
5. Dacă doriţi să opriţi înregistrarea, apăsaţi [■], iar înregistrarea se opreşte. 
 
Notă despre înregistrarea informa ţiilor şi panoul de control (vezi fig.): 
Când înregistraţi un program sau o înregistrare decalată, o bară de unelte va apare, 
conţinând informaţii despre programul selectat, ora curentă, durata de înregistrare şi 
durata maximă disponibilă (conform setării dvs. şi spaţiului liber de pe dispozitivul de 
stocare, durata este estimat conform tipului de transmisiune şi rezoluţie). Bara de unelte 
conţine de-asemenea controale pentru funcţionalitatea de bază – redare, pauză, stop, 
derulare rapidă înainte şi înapoi. Aceste funcţii pot fi activate de tastele săgeată de pe 
telecomandă şi prin apăsarea tastei ENTER sau tastelor corespunzătoare de pe 
telecomandă. 
Puteţi ascunde bara de unelte prin apăsarea tastei JOS şi afişarea bării de unelte din 
nou prin apăsarea aceluiaşi buton. Când bara de unelte este ascunsă, modul este 
indicat de un simbol mic afişat în colţul stânga sus al ecranului. 
 
Note: 
(A) În modul de înregistrare, nu puteţi schimba canalele sau selecta altă funcţie. 
(B) Dacă semnalul este întrerupt sau deconectat în timpul înregistrării, înregistrarea se 
opreşte până când semnalul este restaurat. Aceasta poate cauza pierderea de conţinut 
din program. 
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(C) Nu opriţi televizorul în timpul înregistrării. Televizorul opreşte funcţia PVR şi trece în 
modul standby. 
 

6.2. Timpul de înregistrare 

 
Există două moduri pentru a regla ceasul pentru înregistrarea programului tv. 
 
Dacă veţi cunoaşte detalii despre program: 
1. Porniţi canalul în care programul de înregistrat va fi difuzat. 
2. Apăsaţi EPG pe telecomandă, iar interfaţa EPG va apare. Canalul pe care îl urmăriţi 
va fi selectat pe ecran. 
3. Apăsaţi butonul roşu de pe telecomandă, apoi introduceţi detalii despre programul din 
meniul recorder-ului utilizând ▲/▼ pentru selecţia butonului, şi ◄/► pentru a schimba 
setările. De exemplu, dacă programul începe la 20:30 în aceeaşi zi, introduceţi: 30 
minute în câmpul pentru minute, 20 în câmpul pentru ore (se aplică pentru formatul 
24H), apoi data respectivă. Utilizaţi aceeaşi metodă pentru introducerea timpului de 
final. 
4. Selectaţi modul de înregistrare corespunzător: o dată, zilnic sau săptămânal. 
5. Apăsaţi ENTER pentru a confirma selecţia. Afişează programul tuturor înregistrărilor 
(lista de ore). Mai multe informaţii despre program pot fi găsite în descrierea EPG. 
Dacă navigaţi prin RPG, respectaţi instrucţiunile unde funcţiile EPG sunt descrise. 
 
Înregistrarea, PVR 
Pentru a asigura utilizarea cu succes a funcţiei PVR, este important ca combinaţia de 
viteze de citire şi scriere să fie compatibilă cu tipul curent de transmisiune digitală şi 
viteza sa de redare. Pentru o performanţă maximă a memoriei USB, vă recomandăm 
formatarea dispozitivului dvs. de memorie din TV. Una dintre opţiunile disponibile este 
FAT32, pe care o puteţi utiliza mult mai uşor dacă utilizaţi de-asemenea dispozitivul de 
memorie cu un computer. Opţiunea HiSpeedSystem, care este mai bună pentru 
înregistrare datorită vitezei sale de citire şi scriere, este de până la două ori mai rapidă 
comparativ cu FAT32. Când utilizaţi HiSpeed, luaţi în considerare cantitatea de spaţiu 
liber disponibil pentru înregistrare şi decalajul de timp. Alocarea unei cantităţi mai mari 
de spaţiu vă oferă o mai mare libertate de utilizare a funcţiilor PVR, dar încetineşte în 
acelaşi timp accesul la datele necesare datorită vitezei magistralei unităţii. Verificaţi 
unitatea dvs. pentru a vedea dacă suportă funcţiile PVR, televizorul verifică atât 
sistemul de fişiere, cât şi viteza unităţii, care este esenţială pentru operaţiile PVR 
finalizate cu succes. Viteza este clasificată în clase, de ex. Full HD support, HD support, 
SD support, SD fail. Dacă viteza unităţii dvs., de exemplu, este insuficientă (SD support 
only) şi încercaţi să înregistraţi un program HD, bazat pe viteza de transmisie curentă, 
televizorul fie afişează un mesaj de viteză insuficientă a unităţii (demonstrată după 
experimentarea erorilor din timpul procesului de înregistrare) sau opreşte complet 
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înregistrarea. Viteza transmisiunii şi unităţii nu este evaluată pe o bază continuă, o 
notificare de viteză poate să apară în orice moment (chiar şi repetat) în timpul 
procesului de înregistrare. Dacă acest fenomen intervine, utilizaţi o unitate mai rapidă, 
sau formataţi unitatea sau utilizaţi un sistem HiSpeed. 
 
Timeshift 
Timeshift (decalaj de timp) reprezintă un tip special de înregistrare a transmisiunilor 
digitale, utilizat pentru oprirea transmisiunii vizionate curent (de ex. pentru a servi o 
cafea) şi reporni vizualizarea fără a pierde nicio parte din programul prezentat când nu 
v-aţi aflat în faţa televizorului. 
Accesaţi modul prin apăsarea RECORD şi PLAY/PAUSE (comutare în modul timeshift). 
Apăsaţi PLAY/PAUSE din nou pentru a opri programul şi înregistra în background. 
Odată ce aţi revenit la ecran, apăsaţi PLAY/PAUSE din nou şi reporniţi redarea. Puteţi 
derula rapid înainte şi înapoi prin înregistrare (cu condiţia ca viteza de scriere a unităţii 
dvs. de memorie USB să permită acest lucru) la viteze multiple prin apăsarea repetată a 
tastei FFWD/REV. Apăsaţi STOP pentru a opri modul timeshift (revenire la 
transmisiunea în timp real) şi apăsaţi STOP din nou pentru a opri complet înregistrarea. 
 
NOTĂ: 
Când înregistraţi sau urmăriţi canalele cu un anumit decalaj de timp, protejate de 
accesul condiţional, sistemul dvs. de acces condiţional poate restricţiona procesarea 
conform regulilor de acces condiţional. De exemplu, înregistrarea programelor de 
urmărit mai târziu este diferită de urmărirea programelor în timp real, iar codul de timp 
memorat poate limita sau interzice acţiunile dvs. Nu încălcaţi legile de copyright. 
Sistemul poate refuza să înregistreze programe, considerând chiar parametri de 
memorie conectată sau funcţii speciale protective de transmisie atât a întregului 
program, cât şi a programelor individuale sau segmentelor de program (de ex. datorită 
vârstei sau restricţiilor regionale). Vă rugăm contactaţi furnizorul dvs. de sistem de 
acces condiţional pentru mai multe informaţii. 
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7. Meniul de set ări 

 
Comenzile meniului (modul DTV) 
Apăsaţi „MENU” pentru a deschide meniul principal. 
Apăsaţi [◄] / [►] pentru a selecta o opţiune. 
Apăsaţi „ENTER” pentru a confirma opţiunea. 
Apăsaţi [◄] / [►] / [▲] / [▼] şi apăsaţi ENTER pentru a selecta submeniurile. 
Apăsaţi „MENU” pentru a ieşi din opţiune. 
 

7.1 Imagine 

 
Modul Imagine 
Selectarea modului de control automat al imaginii. Opţiunile disponibile includ Dynamic, 
Standard, Mild şi User. 
 
Temperatura culorii 
Setare generală ton de culoare. Opţiuni disponibile Cool, Medium, Warm şi User. 
 
Raport aspect 
Selectaţi raportul de aspect (proporţiile imaginii) conform tipului de video sau 
preferinţele personale. Opţiunile disponibile includ: 4:3 / 16:9 / Just Scan / Zoom2 / 
Zoom1. (Notă: anumite opţiuni pot să nu fie disponibile din anumite surse). 
 
Reducere zgomot 
Elimină zgomotul din imagine. Opţiunile disponibile includ Off / Low / Middle / High. (PC 
nu poate fi utilizat ca sursă). 
 
Reducere zgomot MPEG 
Elimină zgomotul generat când este creat semnal video digital. Opţiunile disponibile 
includ Off / Low / Middle / High (PC-ul nu poate fi utilizat ca sursă). 
 

7.2 Sunetul 

 
Modul de sunet 
Selectaţi modul dvs. favorit de sunet pentru fiecare intrare. Opţiunile disponibile includ 
Standard / Music / Movie / Sports / User. 
 
Bass  
Setează frecvenţe sonore joase. 
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Treble 
Setează frecvenţe sonore înalte. 
 
Balans 
Controlează balansul de sunet între difuzoarele din stânga şi dreapta (căşti). 
 
Auto Volum 
Setează volumul corespunzător nivelului de sunet de intrare. Opţiunile disponibile includ 
On şi Off. 
 
Sunetul înconjur ător (Surround Sound) 
Activează Sistemul de sunet înconjurător. 
 
Comutatorul AD 
Activează descrierea audio; poate fi activat din setările de volum descriere audio. Când 
descrierea audio este activată, naratorul descrie ce se întâmplă pe ecran pentru 
persoanele cu dizabilităţi. 
 

7.3. Canale 

 
Auto Tuning (C ăutare automat ă canale) 
Selectaţi dintre opţiunile disponibile, DVB-T sau DVB-C şi apoi apăsaţi ENTER pentru a 
trece la următorul pas, apoi alegeţi ţara sau tipul de tuning şi apoi căutaţi şi memoraţi 
automat programele. Dacă doriţi să opriţi procesul de căutare automată, apăsaţi MENU 
sau EXIT. Fereastra de ieşire va apare. 
Apăsaţi ◄ pentru a confirma ieşirea. 
Apăsaţi ► pentru a continua căutarea. 
 
Căutare avansat ă  
Utilizaţi pentru setarea antenei parabolice, vezi secţiunea Setare recep ţie prin satelit.  
 
Căutarea Manual ă DTV 
Căutarea manuală şi memorarea programelor, Canal → Căutare Manuală DTV. 
Selectaţi tipul de sursă (DVB-T sau DVB-C) şi căutaţi manual canalele digitale. În 
meniul Channel selectaţi elementul DTV Manual Tuning şi deschideţi meniul prin 
apăsarea ENTER. 
1. Apăsaţi ◄ sau ► pentru a selecta numărul de canal şi apăsaţi ENTER pentru a 
începe căutarea. 
2. Căutarea se opreşte când este găsit un canal, iar acest canal este salvat în poziţia 
curentă a canalului. Dacă doriţi să opriţi căutarea, apăsaţi MENU. 
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Căutarea manual ă ATV 
Mai întâi selectaţi tipul de sursă ATV. În meniul Channel selectaţi elementul ATV 
Manual Tuning şi deschideţi meniul prin apăsarea ENTER. 
1. Selectaţi şi apăsaţi ▲ sau ▼ pentru a selecta opţiunea Storage to 1 (Memorat sub 1 
(numărul poate diferi), Sound System şi channel number. Apoi selectaţi elementul 
Search (Căutare) şi apăsaţi ENTER pentru a începe căutarea. 
Apăsaţi ► pentru a căuta într-o direcţie spre frecvenţe mai înalte; apăsaţi ◄ pentru a 
căuta în direcţia spre frecvenţe mai joase; 
2. Căutarea se opreşte când este găsit un canal, iar respectivul canal este salvat în 
poziţia curentă de canal. Dacă doriţi să opriţi căutarea, apăsaţi MENU. 
 
Reglarea fin ă 
Utilizată pentru a regla fin canalele individuale. Reglarea fină nu este necesară în 
condiţii normale. Totuşi, utilizaţi-o în zone cu recepţie slabă, unde sunt necesare 
ajustări pentru a obţine o calitate video şi audio superioară. 
1. Selectaţi canalul, pe care doriţi să îl reglaţi. 
2. Din meniul Channle, selectaţi elementul ATV Manual Tuning şi utilizând ▼ selectaţi 
elementul Fine Tuning. 
3. Apăsaţi ◄sau ► pentru reglaj fin în vederea obţinerii celei mai bune calităţi video şi 
audio. 
 
Editarea de programe 
Editare de canale. Utilizaţi tastele color de pe telecomandă pentru a sări, redenumi, 
şterge sau muta canalele, şi adăugaţi în lista de favorite prin apăsarea FAV. 
 
Schimbarea ordinii canalelor 
Vă recomandăm să alegeţi mai întâi metoda bună de Sortare (verde) din lista generală 
(CHNLIST), de ex. conform denumirii canalului. Apoi navigaţi la editarea de canale 
(MENU/Channel/Edit Channels) şi utilizaţi butonul FAV pentru a identifica canalele dvs. 
favorite (simbolul inimii roşii). Vă recomandăm utilizarea listei de canale favorite FAV 
pentru liste mai lungi (în mod tipic pentru canelele recepţionate prin satelit). 
Puteţi naviga printre aceste canale. Dacă doriţi să verificaţi dacă recepţionaţi un anumit 
canal (pre-plătit), treceţi peste canal cu cursorul şi apăsaţi ENTER – informaţii despre 
starea recepţiei. Programele pot fi şterse unul după altul prin apăsarea butonuluio roşu. 
Utilizaţi butonul albastru pentru a identicica un canal de sărit, când navigaţi prin canale 
apăsând PR+/-. Utilizaţi butonul galben pentru a selecta un canal specific de mutat, şi 
deplasaţi canalul Sus/Jos în lista de canale. Când aţi sosit în poziţia pe care o doriţi 
pentru memorarea canalului, apăsaţi butonul galben din nou. 
 
Renumerotarea pozi ţiilor canalului când şterge ţi canalele: 
Dacă doar ştergeţi o anumită poziţie de canal, celelalte canale îşi păstrează numărul 
original, făcând mai uşoară sarcina pentru utilizator – nu trebuie să memoraţi numere 
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noi de canale pentru acestea. (Notă: dacă alegeţi un număr de canal care nu mai este 
utilizat în listă, dar este ocupată printre posturile radio (şi vice versa), dispozitivul va 
comuta între TV/RADIO pe numărul selectat). 
Pentru a scăpa de „spaţiile” create în lista de canale şi renumerota poziţiile pentru a 
obţine o secvenţă continuă, utilizaţi funcţia Move (butonul galben) pentru cel puţin o 
poziţie, televizorul redenumeşte canalele şi crează o secvenţă continuă după ieşirea din 
operaţia de mutare. 
 
Sfat pentru modificarea ordinii canalelor: 
Apăsaţi sus/jos în listă, nu utilizaţi end/start din listă, altfel puteţi strica (amesteca) lista 
dvs. de canale. 
 
Notă privind reordonarea listei dvs.: 
Reordonarea canalelor din listă necesită timp, vă rugăm să aveţi răbdare. Reţineţi că 
ordonarea canalelor renumerotează de-asemenea canalele conform a ceea ce aţi 
specificat. De îndată ce canalele sunt ordonate pe baza necesităţilor dvs., nu re-
ordonaţi – butonul verde din lista de canale, altfel veţi „pierde” ordinea dvs. 
 
Informa ţii de semnal 
Afişează informaţii despre canalul DTV curent. 
 
Informaţii CE 
Permit utilizatorului să selecteze din meniul furnizat de CAM. Selectaţi meniul CI găsit în 
meniul PC Card. 
 
Alimentarea antenei de 5V 
Această opţiune este disponibilă doar pentru sursele DVB-T. Selectaţi On pentru 
pornirea antenei TV; selectaţi Off pentru a dezactiva această funcţie. 
 
Actualizare software (OAD) (actualizare software – doar în anumite regiuni) 
Dacă selectaţi On, televizorul poate efectua o actualizare a sistemului dvs. Prin 
selectarea Off, opriţi această funcţie. 
 
OAD Tuning (doar în anumite regiuni) 
Când funcţia Software Update (OAD) este oprită, această opţiune este dezactivată. 
Selectarea opţiunii OAD Scan înseamnă că acest canal va fi căutat în scopul găsirii 
informaţiilor de actualizare OAD. 
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7.4 Opţiuni 

 
Notă: 
Funcţiile variază odată cu sursele diferite, imaginile diferă în funcţie de ecran şi sunt 
doar pentru referinţă. 
 
Limba OSD 
Selectaţi limba OSD dorită. 
 
Limbi audio / limbi subtitrare (nota 1) 
Selectare conform preferinţelor dvs. 
 
Limba TTX 
Selectaţi limba teletextului pentru regiuni variate. 
 
Timp 
Pot fi configurate setările Auto-sincronizare, timp, zonă timp, timp de vară, timp sleep şi 
timp oprire automată. 
 
HDMI CEC 
Apăsaţi pentru a naviga prin submeniuri. 
HDMI CEC – pornire sau oprire funcţie HDMI CEC. 
Auto Standby – intrarea automată a televizorului în modul standby. 
Auto TV on – când un dispozitiv CEC este activat, televizorul se va porni automat. 
Listă dispozitive – dacă opţiunea HDMI CEC este pornită, puteţi verifica lista de 
dispozitive conectată la televizori. 
 
Sistemul de fi şiere PVR (nota 1) 
Setări înregistrare video. Pentru a utiliza această funcţie, trebuie să recepţionaţi 
transmisiuni digitale şi să conectaţi un disc USB. 
 
Restabilire set ări implicite 
Restabilirea setărilor din fabrică. 
 
Actualizare software (USB) 
Conectaţi un dispozitiv USB cu software conţinând actualizarea pentru sistemul TV. 
 
Notă: 
Funcţiile Limbă audio / Limbă subtitrare / Sistem fişiere PVR funcţionează doar cu surse 
DVB-S / DTV. 
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7.5 Blocarea 

 
Blocarea sistemulu 
Activează sau opreşte blocarea sistemului 
 
Fixare parol ă 
Restabileşte parola (parola originală este 0000, iar parola master este 8899). 
 
Blocare program 
Setarea programelor de blocat. 
 
Control parental 
Setarea canalelor la care au acces copiii. 
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8. Operarea USB 

 
Note despre utilizarea unui player USB 
1. Anumite dispozitive de memorie USB pot să nu fie compatibile şi să funcţioneze 
defectuos cu aparatul TV. 
2. Efectuaţi o copie de siguranţă (backup) a datelor dvs. de pe dispozitivul USB în cazul 
pierderii accidentale de date. Nu suntem răspunzători pentru pierderile cauzate de 
utilizarea necorespunzătoare sau defecţiuni. Clientul este singurul responsabil pentru 
copierea de siguranţă a datelor. 
3. În cazul fişierelor mari, timpul de încărcare poate să fie considerabil mai mare. 
4. Viteza de recunoaştere a dispozitivului de memorie USB depinde în funcţie de fiecare 
dispozitiv în parte. 
5. Când conectaţi sau deconectaţi dispozitivul USB, asiguraţi-vă că televizorul nu se 
află în modul USB. Nerespectarea acestui avertisment poate deteriora dispozitivul de 
memorie sau fişierele stocate pe acesta. 
6. Utilizaţi doar dispozitive de memorie USB formatate în sistemele de fişiere FAT16, 
FAT32, NTFS, în sistemele de operare Windows. Dispozitivele de memorie formatate 
într-un sistem care nu este suportat de Windows pot să nu fie recunoscute. 
7. Când utilizaţi o unitate hard cu interfaţă USB, care necesită o sursă de alimentare, 
asiguraţi-vă că alimentarea nu depăşeşte 500 mA. Dacă sursa de almentare a unităţii 
hard cu interfaţă USB depăşeşte 500 mA, TV-ul trece în modul de standby. Unitatea 
hard cu interfaţă USB va fi deconectată, urmată de o restartare a aparatului TV. 
Dacă este găsit un fişier într-un format nesuportat sau deteriorat, mesajul „Fişier 
nesuportat” va apare pe ecran. 
 
Tipuri de fi şiere suportate de pe dispozitivele USB 
Video 
Tip fişier / (extensie) Tip video Tip audio Notă 
MP4, MOV / (.mp4, 
.mov, .m4v) 

Motion JPEG 
MPEG-3 
SP/ASP(XviD) 

MPEG-AUDIO  

AVI / (.avi) Motion JPEG 
MPEG-3 
SP/ASP(XviD) 

LPCM MPEG-
AUDIO 

 

ASF / (.wmv3, .xvid) MPEG-4 SP/ASP 
(XviD) 

MS-ADPCM, Intel-
ADPCM 

 

MKV / (.mkv, .xvid) MPEG-4 SP/ASP 
(XviD) 

MPEG-AUDIO  

TS / (.ts/trp)  LPCM MPEG-
AUDIO 

 

DAT, MPG, MPEG / 
(.dat, .mpg, .mpeg) 

 LPCM MPEG-
AUDIO 

 

VOB / (.vob)  LPCM MPEG-1 
Layer2 
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Muzică 
Tip de fişier Extensie fişier Versiune suportată Notă 

Mpeg-1 Layer 3 wma LPCM WMA 7-9.1 este 
WMA2 

MPEG-1/2 Layer 
1/2 

Nu este disponibil 
(doar inclus în 
video) 

MPEG1/2  

LPCM Nu este disponibil 
(doar inclus în 
video) 

  

AAC aac, mp4, m4a  Clientul trebuie să 
achiziţioneze o 
licenţă. Flux date 
variabil AAC: doar 
derulare rapidă 
înainte la viteze de 
1.5x-2x; formatul 
m4a nu poate fi 
derulat rapid înainte 
sau înapoi; formatul 
ADTS poate fi 
derulat înainte şi 
înapoi 

 
Imagini 

Tip fişier Extensie fişier Versiune suportată Notă 
JPEG Jpg/jpeg   
BMP bmp  Suportat de toate 

modurile 
PNG png MPEG1/2 Suport interlacing, 

mod animaţie 
nesuportat 

 

8.1. Meniul USB 

Apăsaţi Source şi selectaţi opţiunea USB. Puteţi urmări un video, reda muzică şi 
vizualiza imaginile stocate pe dispozitivele de memorie USB. 
1. Conectaţi dispozitivul de memorie USB la intrarea USB şi selectaţi tipul de suport 
media de pe ecranul principal: VIDEO, MUSIC şi PHOTO. 
2. Apăsaţi ENTER; dispozitivul USB conectat va apare pe ecran. Apăsaţi ENTER din 
nou pentru a afişa folderele şi fişierele. 
3. Apăsaţi [◄]/[►] sau [▲]/[▼] pentru a selecta un folder. Apăsaţi ENTER pentru a 
deschide un folder şi selectaţi fişierele, apoi verificaţi fişierele prin apăsarea ENTER. 
Apoi marcaţi fişierul de redat primul şi apăsaţi [►/II] pentru a porni redarea; sau 
selectaţi un fişier şi apăsaţi [►/II] pentru a porni direct redarea. 
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4. Apăsaţi [■] pentru a opri redarea şi reveni la folderul parinte. 
5. Apăsaţi şi ţineţi apăsat RETURN pentru a reveni la folderul părinte. 
6. Repetaţi procesul pentru a selecta şi reda un tip diferit de suport media. 
 

8.2. Redarea filmelor 

Apăsaţi INFO / [▼] pentru a afişa / părăsi bara de meniu următoare. Utilizaţi comanda 
dispozitivului USB de pe telecomandă pentru a efectua acţiuni în cadrul meniului. 
 
Bara de control film 

 
Redare şi pauză / Stop / Anterior / Urm ător 
Apăsaţi [►/II] pentru a porni sau întrerupe redarea; apăsaţi [■] pentru a opri redarea; 
apăsaţi [I◄] / [►I] pentru a reda fişierul video anterior sau următor. Puteţi de-asemenea 
utiliza [◄] / [►] pentru a marca una din cele patru pictograme şi apoi apăsaţi ENTER. 
Televizorul va răspunde corespunzător comenzii. 
 
Derulare rapid ă înainte / înapoi 
Apăsaţi şi ţineţi apăsat [◄◄] / [►►] pentru mai multe secunde pentru a derula redarea 
după preferinţă; apoi apăsaţi [►/I] pentru a porni redarea din noua poziţie. 
 
Modul de redare 
Selectaţi pictograma corespunzătoare şi apăsaţi ENTER pentru a trece la alt mod de 
redare. 
 
Informa ţii 
Selectaţi o pictogramă şi apăsaţi ENTER pentru a vizualiza informaţiile despre fişierul 
video redat. 
 
Salt la timpul introdus 
Staltul într-o poziţie specifică prin introducerea intervalului de timp. Selectaţi pictograma 
corespunzătoare şi apăsaţi ENTER pentru a deschide ecranul în care timpul poate fi 
introdus. Apăsaţi [◄] / [►] pentru a deplasa cursorul şi utilizaţi butoanele numerice 
pentru a introduce timpul. Apăsaţi ENTER, iar televizorul va începe redarea de la timpul 
setat. 
 
Raportul de aspect 
Selectaţi butonul şi apăsaţi ENTER pentru a selecta modul de afişare. 
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8.3. Redarea de muzic ă 

Apăsaţi INFO / [▼] pentru a afişa / părăsi următoarea bară de meniu. Utilizaţi comenzile 
dispozitivului USB de pe telecomandă pentru a efectua acţiunile din meniu. 
 
Bara de comand ă muzic ă 

 
 
Redare şi pauză / Stop / Anterior / Urm ător 
Apăsaţi [►/II] pentru a porni sau întrerupe redarea; apăsaţi [■] pentru a opri redarea; 
apăsaţi [I◄] / [►I] pentru a reda fişierul video anterior sau următor. Puteţi de-asemenea 
utiliza [◄] / [►] pentru a marca una din cele patru pictograme şi apoi apăsaţi ENTER. 
Televizorul va răspunde corespunzător comenzii. 
 
Derulare rapid ă înainte / înapoi 
Apăsaţi şi ţineţi apăsat [◄◄] / [►►] pentru mai multe secunde pentru a derula redarea 
după preferinţă; apoi apăsaţi [►/II] pentru a porni redarea din noua poziţie. 
 
Modul de redare 
Selectaţi pictograma corespunzătoare şi apăsaţi ENTER pentru a trece la alt mod de 
redare. 
 
Informa ţii 
Selectaţi o pictogramă şi apăsaţi ENTER pentru a vizualiza informaţiile despre fişierul 
audio redat. 
 
Note: 

- Acest meniu afişează doar fişierele suportate. 
- Fişierele cu diferite extensii nu vor fi afişate, deşi sunt memorate pe acelaşi 

dispozitiv de memorie USB. 
- Un fişier remodulat MP3 poate cauza deformarea sunetului în timpul redării. 
- Acest aparat TV suportă afişarea versurilor pieselor muzicale (în Engleză). 

Numărul maxim de caractere per linie este de 48. 
- Pentru a afişa textul în timpul redării pieselor, denumirile fişierelor cu piese şi 

versuri trebuie să fie similare. 
- Pentru a vizualiza versurile pieselor muzicale pe ecran, trebuie să aveţi aceste 

texte asociate memorate în acelaşi folder şi cu aceeaşi denumire de fişier cu 
extensia .lrc. 

 

8.4. Afi şarea imaginilor 

Apăsaţi INFO / [▼] pentru a afişa / părăsi următoarea bară de meniu. Utilizaţi comenzile 
dispozitivului USB de pe telecomandă pentru a efectua acţiunile din meniu. 
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Bara de control foto 

 
 

Redare şi pauză / Stop / Anterior / Urm ător 
Apăsaţi [►/II] pentru a porni sau întrerupe navigarea; apăsaţi [■] pentru a opri 
navigarea; apăsaţi [I◄] / [►I] pentru a afişa imaginea anterioară sau următoare. Sau 
apăsaţi [◄] / [►] pentru a marca respectiva pictogramă pe panoul de control şi apoi 
apăsaţi ENTER. Televizorul va răspunde corespunzător. 
 
Modul de redare 
Selectaţi pictograma şi apăsaţi ENTER pentru a comuta pe alt mod de redare. 
 
Rotire 
Selectaţi pictograma din panoul de meniu şi apăsaţi ENTER pentru a roti imaginea cu 
90° în sens orar sau invers orar. 
 
Informa ţii 
Selectaţi butonul corespunzător şi apăsaţi ENTER pentru a consulta informaţiile despre 
imaginea afişată. 
 
Raportul de aspect 
Selectaţi butonul şi apăsaţi ENTER pentru a selecta modul de afişare. 
 
Zoom in / out (m ărire / mic şorare) 
Selectaţi pictograma corespunzătoare de pe bara de meniu şi apăsaţi ENTER pentru 
mărirea / micşorarea imaginii. 
 
Deplasarea în interiorul unei imagini 
Utilizaţi această funcţie pentru vizualizarea convenabilă când imaginea este mărită. 
Marcaţi această pictogramă, apăsaţi ENTER şi apoi deplasaţi-vă prin imagine prin 
apăsarea stânga/dreapta/sus/jos. 
 
Notă: Funcţia Move ( ) este disponibilă doar când o imagine este mărită. 
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9. Depanare 

Citiţi următoarele informaţii, care descriu cauzele şi soluţiile posibile la o problemă cu 
care vă confruntaţi înainte de a apela un tehnician de service. 
 
NU EXISTĂ IMAGINE VIDEO, NU EXISTĂ SONOR 
1. Verificaţi siguranţa sau întrerupătorul electric. 
2. Conectaţi alte dispozitive electronice la priza electrică pentru a stabili dacă aceasta 
funcţionează sau este conectată. 
3. Contact slab între ştecher şi priză. 
4. Verificaţi sursa de semnal. 
 
LIPSĂ CULORI 
1. Schimbaţi sistemul de culori. 
2. Reglaţi saturaţia Auto-tune (automată). 
3. Încercaţi alt canal. Poate fi un program alb/negru. 
 
TELECOMANDA NU FUNCŢIONEAZĂ 
1. Înlocuiţi bateriile. 
2. Bateriile sunt introduse incorect. 
3. Alimentarea nu este conectată la televizor. 
 
NU EXISTĂ IMAGINE VIDEO, NU EXISTĂ SONOR 
1. Reglaţi luminozitatea şi contrastul. 
2. Transmisiunea poate fi întreruptă. 
 
IMAGINE VIDEO NORMALĂ, NU EXISTĂ SONOR 
1. Apăsaţi butonul pentru a creşte volumul. 
2. Volumul este pe silenţios (mute), apăsaţi MUTE pentru a restabili sonorul. 
3. Înlocuiţi sistemul audio. 
4. Transmisiunea poate fi întreruptă. 
 
IMAGINE CU DUNGI 
Cauzată de obicei de interferenţă locală, precum maşini, lămpi şi uscătoare de păr. 
Reglaţi antena pentru a reduce interferenţa. 
 
ZĂPADĂ ŞI INTERFERENŢĂ 
Dacă antena este aflată într-o zonă cu semnal TV slab, imaginea şi sunetul pot fi 
afectate. Dacă semnalul devine extrem de slab, va trebui să instalaţi o antenă specială 
pentru a îmbunătăţi recepţia. 
1. Reglaţi poziţia şi orientarea antenei interioare / exterioare. 
2. Verificaţi conexiunea antenei 
3. Reglaţi fin postul respectiv. 
4. Încercaţi alt canal. Transmisiunea poate fi întreruptă. 
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PORNIREA VEHICULELOR 
Pete de culoare închisă şi dungi orizontale apar, sau imaginea este neclară şi se 
întrerupe. Aceasta este de obicei cauzată de pornirea vehiculelor, lămpilor cu neon, 
maşinilor de găurit electrice şi altor ustensile electrice. 
 
UMBRE 
Umbrele sunt rezultatul unui semnal TV ce vine din două părţi. Unul este direct, iar al 
doilea este reflectat de clădirile înalte, dealuri şi alte obiecte. Recepţia poate fi 
îmbunătăţită prin reglarea direcţiei antenei sau repoziţionare. 
 
INTERFERENŢĂ DE ÎNALTĂ FRECVENŢĂ 
Această interferenţă este cauzată de unde sau benzi diagonale şi în anumite cazuri de 
pierderea contrastului imaginii. Găsiţi şi eliminaţi sursa de radio interferenţă. 
 
Notă: 
Dacă problema persistă, apelaţi centrul local de service. 
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10. Specifica ţii tehnice 

 
Model  SLE 2460TCS / 

SLE 2461TCS 
SLE 3257TCS SLE 40F57TCS SLE 43F57TCS SLE 49F57TCS 

Dimensiune ecran 24” 32” 40” 43” 48.5” 
Consum 40 W 65 W 74 W 74 W 120 W 
Consum de putere 
în standby 

<0.5 W <0.5 W <0.5 W <0.5 W <0.5 W 

Telecomandă Da (2 x AAA) Da (2 x AAA) Da (2 x AAA) Da (2 x AAA) Da (2 x AAA) 
Fixare pe perete 75 x 75 (VESA) 100 x 100 (VESA) 200 x 100 200 x 200 300 x 250 
Dimensiuni cu 
suport mm (L x l x Î) 

561.7 x 131.5 x 
370.8 

735 x 165.5 x 
465.7 

907 x 212 x 557 969.5 x 212.2 x 
601.2 

1102.7 x 264 x 
685.7 

Dimensiuni fără 
suport mm (L x l x Î) 

561.7 x 56 x 338.2 735 x 86.7 x 434.3 907 x 87 x 521 969.5 x 564.3 x 
83.8 

1102.7 x 85.6 x 
645.5 

Dimensiuni ambalaj 
(L x l x Î) 

600 x 90 x 415 814 x 142 x 492 974 x 156 x 608 1080 x 145 x 665 1240 x 145 x 760 

Greutatea brută (kg) 3.4 4.5 7.5 9.6 12.7 
Greutatea netă (kg) 4.1 6 9.7 12.2 15.7 
Conexiuni       
RF IN 2(DVB-T/T2/C + 

DVB-S2) 
2(DVB-T/T2/C + 
DVB-S2) 

2(DVB-T/T2/C + 
DVB-S2) 

2(DVB-T/T2/C + 
DVB-S2) 

2(DVB-T/T2/C + 
DVB-S2) 

AV in 1 1 1 1 1 
SCART 0 0 0 0 0 
Componenta YpbPr 0 0 0 0 0 
VGA (D-Sub 15 pini) 0 0 0 1 1 
HDMI 2 2 2 3 3 
SPDIF coaxial 0 0 0 1 1 
USB 1 1 1 2 2 
Căşti 1 1 1 1 1 
Slot CI 1 1 1 1 (lateral) 1 (lateral) 
Alte caracteristici       
Rezoluţia WXGA De până la 1280 x 

1024 
De până la 1280 x 
1024 

De până la 1280 x 
1024 

De până la 1280 x 
1024 

De până la 1280 x 
1024 

Luminozitate 
(cd/m2) 

220 cd/m2 (ecran) 200 cd/m2 (ecran) 220 cd/m2 (ecran) 230 cd/m2 (ecran) 600 cd/m2 (ecran) 

Raport aspect 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 
Contrast dinamic 1,000,000:1 1,000,000:1 1,000,000:1 1,000,000:1 1,000,000:1 
Timp de răspuns 
(ms) 

8.5 ms 8 ms 9 ms 12 ms 5 ms 

Temperatură 
culoare 

Mediu / Cald / 
Utilizator / Rece 

Mediu / Cald / 
Utilizator / Rece 

Mediu / Cald / 
Utilizator / Rece 

Mediu / Cald / 
Utilizator / Rece 

Mediu / Cald / 
Utilizator / Rece 

Unghi de vizualizare Unghi liber (D/S 
178°, S/J 178°) 

Unghi liber (D/S 
176°, S/J 176°) 

Unghi liber (D/S 
176°, S/J 176°) 

Unghi liber (D/S 
176°, S/J 176°) 

Unghi liber (D/S 
176°, S/J 176°) 

Tuner încorporat 2 (Negru) 2 (Jos) 2 (Jos)  2 (Jos) 2 (Jos) 
Sistem video PAL / SECAM PAL / SECAM PAL / SECAM PAL / SECAM PAL / SECAM 
Sistem audio BG/DK/I/L BG/DK/I/L BG/DK/I/L BG/DK/I/L BG/DK/I/L 
Sunet stereo Da Da Da Da Da 
Ieşire sunet 2 x 3 W 2 x 6 W 2 x 6 W 2 x 8 W 2 x 8 W 
Înregistrare PVR pe 
USB 

Da Da Da Da Da 

Corecţie ton Da Da Da Da Da 
Scanare progresivă Da Da Da Da Da 
Funcţie decalare 
timp 

Nu Nu Nu Nu Nu 

Ghid de program 
electronic EPG 

Da Da Da Da Da 

Teletext Da Da Da Da Da 
Pagini teletext 1000 1000 1000 1000 1000 
Filtru comb 3D 3D 3D 3D 3D 
Meniu OSD Engleză (implicit), 

Cehă, Slovacă, 
Maghiară, 

Engleză (implicit), 
Cehă, Slovacă, 
Maghiară, 

Engleză (implicit), 
Cehă, Slovacă, 
Maghiară, 

Engleză (implicit), 
Cehă, Slovacă, 
Maghiară, 

Engleză (implicit), 
Cehă, Slovacă, 
Maghiară, 
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Poloneză Poloneză Poloneză Poloneză Poloneză 
Zoom 16:9/4:3/ Doar 

scanare / Zoom1 / 
Zoom2 

16:9/4:3/ Doar 
scanare / Zoom1 / 
Zoom2 

16:9/4:3/ Doar 
scanare / Zoom1 / 
Zoom2 

16:9/4:3/ Doar 
scanare / Zoom1 / 
Zoom2 

16:9/4:3/ Doar 
scanare / Zoom1 / 
Zoom2 

Reducere zgomot Oprit / Jos / Mediu 
/ Înalt 

Oprit / Jos / Mediu 
/ Înalt 

Oprit / Jos / Mediu 
/ Înalt 

Oprit / Jos / Mediu 
/ Înalt 

Oprit / Jos / Mediu 
/ Înalt 

Ceas oprit / pornit / 
sleep 

Nu / Nu / Da Nu / Nu / Da Nu / Nu / Da Nu / Nu / Da Nu / Nu / Da 

Subtitrare Da Da Da Da Da 
Limbă audio Da Da Da Da Da 
Listă canale Da Da Da Da Da 
Listă favorite Da Da Da Da Da 
Îngheţare imagine Da Da Da Da Da 
Radio Da Da Da Da Da 
Blocare Da Da Da Da Da 
Control parental Da Da Da Da Da 
Mod hotel Da Da Da Da Da 

 
Mediu (doar pentru zone cu climat temperat): 
Temperatura la utilizare: 5°C ~ 35°C 
Umiditatea la utilizare: 20% ~ 80% 
Temperatura la depozitare: -15°C ~ 45°C 
Umiditatea la depozitare: 10% ~ 90% 
 
Acoperire canale: 
DVB-T/T2: 174 MHz – 230 MHz; 470 MHz – 860 MHz; 
DVB-C: 50 MHz – 858 MHz 
DVB-S/S2: 950 MHz – 2150 MHz 
 
Sistem: 
DTV: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C 
ATV: PAL/SECAM (BG/DK/I) 
AV: PAL, NTSC 
 
Presetări canale: ATV: 100, DVB-T/DVB-C: 600, DVB-S: 1,900 
 
Metoda de afişare stare: Meniu pe ecran 
Indicator setări funcţie: Meniu ecran 
Limba meniu pe ecran: Mai multe opţiuni 
Intrare antenă: 75 Ω asimetric 
Intrare video AV: 75 Ω, 1.0 Vp-p 
Intrare audio AV: 10 k Ω, 0,5 Vrms 
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Notă: 
Specificaţiile tehnice se pot modifica fără notificare prealabilă. 
Versiunea originală este în limba cehă. 
Adresă producător: FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ricany, Republica 
Cehă 
 
Fişă cu informa ţii 
Importator: FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ricany 
Brand Sencor Sencor Sencor Sencor Sencor 

Model 
SLE 2460TCS / 
SLE 2461TCS SLE 3257TCS SLE 40F57TCS SLE 43F57TCS SLE 49F57TCS 

Clasa de 
eficienţă 
energetică 

B A A A A 

Diagonala 
ecranului în cm / 
inci [cm/”] 

60/24 81/32 100/40 109/43 124/49 

Consum de 
energie electrică 
când este pornit 
[W] 

27 34 55 57 74 

Consum anual 
de energie 
electrică* [kWh] 

40 65 74 74 120 

Consum de 
energie electrică 
în modul standby 

≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 

Rezoluţie ecran 
[pixeli] 1366x768 1366x768 1920x1080 1920x1080 1920x1080 

 
* Consumul de energie electrică de 40 kWh (SLE 2460TCS / SLE 2461TCS), 65 kWh 
(SLE 3257TCS), 74 kWh (SLE 40F57TCS), 74 kWh (SLE 43F57TCS), 120 kWh (SLE 
49F57TCS) pe an se bazează pe consumul de energie al televizorului funcţionând 4 ore 
pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie electrică va depinde de modul în care 
este utilizat televizorul. 
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INSTRUCŢIUNI ŞI INFORMAŢII REFERITOARE LA RECICLAREA 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 
scoateţi din uz acest produs la punctul de colectare pentru reciclarea 
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice aferent. Alternativ, în 
anumite state din Uniunea Europeană sau alte state Europene, puteţi 
returna produsul la comerciantul local în momentul achiziţionării unui produs 
nou. Scoaterea din uz 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 societ ăţile comerciale din Uniunea European ă 
Dacă doriţi scoaterea din uz a unui aparat electric sau electronic, solicitaţi 
informaţiile necesare de la vânzătorul sau furnizorul dvs. 
 
Scoaterea din uz pentru ţările din afara Uniunii Europene 
Dacă doriţi scoaterea din uz a acestui produs, solicitaţi informaţiile necesare 
legate de reciclarea 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 notificare 
prealabilă şi ne rezervăm dreptul de a efectua aceste modificări. 
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SENCOR 
 

RO Condi ţii de garan ţie  
 

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. 
 
 
 


