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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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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. 

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. 
 

INSTRUCŢIUNI GENERALE DE SIGURANŢĂ 

 
- Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare înainte de utilizarea aparatului. 

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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 
 

REPARAŢIILE ŞI ÎNTREŢINEREA 

 
- Pentru a preveni riscul de rănire prin electrocutare sau incendiu, nu desfaceţi 

carcasa aparatului – nu există înăuntru componente reparabile sau reglabile de 
utilizatorul care nu deţine echipament şi calificări pe măsură. Dacă aparatul 
necesită reglare sau reparaţie, contactaţi un centru calificat de service. 

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

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

- 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 
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. 
 

 
 
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.  

 Acest simbol indică faptul că dispozitivul deţine izolaţie dublă între tensiunile 
de alimentare periculoase şi piesele accesibile utilizatorului. În cazul reparaţiilor, utilizaţi 
doar piese de schimb identice. 
 
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. 

 
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 disponibile pe pia ţă, nu este posibil ă 
garantarea compatibilit ăţii aparatului cu toate acestea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seria aparatului 
Numărul de serie al produsului este unic şi identifică unic aparatul dvs. 
Introduceţi numărul de serie al aparatului dvs., împreună cu celelalte detalii necesare 
pentru identificarea precisă a aparatului dvs. mai jos. 
 
Serie aparat: _______________________________________________________ 
 
Data de achiziţie: ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Descrierea aparatului 

 

 
 
Senzor de control la distan ţă IR 
Îndreptaţi telecomanda spre acest senzor. 
 
Indicator pornire 
 
Buton SURS Ă 
Apăsaţi acest buton pentru a selecta intrarea dorită. 
 
Buton MENIU 
În modul TV, acesta afişează meniul principal al aparatului tv LCD. 
 
Buton CH +/- 
Apăsaţi pentru a comuta între canalele individuale. În meniul OSD, acesta serveşte 
pentru săgeţile sus/jos. 
 
Buton VOL +/- 
Apăsaţi pentru a mări/reduce volumul. În meniul OSD, acesta serveşte pentru săgeţile 
stânga/dreapta. 
 
Buton STANDBY 
Porneşte televizorul din modul de standby. 
 
 



2. Telecomanda 

 
1. Butonul STANDBY:  
Porneşte televizorul din modul stand-by. 
2. Butonul SOURCE  
Apăsaţi pentru a selecta sursa dorită de intrare. 
3. Butoane numerice 0-9  
Apăsaţi 0-9 pentru a selecta direct un canal TV când 
urmăriţi TV-ul. În modul teletext, introduceţi numărul 
paginii, etc. 
4. Butonul FAV 
Apăsaţi în modul TV pentru a intra / ieşi din meniul 
favorite 
5. Butonul   
Buton pentru revenirea la canalul urmărit anterior. 
6. Butonul SMODE 
Apăsaţi repetat pentru a selecta un mod de sunet. 
7. Butonul PMODE 
Apăsaţi repetat pentru a selecta un mod de imagine. 
8. Butonul SLEEP 
Setaţi timpul de oprire automată pentru televizor. 
9. Butonul TV/RADIO 
Comutare între modurile de televiziune şi radio. 
10. Butonul DISPLAY 
Buton pentru afişarea sursei şi informaţiilor despre 
canale. 
11. Butoanele ▲/▼/◄/►/OK 
Utilizate pentru navigarea într-un meniu de pe ecran 
şi pentru setarea televizorului conform preferinţelor 
dvs. 
12. Butonul MENIU 
În modul TV, acesta afişează meniul principal al 
televizorului. 
13. Butonul EXIT 
Funcţie pentru ieşirea dintr-un meniu sau ecran. 
14. Butonul MUTE 
Apăsaţi pentru oprirea imediată a 
sonorului, apăsaţi din nou pentru a reveni 
la volumul anterior sau apăsaţi VOL +. 
15. Butonul EPG 
Apăsaţi pentru a afişa/ascunde ghidul 
electronic de program. 
16. Butoanele VOL +/- 
Apăsaţi pentru a mări/reduce volumul. 
17. Butoanele CH +/- 



Apăsaţi pentru a comuta între canalele individuale. 
18. Butonul MEDIA 
Apăsaţi pentru comutare în modul Media (USB) 
19. Buton T.SHIFT 
Acesta este utilizat pentru a porni înregistrarea cu un decalaj de timp. Funcţia este 
disponibilă doar în modul DTV. 
20. Butonul REC 
Utilizat pentru a începe înregistrarea (doar în modul DTV). 
21. Butonul AUDIO 
Modul DTV/MEDIA: selectarea unui sunet de fundal, dacă este disponibil. 
Modul ATV: selectarea unui mod de sunet: Stereo/Dual I/II/Mono. 
Alte surse: selectarea canalului din stânga/dreapta. 
22. Butonul SIZE 
Apăsaţi SIZE pentru a modifica dimensiunea ecranului din modul MEDIA. 
23. Butonul REVEAL 
Apăsaţi REVEAL pentru a afişa sau ascunde informaţiile teletext ascunse (în funcţie de 
transmisiune). 
24. Butonul TTX 
Porneşte sau opreşte teletextul. 
Notă: Funcţia teletext este opţională, iar disponibilitatea butoanelor depinde de model. 
Informaţiile teletext depind complet de operatorul canalului. 
25. Butonul HOLD 
Îngheaţă imaginea curentă. 
26. Butonul SUBPAGE 
Apăsaţi pentru a accesa o subpagină de teletext. 
27. Butonul RECLIST 
Accesare listă de înregistrări. 
28. Butonul SUBTITLE 
Buton pentru afişarea / ascunderea subtitlurilor din partea de jos a ecranului, dacă 
acestea sunt disponibile. 
29. Butoanele  

: Pornire / pauză redare, pornire funcţie înregistrare cu decalaj timp. 
: Oprire înregistrare / redare 

: Derulare rapidă înapoi 
: Derulare rapidă înainte 
: Salt la piesa anterioară 
: Salt la piesa următoare 

MIX: imaginea TV şi conţinutul teletext sunt afişate simultan pe ecran. 
30. Butoanele RO ŞU, VERDE, GALBEN, ALBASTRU: 
Corespunde cu diferitele funcţii de culoare din meniu sau teletext. 
Notă: 
Îndepărtaţi bateria în timpul depozitării sau când urmează să nu utilizaţi aparatul o 
perioadă lungă de timp. 



• Pentru a controla aparatul prin utilizarea telecomenzii, îndreptaţi telecomanda 
spre dispozitiv şi apoi apăsaţi butonul corespunzător funcţiei dorite. Raza de 
acţiune maximă a telecomenzii este de aproximativ 5 metri, cu o abatere de până 
la +/- 30° de la direcţia perpendiculară faţă de senzorul de recepţie al 
telecomenzii din partea frontală a aparatului tv. Gradul de încărcare al bateriilor 
influenţează raza de acţiune a telecomenzii. Nu trebuie să existe obstacole 
solide între dispozitiv şi telecomandă, când aceasta este utilizată pentru a 
controla aparatul. 

• În timpul utilizării standard, durata de viaţă a bateriilor este de aproximativ 1 an. 
Când raza de acţiune a telecomenzii este redusă substanţial, sau când există 
probleme legate de utilizarea sa, schimbaţi ambele baterii din telecomandă. 
Dacă nu veţi utiliza telecomanda o perioadă lungă de timp, scoateţi bateriile din 
aceasta – în acest fel veţi împiedica deteriorarea potenţială cauzată de 
scurgerea acestora. 

• Evitaţi impactul puternic al luminii (de ex. lumina directă a soarelui sau lumina 
produsă de surse puternice fluorescente) care poate reduce eficienţa şi 
fiabilitatea telecomenzii IR (infraroşu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conexiunea şi set ările 

 

 

Y Video (galben AV) 
R Dreapta audio (roşu AV) 
W Stânga audio (alb AV) 
G Componenta Y (verde) 
B Componenta Pb (albastru) 
R Componenta Pr (roşu) 

 

 

 



Instalarea cablurilor 

Vă rugăm să citiţi manualul de utilizare cu atenţie înainte de instalare şi utilizare. 
 
1. Scoateţi aparatul TV din ambalaj şi aşezaţi-l pe o suprafaţă dreaptă şi stabilă. 

 
Notă: Când conectaţi sau deconectaţi TV-ul, computer-ul sau alte echipamente, 
trebuie să vă asiguraţi că alimentarea AC a fost în prealabil oprită; când 
deconectaţi cablul de alimentare sau cablul de semnal, vă rugăm să apucaţi de 
ştecher (partea izolată), şi să nu trageţi de corpul cablului. 
 

2. Un conector de antenă IEC poate fi conectat la portul de intrare VF al TV-ului. 
3. Terminalul de ieşire AV al DVD-ului poate fi conectat la portul de intrare AV al 

TV-ului prin cablul AV. 
4. Conectaţi un capăt al cablului VGA la portul VGA al computerului, conectaţi 

celălalt capăt al cablului VGA la portul VGA al TV-ului, şi strângeţi şuruburile în 
sens orar la fiecare capăt al cablului VGA. 
 
Notă: Când conectaţi cablul cu 15 pini VGA, vă rugăm să nu forţaţi conexiunea, 
pentru a nu îndoi sau rupe pinii. 
 

5. Conectaţi un capăt al cablului HDMI la dispozitivul HDMI, şi conectaţi celălalt 
capăt al cablului HDMI la TV. 
 
Notă: 
Când conectaţi HDMI, vă rugăm să acordaţi atenţie operaţiunii, să nu forţaţi 
conexiunea, pentru a nu îndoi sau rupe pinii.  
 

6. Verificaţi şi asiguraţi-vă că toate cablurile AV sunt conectate la porturile corecte. 
7. Conectaţi mufa de intrare sau ieşire SCART de la un dispozitiv extern la aceste 

mufe. 
8. Conectaţi cablul de alimentare la o priză electrică de tensiune 110 – 240 V ~. 

 
Notă: 
Intervalul de putere electrică pentru acest TV este de 110-240V~50/60 Hz. Nu 
conectaţi cablul de alimentare TV la o priză electrică în afara intervalului de mai 
sus. 
Vă rugăm să ţineţi de partea izolată a ştecherului când conectaţi sau deconectaţi 
cablul de alimentare, să nu atingeţi direct partea metalică a cablului. 
 
 
 



4. Selectarea sursei de intrare 

 
Apăsaţi butonul SOURCE pentru a afi şa lista surselor de intrare , 
Apăsaţi butonul ▼/▲ sau SOURCE pentru a selecta sursa de intrare dorită, 
Apăsaţi butonul OK pentru a confirma sursa de intrare, 
Apăsaţi butonul EXIT pentru ieşire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Setare ini ţială 

 
Utilizaţi un cablu de antenă pentru a conecta televizorul (intrarea RF-IN) la mufa 
antenei. 
 
Limba OSD 
Apăsaţi butoanele ◄ / ► pentru a selecta limba de utilizat pentru meniuri şi mesaje. 
 
Ţara 
Apăsaţi butoanele ◄ / ► pentru a selecta ţara de instalare. 
 
Tip anten ă 
Apăsaţi butoanele ◄ / ► pentru a selecta tipul de antenă. 
 
Scanare automat ă 
Apăsaţi butoanele ◄ / ► pentru a selecta Modul: DTV+ATV, DTV sau ATV. 
 

 

Starea Auto Tuning 
Prima bandă este digitală. Pentru a părăsi banda digitală, apăsaţi butonul MENU. A 
doua bandă este analogică. Pentru a părăsi banda analogică, apăsaţi butonul MENU. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Utilizarea meniurilor 

6.1 Meniul Imaginii 

Apăsaţi butonul MENU pentru a afişa meniul principal. 

Apăsaţi butonul ◄ / ► pentru a selecta PICTURE (IMAGINE) din meniul principal, apoi 
apăsaţi butonul OK / ▼ pentru accesare. 

 

1. Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta elementul dorit pentru modificare. 
2. Apăsaţi butonul OK / ◄ / ► pentru efectuarea reglării. 
3. După finalizarea reglajului, apăsaţi butonul MENU pentru a salva şi reveni la 

meniul anterior. 

 

MOD Imagine 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta Modul de Imagine, apoi apăsaţi butonul ◄ / 
► pentru selectare. În meniu există următoarele moduri: Standard, Mild, Personal, 
Dynamic. 
 
Luminozitate/ Contrast / Claritate / Satura ţie / Nuan ţă 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta opţiunea, apoi apăsaţi butonul ◄ / ► pentru 
reglare. 
 
Luminozitatea : Reglează luminozitarea întregii imagini. 
Contrastul : Reglează intensitatea de contrast a imaginii, dar umbra imaginii este 
invariabilă.  
Claritatea : Reglează claritatea detaliilor imaginii. 
Satura ţia: Reglează saturaţia culorii pe baza preferinţelor dvs. 
Nuan ţa: Reglează nuanţa de culoare utilizată în modul NTSC. 
 
Temperatura culorii 
Modifică temperatura generală a culorii a imaginii. 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta Color Temp , apoi reglaţi prin apăsarea 
butonului ◄ / ► . În meniu există următoarele moduri: Standard / Rece / Cald. 



Standard : Produce o imagine vie. 
Rece: Produce o imagine cu nuanţă uşoară de albastru. 
Cald: Produce o imagine cu nuanţă uşoară de roşu. 
 
Raport aspect 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta Raportul de Aspect, apoi apăsaţi butonul ◄ / 
► pentru selectare. 
Auto  Reglează automat Raportul de Aspect în funcţie de dimensiunea 
aparatului TV şi programul transmis. 
Complet/4:3 / Zoom1/Zoom2  Pentru a selecta formatul de afişare disponibil. 
 
Setarea PC 
Apăsaţi butonul INPUT şi selectaţi PC. 
Apăsaţi butonul MENU pentru a accesa meniul principal, apoi utilizaţi butoanele ◄ / 
► pentru a selecta PICTURE (imagine). 
Apăsaţi butonul OK/▼ pentru a accesa meniul şi apoi utilizaţi butonul ▼ pentru a 
selecta PC Setting  (Setare PC). 

 

Utilizaţi butoanele ▼/▲ pentru a selecta un element şi reglaţi valoarea utilizând 
butoanele ◄ / ►. 
 
Auto Adjust (Reglarea automat ă) 
Apăsaţi butonul MENU/► pentru a seta automat poziţia optimă a imaginii. 
Pozi ţie H: Setează poziţia pe orizontală a imaginii. 
Pozi ţie V: Setează poziţia pe verticală a imaginii. 
Phase (Fază): Deformare minimă pe orizontală. 
Clock (Ceas)  Deformare minimă pe verticală. 
 
Mod Ecran 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta Modul HDMI, apoi apăsaţi butonul ◄ / ► 
pentru a selecta Auto, Video sau PC. Acest mod este disponibil doar pentru HDMI 
Input. 
 
Setări avansate 
Reglează caracteristicile video avansate ale imaginii. 



Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta Setările Avansate, apoi apăsaţi butonul OK / 
► pentru a accesa sub-meniul. 

 

NR (Reducere zgomot) 
Setează opţiunile pentru a reduce zgomotul video. 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta NR, apoi apăsaţi butonul ◄ / ► pentru 
selectare. 
Off - Selectaţi pentru a opri detecţia zgomotului video. 
Week - Detectare şi reducere zgomot video redus. 
Medium - Detectare şi reducere zgomot video moderat. 
Strong - Detectare şi reducere zgomot video intens. 
 
Contrast Dinamic 
Setări automate de detaliu şi luminozitate imagine. Utilizaţi butoanele ▼/▲pentru a 
selecta Contrastul Dinamic şi butoanele ◄ / ► pentru a selecta modul dorit. 
Următoarele opţiuni sunt disponibile: Off, Week (Redus), Medium (Mediu), Strong 
(Puternic). 

6.2 Meniul Audio 

Apăsaţi butonul MENU pentru a afişa meniul principal. 
Apăsaţi butonul ◄ / ► pentru a selecta AUDIO din meniul principal, apoi apăsaţi OK 
/ ▼ pentru accesare. 



 

1. Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta opţiunea pe care doriţi să o reglaţi. 
2. Apăsaţi butonul OK / ◄ / ► pentru reglare. 
3. După finalizarea reglajului dvs., apăsaţi butonul MENU pentru salvarea şi 

revenirea la meniul anterior. 
 
Mod sunet 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta Mod Sunet, apoi apăsaţi butonul ◄ / ► 
pentru selectare. Următoarele opţiuni sunt disponibile: Standard, Music, 
Personal, Movie (Film). 
 
Tonalitate/Bass/Balans 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta opţiunea, apoi apăsaţi butonul ◄ / ► 
pentru reglare. 
Tonalitatea  – Reglează efectul de tonalitate. Măreşte sau reduce sunetele înalte 
(ascuţite). 
Bass  – Reglează efectul de bass. Măreşte sau reduce sunetele joase. 
Balansul  – Reglează balansul între difuzoarele din stânga şi dreapta pentru a se 
adapta poziţiei dvs. de ascultare. 
 
Sunet surround (înconjur ător) 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta opţiunea de Sunet Surround , apoi 
apăsaţi butonul ◄ / ► pentru a selecta On sau Off. 
 
Setarea EQ 
Reglaţi curba egalizatorului cu 7 benzi. 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta EQ Setting, apoi apăsaţi butonul Enter / ► 
pentru a accesa sub-meniul. 



 

Modul EQ 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta Modul EQ , apoi apăsaţi butonul ◄ / ► 
pentru selectare. 
(Mod EQ disponibil: Off, Rock, Pop, Jazz, Utilizator). 
 
AVL (Limitator de volum automat) 
Setează controlul de volum automat. 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta AVL, apoi apăsaţi butonul ◄ / ► pentru a 
selecta On sau Off. 
 
SPDIF 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta SPDIF, apoi apăsaţi butonul ◄ / ► pentru 
a selecta Off / Auto / PCM. 
 
Descrierea Audio 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta Descrierea Audio , apoi apăsaţi butonul 
Enter / ► pentru a accesa sub-meniul. 
 
În acesta puteţi porni (On) sau opri (Off) Descrierea Audio şi seta raportul de 
volum a unei piese standard audio şi descrieri audio. 
 
Notă: Descrierea audio este plasată în trasmisiunea staţiei TV. Identificaţi care 
staţii TV şi ce programe au disponibile descrieri audio. 



 

Mod 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta Modul, apoi apăsaţi butonul ◄ / ► pentru 
a selecta On sau Off. 
Când modul este On, Volumul poate fi reglat de utilizatori. 
 
Tipul de sunet 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta Tipul de sunet, apoi apăsaţi butonul ◄ / ► 
pentru selectare. 
(Tip de sunet disponibil: Stereo, Dual I, Dual II, Mixed – amestecat). 

 

6.3 Meniul Canale 

Apăsaţi butonul MENU pentru a afişa meniul principal. 
Apăsaţi butonul ◄ / ► pentru a selecta CANAL  din meniul principal, apoi apăsaţi 
OK / ▼ pentru accesare. 

 

1. Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta elementul pe care doriţi să îl modificaţi. 
2. Apăsaţi butonul OK pentru a accesa sub-meniul. 



3. După finalizarea setărilor, apăsaţi butonul MENU pentru a reveni la meniul 
anterior. 

 
Tip recep ţie (tuner) 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta Tipul de recepţie, apoi apăsaţi butonul ◄ / ► 
pentru a selecta Antenă sau Cablu. 
 
Scanarea automat ă 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta Scanare automată, apoi apăsaţi butonul OK / 
► pentru a accesa sub-meniul. 
Tip tuner Antenă     Tip tuner Cablu 

 
 
Ţara 
Apăsaţi butonul ◄ / ► pentru a selecta ţara. 
 
Modul 
Apăsaţi butonul ◄ / ► pentru a selecta un mod. 
 
Tip scanare 
Apăsaţi butonul ◄ / ► pentru a selecta Tipul de Scanare: Avansată, Rapidă, Completă. 
 
ID Reţea 
Apăsaţi butonul ◄ / ► pentru a selecta ID Reţea: Auto sau introduceţi o valoare 
numerică. 
 
Frecven ţă 
Apăsaţi butonul ◄ / ► pentru a selecta Frecvenţa: Auto sau introduceţi o valoare 
numerică. 
 
Rată de simbol 
Apăsaţi butonul ◄ / ► pentru a selecta Rata de simbol: Auto sau introduceţi o valoare 
numerică. 
 



Start 
Apăsaţi butonul OK / ►pentru a începe căutarea automată. Aceasta va căuta dintâi 
canalele digitale, apoi canalele analogice. Înainte de executarea căutării automate de 
canale, este necesară selectarea unei antene. Setarea incorectă a antenei poate cauza 
imposibilitatea găsirii anumitor canale. Numărul de canale găsite nu include canalele 
codate. 
 
Scanarea manual ă 

 
Apăsaţi butoanele  ▼/▲ pentru a selecta Scanare Manuală, apoi apăsaţi butonul 
OK / ►pentru a accesa sub-meniul. 
 

 
 
 
Scanare digital ă manual ă 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta Scanarea digitală manuală, apoi apăsaţi 
butonul OK / ► pentru a accesa sub-meniul. 
 
          Tip tuner Antenă                  Tip tuner Cablu 

 
 
ID reţea 
Apăsaţi butonul ◄ / ► pentru a selecta ID Reţea: Auto sau introduceţi o valoare 
numerică. 



 
Frecven ţa 
Apăsaţi butonul ◄ / ► pentru a selecta Frecvenţa: Auto sau introduceţi o valoare 
numerică. 
 
Rata simbol 
Apăsaţi butonul ◄ / ► pentru a selecta Rata de simbol: Auto sau introduceţi o 
valoare numerică. 
 
Modula ţia 
Apăsaţi butonul ◄ / ► pentru a selecta Modulaţia: Auto, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 
128QAM, 256 QAM. 
 
Start 
Apăsaţi butonul OK / ► pentru a porni scanarea automată. 
 
Scanare analogic ă manual ă 
 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta Scanarea analogică manuală, apoi apăsaţi 
butonul OK / ► pentru a accesa sub-meniul. 
 

 
 
 
Scanare analogic ă 
Apăsaţi butonul ◄ / ► pentru a selecta Scanare Analogică. 
 
Canal de salvat 
Utilizaţi butonul ◄ / ► pentru a selecta Canal de salvat: număr digital. 
 
Sistem de culori 
Apăsaţi butonul ◄ / ► pentru a selecta Sistemul de culori: Auto, PAL sau SECAM. 



 
Sistemul de sunet 
Apăsaţi butonul ◄ / ► pentru a selecta Sistemul de sunet: Auto, DK, BG, I sau L. 
 
AFC (Reglare automată bandă) 
Apăsaţi butonul ◄ / ► pentru a selecta On sau Off. 
 
Start 
Apăsaţi butonul OK /  ► pentru a porni căutarea de canale. 
 

 

 

Editare canale 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta Editare Canale, apoi apăsaţi butonul OK / ► 
pentru a accesa sub-meniul. 
 

 
 

 Cele trei taste color reprezintă taste rapide pentru programarea 
canalului. 



Apăsaţi dintâi ▼/▲ pentru a selecta canalul pe care doriţi să îl ştergeţi sau mutaţi 
sau săriţi, apoi: 
- Apăsaţi butonul Roşu pentru a şterge canalul. 
- Apăsaţi butonul Verde  pentru a sări peste canalul selectat. 
- Apăsaţi butonul Albastru  pentru a seta canalul în starea mobilă. Apoi apăsaţi ▼/▲ 
pentru a-l deplasa în poziţia dorită. 
 
Manager Favorite 
Utilizaţi butoanele ▼/▲ pentru a selecta Favorite Manager, apoi apăsaţi butonul OK 
pentru a accesa submeniul. 

 

 

Interfa ţa comun ă 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta Interfa ţa Comun ă, apoi apăsaţi butonul OK / 
►  pentru a selecta sub-meniul. Opţiunea este disponibilă doar când există un card 
CI introdus în modul DTV. 
 

 
 
Informa ţia de semnal 



Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta Informaţia de Semnal, apoi apăsaţi butonul 
OK pentru a consulta informaţiile de detaliu despre semnal. Această funcţie este 
disponibilă doar în modul DTV. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.4 Meniul de blocare sistem 

Apăsaţi butonul MENU pentru a afişa meniul principal. 
Apăsaţi butonul ◄ / ► pentru a selecta Blocare sistem din meniul principal, apoi 
apăsaţi OK / ▼ pentru accesare. 
 

 
1. Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta opţiunea pe care doriţi să o reglaţi. 
2. Apăsaţi butonul OK / ◄ / ► pentru accesarea submeniului. 
3. După finalizarea reglajului, apăsaţi butonul MENU pentru salvare şi revenire la 

meniul precedent. Parola implicită este 0000, iar dacă aţi uitat parola setată, vă 
rugăm apelaţi la un centru autorizat de service. 

 
Activare 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta Activare , apoi apăsaţi butonul ◄ / ► pentru a 
selecta On (pornit) sau Off (oprit). 
Opţiunile Blocaj canal, Control Parental şi Blocaj Tastatură sunt disponibile doar când 
opţiunea Activare  este setată pe On (pornită). 
 
 
Blocare Canale 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta Blocare canale, apoi apăsaţi butonul OK / ► 
pentru a accesa sub-meniul. 

 



Control parental 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta opţiunea Control Parental , apoi apăsaţi butonul 
◄ / ► pentru selectarea valorii respective. 
 
 
Blocare tastatur ă 
Setaţi pentru a preveni utilizarea de către copiii mici, sau utilizarea sau setările nedorite. 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta opţiunea Blocare tastatură, apoi apăsaţi butonul 
◄ / ► pentru a selecta On (pornită) sau Off (oprită). 
 
Parolă nouă 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta opţiunea Parolă Nouă, apoi introduceţi de două 
ori un număr din patru cifre pe care doriţi să îl setaţi. 
 
Eliminare blocare 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta opţiunea Clear Lock (Eliminare blocare). 
 
Mod Hotel 
Utilizaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta opţiunea Mod Hotel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.5 Meniul Set ări 

Apăsaţi butonul MENU pentru a afişa meniul principal. 
Apăsaţi butonul ◄ / ► pentru a selecta SETARE din meniul principal, apoi apăsaţi 
OK / ▼ pentru accesare. 
 

 
 
1. Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta opţiunea pe care doriţi să o reglaţi. 
2. Apăsaţi butonul OK / ◄ / ► pentru a accesa sub-meniul. 
3. După finalizarea reglării, apăsaţi butonul MENU pentru salvare şi revenire la 

meniul precedent. 
 
Limba OSD 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta Limba OSD, apoi apăsaţi butonul ◄ / ► 
pentru selectare. 
 
Limbi audio 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta Limbile Audio, apoi apăsaţi butonul OK pentru 
a accesa sub-meniul. 
Apăsaţi  butonul ▼/▲ / ◄ / ► pentru a selecta Limba Audio Principală şi Limba 
Audio Secundară. 
 



 
 
Subtitrarea 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta Subtitrarea, apoi apăsaţi butonul OK pentru a 
accesa sub-meniul. 
 
Mod 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta Modul, apoi apăsaţi butonul ◄ / ► pentru a 
selecta On sau Off. 
Apăsaţi butonul ▼/▲ / ◄ / ► pentru a selecta Limba Subtitrării Principală şi Limba 
Subtitrării Secundară. 
 
Handicap Auditiv (Subtitrare pentru persoane cu han dicap auditiv) 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta Handicap Auditiv, apoi apăsaţi butonul ◄ / ► 
pentru a selecta On sau Off.  
 
Teletext 
Teletextul este disponibil numai în modurile DTV sau ATV. 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta Teletext, apoi apăsaţi butonul OK / ► pentru 
a accesa sub-meniul. 
 

 
În sursa DTV, apăsaţi butonul ◄ / ► pentru a selecta Limba Teletextului Digital. 
În sursa ATV, apăsaţi butonul ◄ / ► pentru a selecta Limba de Decodare Pagină. 



Blue Screen (Ecran albastru) 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta opţiunea Blue Screen, apoi apăsaţi butonul 
OK/ ► pentru a accesa submeniu. 
 
Setări de or ă 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta Setări Oră, apoi apăsaţi butonul OK / ► 
pentru a accesa sub-meniul. 

 
 
Timpul OSD 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta Timpul OSD, apoi apăsaţi butonul ◄ / ► 
pentru selectare. (Timp OSD disponibil: Off, 10 secunde, 20 secunde, 30 secunde, 
60 secunde). 
 
 
Ceas oprire automat ă (Sleep) 
Fixaţi un ceas (cronometru) pentru ca TV-ul să se oprească automat. 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta Sleep Timer, apoi apăsaţi butonul ◄ / ► 
pentru selectare. (Timp Ceas Oprire disponibil: Off, 5 minute, 15 minute, 30 minute, 
60 minute, 90 minute, 120 minute, 240 minute). 
 
Auto Sleep 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta Auto Sleep, apoi apăsaţi butonul ◄ / ► 
pentru selectarea Off, 3 ore, 4 ore sau 5 ore. 
 
Ora zonal ă 
Selectaţi ora zonală în care vă aflaţi. 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta Ora Zonală, apoi apăsaţi butonul OK / ► 
pentru a accesa sub-meniul. 
 



 
 
Ora 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta Ora, apoi apăsaţi butonul OK / ► pentru a 
accesa sub-meniul. 
 

 
Setaţi Auto Sync pe Off, On/Off Timer pe On, apoi puteţi seta manual ora. 
 
Notă: În cazul unei pene de curent, setarea ceasului se va pierde. 
 
Setările PVR 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta Setările PVR, apoi apăsaţi butonul OK pentru 
a accesa sub-meniul. Aceasta va verifica dacă este conectat un dispozitiv USB. 
 



 
 
Setarea efectuat ă prima dat ă 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta Setarea prima dată, apoi apăsaţi butonul OK 
pentru accesarea submeniului. 
 
Parola implicită este „0000”. 

 
 
Resetare 
Apăsaţi butonul ▼/▲ pentru a selecta Resetare, apoi apăsaţi butonul OK pentru a 
accesa sub-meniul. 

 
Dacă sunteţi sigur că doriţi resetarea, apăsaţi Yes (Da) pentru a reseta. 
 



Meniul EPG 
Apăsaţi butonul EPG de pe telecomandă pentru a accesa meniul EPG. 

 
Notă: 
Informaţia din meniul EPG depinde de operatorul canalului fixat. 
 
 

ATV / SCART / HDMI / AV / YPbPr 
 

1. Modul Setări PC din meniul Picture (Imagine) este disponibil doar în modul PC. 
Modul Ecran din meniul Imagine este disponibil doar în modul HDMI Input. 

2. Descriere Audio şi Tip Sunet nu sunt valabile în meniul Audio. 
3. Modurile SCART, HDMI, AV / YpbPr nu suportă meniul Canal. 
4. Control Parental şi Blocare Canale din meniul Blocare nu sunt disponibile pentru 

modurile SCART, HDMI, AV / YpbPr. Controlul parental nu este disponibil pentru 
modul ATV. 

5. Limbă audio, Subtitrare şi Setare PVR din meniul Setare nu sunt disponibile 
pentru modurile SCART, AAV. Limbă audio, Subtitrare, Teletext şi Setare PVR 
din meniul Setare nu sunt disponibile pentru modul HDMI / YPbPr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Operarea USB 

 
 Înainte de operarea meniului USB, introduceţi dispozitivul USB, apoi apăsaţi butonul 
INPUT pentru a seta Sursa de Intrare la USB. 

Apăsaţi butonul ◄ / ► pentru a selecta USB din meniul Sursă, apoi apăsaţi butonul OK 
pentru accesare. 

 

Apăsaţi butonul ◄ / ► pentru a selecta opţiunea pe care doriţi să o reglaţi şi apăsaţi 
butonul Ok pentru accesarea submeniului. 
 

7.1 Foto 

Apăsaţi butonul ◄ / ► pentru a selecta Photo  din meniul principal, apoi apăsaţi Enter 
pentru accesare. 
Apăsaţi butonul ◄ / ► pentru a selecta unitatea disc pe care doriţi să o urmăriţi, apoi 
apăsaţi butonul Ok pentru accesarea meniului. 
Apăsaţi butonul ◄ / ► pentru a selecta opţiunea de revenire la meniul anterior. 
 

 



7.2 Muzică 

Apăsaţi butonul ◄ / ► pentru a selecta MUSIC din meniul principal, apoi apăsaţi 
butonul OK pentru accesare. 
Apăsaţi butonul ▼ / ▲ pentru a selecta unitatea disc pe care doriţi să o urmăriţi, apoi 
apăsaţi butonul OK pentru accesare. 
Apăsaţi butonul ▼ / ▲ pentru a selecta opţiunea de revenire la meniul anterior. 
 

 
 
Când aţi selectat opţiunea dorită, informaţia de fişier va apare în partea dreaptă. 
 

7.3 Film 

 
Apăsaţi butonul ◄ / ► pentru a selecta MOVIE (Film) din meniul principal, apoi apăsaţi 
butonul OK pentru accesare. 
Apăsaţi butonul ▼ / ▲ pentru a selecta unitatea disc pe care doriţi să o urmăriţi, apoi 
apăsaţi butonul OK pentru accesare. 
Apăsaţi butonul ▼ / ▲ pentru a selecta opţiunea de revenire la meniul anterior. 

 

 



7.4 Text 

Apăsaţi butonul ◄ / ► pentru a selecta TEXT din meniul principal, apoi apăsaţi butonul 
OK pentru accesare. 
Apăsaţi butonul ▼ / ▲ pentru a selecta unitatea disc pe care doriţi să o urmăriţi, apoi 
apăsaţi butonul OK pentru accesare. 
Apăsaţi butonul ◄ / ► pentru a selecta opţiunea de revenire la meniul anterior. 

 

Când aţi selectat opţiunea dorită, informaţia de fişier va apare în partea dreaptă. 

 

 

 

 

 

 

 



8. Ghid de depanare 

Depanarea 
Înainte de contactarea departamentului nostru de service, efectuaţi următoarele 
verificări simple. Dacă problema persistă, deconectaţi aparatul TV şi contactaţi 
departamentul de service. 
 
PROBLEMĂ SOLUŢIE POSIBILĂ 
Nu există sunet şi 
imagine 

- Verificaţi dacă cablul de alimentare este introdus în priza 
electrică. 

- Verificaţi dacă aţi apăsat butonul de PORNIRE de pe 
panoul frontal al aparatului TV. 

- Verificaţi setarea de luminozitate şi contrast 
Imagine normală, dar 
fără sunet 

- Verificaţi volumul. 
- Sunet oprit? Apăsaţi butonul MUTE. 
- Încercaţi alt canal, problema poate fi de la transmisiune. 
- Este instalat corect cablul audio? 

Telecomanda nu 
funcţionează 

- Verificaţi dacă nu există obiecte între TV şi telecomandă. 
- Sunt introduse corect bateriile? 
- Este setat corect modul de operare: TV, VCR, etc? 
- Introduceţi baterii noi. 

Aparatul TV se 
opreşte brusc 

- Este setat ceasul de oprire automată? 
- Verificaţi sursa de alimentare. Alimentarea a fost 

întreruptă. 
- Funcţia de auto-oprire a fost activată şi transmisiunea 

canalului nu are semnal, sau telecomanda a fost utilizată 
pentru prea lungă durată. 

Imaginea apare încet 
după pornire. 

- Este normal; imaginea este afişată lent în timpul 
procesului de pornire. Dacă imaginea nu apare după 5 
minute, vă rugăm să contactaţi departamentul de service. 

Nu există culoare, 
sau culoarea este 
slabă sau imagine 
slabă 

- Reglaţi culoarea din meniu. 
- Păstraţi o distanţă suficientă între TV şi VCR. 
- Încercaţi alt canal, problema poate fi de la transmisiune. 
- Sunt instalate corect cablurilor video? 
- Activaţi orice funcţie pentru a restabili luminozitatea 

imaginii. 
Bare orizontale / 
vertical sau imaginea 
tremură 

- Verificaţi o posibilă interferenţă locală, precum cea 
provenită de la un aparat electric. 

Recepţie slabă a 
anumitor canale 

- Probleme de canal sau cablu TV. Încercaţi să mutaţi pe 
altă staţie sau frecvenţă ale aceluiaşi canal. 

- Semnalul canalului este slab sau perturbat. Reorientaţi 
antena sau verificaţi antena. (O antenă slabă reprezintă 
de-obicei cea mai comună cauză pentru probleme de 
recepţie). 

- Verificaţi sursa unei interferenţe posibile. 
Linii sau pete pe - Verificaţi antena (modificaţi direcţia antenei) 



imagine 
Unul din difuzoare nu 
emite semnal de 
ieşire 

- Reglaţi balansul din meniu 

Semnalul este în 
afara razei. 

- Reglaţi rezoluţia, frecvenţa orizontală sau verticală. 
- Verificaţi dacă cablul de semnal nu este slăbit. 
- Verificaţi sursa de intrare. 

Bară verticală sau 
bandă pe fundal şi 
zgomot şi poziţie 
incorectă a imaginii 

- Porniţi setarea automată sau reglarea, fazei sau poziţiei 
H/V 

Culori instabile sau o 
singură imagine 
color. 

- Verificaţi cablul de semnal. 
- Reinstalaţi placa video PC. 

 
Între ţinerea 
Întreţinerea corespunzătoare poate contribui la prelungirea duratei de viaţă a aparatului. 
Curăţarea regulată şi atentă poate prelungi durata de viaţă a aparatului dvs. TV. Opriţi 
întotdeauna şi deconectaţi aparatul de la priza electrică înainte de curăţare. 
 
Curăţarea ecranului 

1. Umeziţi o bucată de material moale într-un amestec de apă caldă şi soluţie de 
curăţat vase sau detergent. Stoarceţi bucata de material până este aproape 
uscată şi apoi ştergeţi ecranul. 

2. Asiguraţi-vă că nu rămâne apă pe ecran. Înainte de pornirea aparatului, 
asiguraţi-vă că acesta este absolut uscat. 

 
Curăţarea carcasei 
Pentru a îndepărta murdăria şi praful, utilizaţi o bucată de material uscată şi moale. Nu 
utilizaţi o lavetă umedă. 
 
Absen ţa prelungit ă 
Dacă urmează să lipsiţi de acasă şi să nu utilizaţi aparatul TV o perioadă lungă de timp 
(de ex. când plecaţi în concediu), deconectaţi cablul de alimentare pentru a proteja 
aparatul de posibila deteriorare în urma unor descărcări electrice atmosferice (trăsnet) 
sau supratensiuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Specifica ţii tehnice 

Model  SLE 3214M4 
Dimensiune ecran 32” (81 cm) 
Consum 50W 
Consum în modul stand-by ≤0.5W 
Tensiune nominală 110-240V ~50/60Hz 
Telecomandă Da 
Suport de perete VESA Nu 
Dimensiuni cu suport (L x Î x A) 730 x 486 x 208 mm 
Dimensiuni fără suport (L x Î x A) 730 x 440 x 72 mm 
Dimensiunile ambalajului (L x Î x A) 827 x 532 x 135 mm 
Greutate netă cu suport 4.6 kg 
Greutate netă fără suport 4.5 kg 
Conexiuni  
RF IN 1 
Intrare AV 1 (mini) 
SCART 1 
Componenta YPbPr 1 (mini) 
VGA (D-Sub 15 pini) 1 
HDMI 3 
SPDIF coaxial 1 
USB 1 
Formate USB suportate AVI, MPEG, MPEG-4, TS, MKV, FLV, 

VC-1/WMV9, RMVB, MP3, AAC, WAV, 
JPG, JPEG, TXT 

Slot CI 1 
Alte caracteristici  
Rezoluţie WXGA 1366 x 768 
Luminozitate (cd/m2) 600 
Raport de aspect 16 : 9 
Contrast dinamic 600.000 : 1 
Timp de răspuns 5 ms 
Culori 16.7mil 
Reglare temperatură culoare Rece, standard, cald 
Unghi de vizualizare O: 178° , V: 178° 
Tuner integrat XF-3SDT-H 

Sistem video 
PAL, SECAM/MPEG-2, MP@ML, MPEG-

2, MP@HL, H.264/PAL 

Sistem audio 
BG, DK, I, L/L, MPEG/1 layer ½, DD, 

DD+, AAC, HE-AAC 
Sunet stereo NICAM/A2 
Ieşire audio Mufă căşti, coaxial digital 
Înregistrare PVR pe USB Da 
Corecţie de sunet Nu 
Scanare progresivă Da 



Funcţie de decalare Da 
EPG Ghid Electronic de Program Da 
Teletext Da 
Pagini teletext 1000 
Filtru Comb 3D 
Meniu OSD Da 
Zoom Da 
Reducere de zgomot Da 
Stingere / pornire / temporizator Da 
Subtitrare Da 
Limbaj audio Da 
Listă canale Da 
Listă favorite Da 
Îngheţare imagine Da 
Radio Da 
Blocare Nu 
Control parental Da 
Mod hotel Da 
 
Caracteristicile şi specificaţiile sunt supuse modificărilor fără notificare prealabilă. 



10. Fişă de informa ţii 

Producător; FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ricany, Republica Cehă 
 
Marca Sencor 
Model SLE 3214M4 
Clasa de energie A 
Diagonala ecranului în cm / inch 81 cm / 32” 
Consum de putere în starea pornită  36 W 
Consum anual de putere* 53 kWh 
Consum de putere în modul standby ≤0,5 W 
Rezoluţie 1366 x 768 pixeli 
 
* Consumul de putere de 53 kWh pe an, bazat pe consumul de putere al unui televizor, 
funcţionând 4 ore pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de putere depinde de modul de 
utilizare al televizorului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 casnice 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.  Scoaterea necorespunzătoare a acestui tip de deşeuri poate fi 
pedepsită conform reglementărilor naţionale în vigoare. 

 
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. 



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 timbrul de garanţie au fost deteriorate). 
 
Centre de servicii autorizate 
Accesaţi www.sencor.eu pentru informaţii legate de centrele de servicii autorizate. 
 
 
 
 

 


