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Avertismente 
 

INFORMAŢII DE REGLEMENTARE 
Acest echipament generează, utilizează şi poate radia energie de radio-
frecvenţă, iar dacă nu este instalat şi utilizat în conformitate cu instrucţiunile, 
poate cauza interferenţă ce afectează recepţia radio şi de televiziune. Cu toate 
acestea, nu există nicio garanţie că interferenţa nu va apare într-o instalaţie 
particulară. Dacă acest echipament cauzează interferenţă ce afectează recepţia 
radio şi de televiziune, care poate fi determinată prin oprirea şi pornirea 
echipamentului, utilizatorl este încurajat să încerce să corecteze interferenţa prin 
una sau mai multe din următoarele măsuri: 

- Reorientarea antenei de recepţie 
- Creşterea distanţei de separaţie dintre echipament şi receptor. 
- Conectarea echipamentului la o priză cu un circuit diferit de cel la care 

este conectat receptorul. 
- Consultaţi distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experienţă pentru 

ajutor. 
 
Orice înlocuiri sau modificări neaprobate în mod expres de partea responsabilă 
de conformitate poate anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul. 
 
ATENŢIE 
Nu încercaţi să modificaţi acest produs în vreun fel fără acordul scris din partea 
furnizorului. Modificarea neautorizată poate anula autoritatea utilizatorului de a 
opera produsul. 
Nu este recomandată păstrarea afişată pe ecran a unei imagini statice pe o 
perioadă lungă de timp sau afişarea unor imagini extrem de luminoase. 
Când instalaţi televizorul dvs., păstraţi o distanţă de cel puţin 10 cm între TV şi 
alte obiecte (pereţi, dulapuri, etc.) pentru a asigura ventilaţia corespunzătoare. 
Dacă nu este asigurată ventilaţia adecvată, poate exista pericolul de incendiu 
sau o problemă cu produsul cauzată de o creştere a temperaturii sale interne. 
Temperatura de funcţionare: 5°C – 35°C 
Umiditatea de funcţionare: ≤80% 
Temperatura de depozitare: -15°C – 45°C 
Umiditatea de depozitare: ≤90% 
Imaginile şi ilustra ţiile din acest Manual de utilizare sunt oferite doa r ca 
referin ţă şi pot s ă difere de aspectul produsului real. Design-ul şi 
specifica ţiile produsului se pot modifica f ără notificare prealabil ă. 
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Alimentarea electric ă 
Acest televizor este prevăzut să fie alimentat de la o priză cu o tensine de 100-
240 V 50/60 c.a.. Alte surse de curent îl pot defecta. Verificaţi dacă pe plăcuţa de 
caracteristici (de pe partea din spate a televizorului) este specificată tensiunea 
de 100-240 V ~ înainte de a-l conecta la priza electrică pentru prima dată. 
Producătorul nu îşi asumă răspunderea pentru pagubele sau rănirea cauzată de 
utilizarea produsului cu o tensiune necorespunzătoare. 
 

Tensiune periculoasă 
ce constituie un risc de 
electrocutare prezentă 
în interiorul acestui 
echipament 

Acest echipament este 
izolat dublu, iar 
împământarea nu este 
necesară. 

Acest marcaj este 
aplicat pentru a 
prezenta faptul că 
echipamentul este 
conform cu 

standardele Europene de siguranţă şi 
compatibilitate electromagnetică. 

Există instrucţiuni 
importante de operare 
şi întreţinere în 
documentele care 
însoţesc acest 

echipament. 

Utilizarea sigur ă şi între ţinerea televizorului dvs. 
Am proiectat şi construit acest televizor pentru a îndeplini Standardele Europene 
de Siguranţă, dar la fel ca în cazul oricărui alt echipament electronic trebuie să 
aveţi grijă să rămână sigur şi să beneficiaţi de cele mai bune rezultate. În 
continuare vă prezentăm câteva recomandări pentru a vă ajuta în acest sens. 
Citiţi aceste instrucţiuni cu atenţie, înainte de a încerca să utilizaţi televizorul. 
Protejaţi cablul de alimentare. Trebuie să vă asiguraţi că acest cablu de 
alimentare nu este călcat, strivit, secţionat sau agăţat. 
Opriţi alimentarea sau deconectaţi ştecherul cablului de alimentare când lăsaţi 
televizorul nesupravegheat, cu excepţia cazului în care funcţiile televizorului 
necesită o alimentare continuă. 
Nu continuaţi să utilizaţi televizorul dacă aţi vărsat lichide în interiorul acestuia, 
dacă este afectat în vreun fel sau dacă nu funcţionează normal. Deconectaţi 
imediat televizorul şi solicitaţi recomandările unui expert. 
Evitaţi condiţiile dure, precum locuri ude sau cu umezeală ridicată, vibraţii 
puternice, temperaturi extrem de ridicate sau joase, spaţii cu lumină puternică şi 
praf mult. 
Nu fixaţi niciodată stative sau picioare improvizate la televizor. 
Nu împingeţi niciodată obiecte în orificii şi fantele de ventilaţie. 
Pentru a preveni electrocutarea, nu îndepărtaţi capacul. 
Nu atingeţi ecranul LED, deoarece acesta se încălzeşte când este utilizat, acest 
lucru este normal şi nu reprezintă un defect. 
Dacă observaţi defecţiuni, nu încercaţi să le reparaţi de unul singur, apelaţi la un 
agent de service calificat. 
Opriţi televizorul şi deconectaţi ştecherul de la priza electrică pe timp de furtună. 
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Curăţarea 
Deconectaţi alimentarea şi utilizaţi doar o bucată de material moale puţin umedă. 
Nu utilizaţi solvenţi chimici sau detergenţi puternici, deoarece aceştia pot 
deteriora carcasa sau ecranul. Nu lăsaţi pe ecran picături de apă, deoarece 
umezeala poate cauza decolorarea acestuia permanentă. 
Urmele de grăsime trebuie îndepărtate doar cu o soluţie de curăţare comercială 
special recomandată pentru ecranele LED. 
 

Afectarea ochilor 
Dacă utilizaţi acest televizor pe post de monitor de computer, experţii în sănătate 
şi siguranţă recomandă pauze scurte şi dese, mai degrabă decât pauzele 
ocazionale lungi. De exemplu, o pauză de 5-10 minute după o oră de lucru 
continuu este considerată mai benefică pentru ochi decât o pauză de 15 minute 
la fiecare 2 ore. 
Nu utilizaţi monitorul orientat spre un fundal luminos sau când lumina soarelui 
sau alte surse de lumină puternică se vor reflecta direct în ecran. 
 

Manipularea şi utilizarea bateriilor 
Doar adulţii pot manevra bateriile. Nu lăsaţi copiii să utilizeze telecomanda, decât 
dacă capacul compartimentului bateriilor este bine ataşat la telecomandă. 
Tipul de baterii utilizat în telecomandă este 2 x 1.5 V AAA (neincluse), accesibile 
pe piaţă şi care pot fi înlocuite. 
Desfaceţi capacul aflat în partea de jos a telecomenzii pentru a înlocui bateriile. 
 

Conectarea cablului de alimentare 
Majoritatea aparatelor sunt recomandate a fi conectate la un circuit electric 
dedicat; aceasta presupune ca televizorul să fie alimentat de la o priză electrică 
de pe un circuit care nu are altă priză sau circuit ramificat. 
Nu supraîncărcaţi prizele electrice. Prizele electrice supraîncărcate, slăbite sau 
deteriorate, prelungitoarele, cablurile electrice neizolate sau deteriorate sunt 
periculoase. Oricare din aceste defecte poate cauza electrocutare sau incendiu. 
Examinaţi periodic cablul aparatului dvs., iar dacă aspectul său indică deteriorare 
sau defecte, deconectaţi-l, opriţi utilizarea aparatului şi predaţi cablul de 
alimentare spre a fi înlocuit de un centru de service autorizat. 
ATENŢIE: 
Pentru a preveni afectarea auzului, nu ascultaţi la nivele ridicate de volum timp 
îndelungat. 

Deconectarea dispozitivului 
Ştecherul cablului de alimentare este utilizat ca dispozitiv de deconectare, prin 
urmare trebuie să fie uşor accesibil. 
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AVERTISMENTE GENERALE 
• Acest aparat este destinat utilizării casnice şi nu trebuie utilizat în alte 

scopuri sau aplicaţii, precum cele non-casnice sau într-un mediu 
comercial. 

• Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de 
producător, agentul său de service sau persoane calificate similar pentru a 
evita orice pericol. 

• Acest aparat nu va fi expus la picături sau împroşcarea de lichide, iar 
obiecte umplute cu lichide, precum vaze, nu vor fi aşezate pe aparat. 

• Nu trebuie aşezate pe aparat surse de flacără liberă, precum lumânări 
aprinse. 

• Ventilaţia nu trebuie împiedicată prin acoperirea fantelor de ventilaţie cu 
obiecte, precum ziare, feţe de masă, draperii, etc. 

• AVERTISMENT: Pentru a preveni rănirea, acest aparat trebuie să fie 
aşezat bine pe pardoseală/perete, în conformitate cu instrucţiunile de 
instalare. 

• Acest aparat nu este adecvat pentru utilizare într-un climat tropical. 
 

Ventila ţia 
Lăsaţi cel puţin un decalaj de 10 cm în jurul produsului. 
Pentru a proteja mediul, utilizaţi facilităţile locale de reciclare pentru scoaterea 
din uz a bateriilor. 
Când ştecherul cablului de alimentare sau un conector al aparatului este utilizat 
ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul respectiv trebuie să rămână accesibil în 
permanenţă. 
 

INSTRUCŢIUNI GENERALE DE SIGURANŢĂ 
• Nu instalaţi aparatul în apropierea unei surse de căldură precum 

radiatoare, calorifere, plite sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care 
generează căldură. 

• Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneţi acest 
aparat la ploaie sau umezeală. 

• Protejaţi cablul de alimentare de a fi călcat sau agăţat în special în zona 
ştecherlui, receptorului şi în punctul unde părăseşte aparatul. 

• Utilizaţi doar accesorii specificate de producător. 
• Apelaţi la personal de service calificat pentru orice operaţiuni de 

întreţinere. Reparaţiile pot fi necesare când aparatul s-a defectat în vreun 
anume fel, precum deteriorarea cablului de alimentare sau ştecherului, a 
fost vărsat lichid sau obiecte în aparat, aparatul a fost expus la ploaie sau 
umezeală, nu funcţionează normal, sau a fost scăpat. 
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NOTE PRIVIND SCOATEREA DIN UZ 
- Nu scoateţi din uz acest produs împreună cu gunoiul casnic menajer. 
- Scoaterea din uz a produsului trebuie să fie efectuată în conformitate cu 

reglementările autorităţilor dvs. locale. 
 
NOTĂ 

- Dacă televizorul se simte rece la atingere, poate exista o mică „pâlpâire” 
când este pornit. Acest lucru este normal; nu este nimic în neregulă cu 
televizorul. 

- Ocazional, pot apare pe ecran pixeli inactivi ca puncte fixe de culoare 
albastră, verde sau roşie. Vă rugăm să reţineţi că aceasta nu afectează 
capacitatea televizorului dvs. 

- Evitaţi atingerea televizorului sau ţinerea degetelor pe acesta perioade 
lungi de timp. Nerespectarea acestui avertisment poate cauza un efect 
temporar de deformare a imaginii. 
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Asamblarea stativului 
 

Instalarea stativului 

 



 9

 

 

Montarea televizorului pe perete 
 
Televizorul poate fi montat pe perete utilizând un kit VESA 75 mm x 75 mm 
vândut separat. Montaţi televizorul conform instrucţiunilor furnizate împreună cu 
respectivul kit. Fiţi atent ca cablurile electrice, conductele de gaz şi apă ce se pot 
afla în perete. În caz de dubii, vă rugăm contactaţi un instalator calificat. 
Contactaţi magazinul de unde aţi achiziţionat produsul pentru informaţii despre 
achiziţionarea unui kit VESA. 
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Comanda unit ăţii principale 
 

Panoul frontal 
 

 
 

1. CH+/CH-: Schimbare canal 
2. VOL+/VOL-: Schimbare volum 
3. MENIU: Acces meniu 

4. : Selectarea sursei de intrare 

5. : Buton pornire 
6. Senzor infraroşu 
7. Indicator putere 
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Panoul lateral şi din spate: 
 

 
1. Mufă căşti 
2. Conector SCART 
3. Porturi DVI AUDIO / PC 
4. Mufă COAXIAL 
5. Intrare antenă 
6. Porturi HDMI 1/2/3 
7. Port USB 
8. Intrare AV / COMPONENT AUDIO IN 
9. Intrare COMPONENT (YpbPr) 
10. Slot COMMON INTERFACE 
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Pregătirea de utilizare 

Utilizarea telecomenzii 
Când utilizaţi telecomanda, îndreptaţi-o spre senzorul de pe televizor. Dacă 
există un obiect între telecomandă şi senzorul de pe televizor, comanda nu va 
funcţiona. 

• Îndreptaţi telecomanda spre SENZORUL DE COMANDĂ aflat pe 
televizor. 

• Când utilizaţi televizorul într-un spaţiu foarte luminos, SENZORUL DE 
COMANDĂ IR (infraroşu) poate să nu funcţioneze adecvat. 

• Distanţa maximă de utilizare a telecomenzii este de aproximativ 7 metri. 
 

Instalarea bateriilor în telecomand ă 
 

1. Culisaţi capacul compartimentului bateriilor de pe 
telecomandă. 

2. Instalaţi două baterii AAA (neincluse). Respectaţi 
polaritatea corectă (+/-) când introduceţi bateriile. 

3. Repoziţionaţi capacul.  
 

Înlocuirea bateriilor 
Când bateriile devin slabe, distanţa de acţionare a 
telecomenzii va fi redusă şi veţi avea nevoie să înlocuiţi bateriile. 
 

Note despre utilizarea bateriilor: 
Utilizarea tipului greşit de baterii poate cauza scurgere chimică şi/sau explozie. 
Vă rugăm reţineţi următoarele: 

• Asiguraţi-vă întotdeauna că bateriile sunt introduse cu terminalele + şi – în 
direcţia corectă, după cum este indicat în compartimentul bateriilor. 

• Tipurile diferite de baterii prezintă caracteristici diferite. Nu amestecaţi 
tipuri diferite de baterii. 

• Nu amestecaţi baterii vechi cu baterii noi. Amestecarea acestora va scurta 
durata de viaţă a bateriilor şi/sau cauza scurgerea electrolitului. 

• Înlocuiţi bateriile de îndată ce acestea sunt consumate. 
• Electrolitul care curge din baterii poate cauza iritarea pielii. Dacă 

substanţa chimică curge din baterii, ştergeţi imediat cu o cârpă uscată. 
• Bateriile pot avea o durată mai scurtă de viaţă în anumite condiţii de 

depozitare. Scoateţi bateriile de fiecare dată când ştiţi că nu veţi utiliza 
telecomanda o perioadă lungă de timp. 

• Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă precum lumina soarelui, 
foc sau similare.  
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Conexiuni şi set ări 
 

Instalarea cablului 
Vă rugăm citiţi această secţiune cu atenţie înainte de instalare şi utilizare. 

1. Scoateţi televizorul din ambalaj şi puneţi-l pe o suprafaţă stabilă. Lăsaţi 
televizorul să ajungă la temperatura camerei înainte de a-l conecta la 
priza electrică. 

 
NOTĂ: 

• Când conectaţi sau deconectaţi televizorul, computer-ul sau alte 
echipamente, trebuie să vă asiguraţi că alimentarea c.a. a fost deja oprită; 
când deconectaţi cablul de alimentare sau de semnal, vă rugăm apucaţi 
de ştecher (de partea izolată), nu trageţi de cablu.  

2. Terminalul de ieşire RF poate fi conectat la portul de intrare RF al 
televizorului. 

3. Terminalul de ieşire AV al DVD-ului poate fi conectat la portul de intrare 
AV al televizorului prin cablul AV. 

 
NOTĂ: 

• Intrările Component şi AV nu pot fi utilizate în acelaşi timp, din moment ce 
acestea partajează un singur canal de intrare audio. 

• Dacă COMPONENT (YPbPr) şi AV funcţionează ca mini terminal, şi 
partajează acelaşi canal audio, vă rugăm să utilizaţi un cablu unu-la-trei 
audio&video. 

4. Terminalul de ieşire COMPONENT (YPbPr) al DVD-ului poate fi conectat 
la portul de intrare COMPONENT (YPbPr) al televizorului prin cablul AV. 

5. Conectaţi un capăt al cablului VGA la portul VGA al computerului, 
conectaţi celălalt capăt al cablului VGA la portul VGA (PC) de pe televizor, 
şi strângeţi şuruburile în sens orar de pe fiecare capăt al cablului VGA. 

NOTĂ: 
• Vă rugăm nu forţaţi conectarea ştecherului cu 15 pini VGA. 

 
6. Conectaţi un capăt al cablului HDMI la portul de ieşire HDMI, conectaţi 

celălalt capăt al cablului HDMI la portul HDMI al televizorului. 
 
NOTĂ: 

• Vă rugăm nu forţaţi conectarea HDMI. 
Când conectaţi un cablu HDMI printr-un adaptor VGA sau DVI/HDMI, trebuie 
să conectaţi un cablu audio PC/DVI pentru a avea sonor. 
7. Conectaţi televizorul la un dispozitiv extern utilizând mufa SCART. 
8. Transmiteţi semnall audio TV la un echipament audio extern prin portul 

Digital Audio Output. 
9. Verificaţi şi asiguraţi-vă că toate cablurile AV sunt conectate la porturile 

corespunzătoare corect. 
10. Conectaţi cablul c.a. la o priză de 100-240 V ~. 
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NOTĂ: 

• Intervalul de tensiune de intrare pentru televizor este de 100-240 V ~ 
50/60Hz, nu conectaţi portul de alimentare al televizorului la o priză c.a. în 
afara intervalului specificat. 

• Vă rugăm apucaţi de partea izolată a ştecherului când deconectaţi cablul 
de alimentare, nu atingeţi direct partea metalică a cablului. 
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Telecomanda 
Butoanele de pe telecomanda originală sunt următoarele: 

1.  Pornire, televizorul este pornit sau oprit 
de la acest buton. 
2. INFO: Apăsaţi pentru a afişa informaţia 
curentă de program de pe ecran (în modul 
DTV), sau apăsaţi pentru afişarea informaţiilor 
pe o imagine pe care o vizualizaţi (în modul 
media). 

 trecere la pagina index. 
3.  Apăsaţi pentru oprirea sonorului sau 
restabilirea sonorului. 
4. BUTOANELE NUMERICE: Alegeţi canalele 
sau introduceţi parola. 
5. SURSA: Apăsaţi pentru a selecta sursa de 
semnal. 

: Afişează informaţiile ascunse din anumite 
pagini de teletext. 
6. AUDIO ( ): Apăsaţi pentr a comuta 
limba Audio în modul DTV. 
7. MENIU: Apăsaţi pentru a accesa ecranul 
meniului pentru diferite setări opţionale. 
8. EXIT: Părăsire meniu OSD. 
9. ▲/▼/◄/►: Apăsaţi butonul dorit de navigare 
pentru a selecta direcţia. 
10. ENTER: Apăsaţi pentru a executa 
elementul selectat din meniu. 
11. INDEX: Apăsaţi pentru a intra în meniul 
rapid. (În modul media). Apăsaţi pentru a 
accesa Setările PVR (în modul DTV). 
12. LISTA: Apăsaţi pentru accesarea listei de 
canale. Apăsaţi din nou pentru ieşire. 
13. CH+/CH-: Apăsare pentru selectarea 
canalului anterior sau următor. 
14. VOL+/VOL-: Apăsarea pentru creşterea sau 
reducerea volumului. 
15. SLEEP: Apăsare pentru setarea timpului de 
sleep. Când lungimea presetată de timp s-a 
scurs, televizorul intră în modul de standby. 

16.  Porneşte sau opreşte lista de programe 
favorite. 
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17. EPG: Ghid electronic de programe (în 
modul DTV). Apăsaţi din nou pentru ieşire. 

18.  : Revenire la ultimul program 
vizionat. 
19. BUTOANE COLOR: Roşu / verde / 
galben / albastru (Vezi nota de subsol). 
◄◄: Derulare rapidă înapoi (în modul 
media) 
►►: Derulare rapidă înainte (în modul 
media) 
I◄◄: Fişierul anterior (în modul media) 
►►I: Fişierul următor (în modul media). 
20. STILL: Apăsaţi pentru a menţine fixă 
imaginea. 

 : Apăsaţi pentru a menţine pagina de 
teletext pe ecran, apăsaţi din nou pentru 
eliberare. 
■: Stop (în modul media / PVR) 

21. : Apăsaţi pentru a intra în teletext, 
apăsaţi din nou pentru modul MIX, apăsaţi o 
dată pentru ieşire. 

: Redare/Pauză (în modul media). 
22. RADIO: Apăsaţi pentru interschimbarea 
programelor Radio şi DTV când există un 
program Radio (în modul DTV). 

23.  : Apăsaţi pentru a selecta diferite 
dimensiuni de imagini. 

 Apăsaţi pentru a mări (zoom in) 
ecranul teletextului. 

24.  : Accesaţi modul de subtitrare sau 
subpagină. 

25.  : Ascunde pagina de teletext de pe 
ecran. Apăsaţi încă odată pentru a o activa 
din nou, apăsaţi din nou pentru ieşire. 
26. DMP (Digital Media Professionals Inc): 

Apăsaţi pentru comutarea sursei media. Când vă aflaţi în sub-meniu, puteţi 
apăsa acest buton pentru a reveni direct la sursa media. 
27. ●: Apăsaţi pentru a începe înregistrarea (în modul DTV). 
 
Notă de subsol: 
Butoanele roşu, verde, galben şi albastru sunt multifuncţionale; vă rugăm urmaţi 
indicaţiile de pe ecran şi instrucţiunile din secţiunile manualului. 
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Operarea de baz ă 

GHID RAPID DE START 
 

• Conexiunea 
1. Conectaţi televizorul la priza electrică. 
2. Conectaţi ştecherul de „antena” sau „cablu TV” la mufa AERIAL INPUT 

(ANT) aflată în spatele televizorului. 
 

• Prima setare 
Când televizorul este pornit prima dată, o secvenţă de mesaje vă ajută să 
configuraţi setările de bază. 
Limba OSD 
Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Limba OSD, apoi apăsaţi butonul ◄/► 
pentru a selecta limba OSD (On Screen Display) de afişare pe ecran dorită. 
Setarea modului 
Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Setarea modului, apoi apăsaţi butonul 
◄/► pentru a selecta Modul Home (Acasă) sau Modul Store (Magazin). 
Dacă este selectat Modul Home, modul Store va fi dezactivat după Prima 
Setare. Home reprezintă setarea recomandată pentru a asigura cea mai bună 
eficienţă energetică. 
Dacă doriţi să setaţi Modul Store, un mesaj apare cerându-vă să confirmaţi 
alegerea dvs. 
Ţara 
Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Ţara, apoi apăsaţi butonul ◄/► pentru 
a selecta ţara corectă. 
Tipul de tuner 
Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Tipul de Tuner, iar apoi apăsaţi butonul 
◄/► pentru a selecta Antenă sau Cablu. 
Scanare Automat ă 
Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Scanarea Automată, apoi apăsaţi 
butonul ◄/► pentru a selecta modul de scanare: DTV+ATV, DTV, ATV. 
LCN 
Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta On sau Off. 
Actualizare Automat ă Canale 
Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta On sau Off. 
• Când selectaţi Cable (Cablu): Un pas din setare vă permite să fixaţi 

parametri canalelor. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Channel 
(Scanare Automată). 
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Pornirea şi oprirea televizorului 
• Pornirea televizorului 
Conectaţi televizorul la priza electrică. Pentru a porni televizorul din modul 

standby, trebuie să apăsaţi butonul  de pe telecomandă. 
• Oprirea televizorului 

Apăsaţi butonul  de pe telecomandă pentru a intra în modul standby. 
Pentru a opri complet televizorul, deconectaţi cablul de alimentare de la priză. 
Nu lăsaţi televizorul în modul standby perioade lungi de timp. Dacă urmează 
să nu utilizaţi televizorul o perioadă lungă de timp, este recomandată 
deconectarea acestia de la priză şi antenă. 
• No signal (Nu exist ă semnal) 
Mesajul „No Signal” apare pe ecran când nu există semnal de intrare. În 
modul PC, televizorul se va opri automat dacă nu există semnal timp de 1 
minut. 
În alt mod, televizorul se va opri automat dacă nu există semnal timp de 15 
minute. 

 

Selectarea programului 
• Utilizarea CH+/CH- de pe panoul televizorului sau t elecomand ă. 
Apăsaţi CH+ pentru a trece la următorul canal. 
Apăsaţi CH- pentru a trece la canalul anterior. 
• Utilizarea butoanelor numerice 0-9. 
Puteţi selecta numărul de canal prin apăsarea butoanelor de la 0 la 9 (în 
modul ATV, DTV). 
• Exemplu 
Pentru a selecta un canal dintr-o singură cifră (de ex. Canal 5): Apăsaţi 5. 
Pentru a selecta un canal din două cifre (de ex. Canal 20): Apăsaţi 2 şi 0 într-
un timp scurt. 

 

Reglajul volumului 
• Apăsaţi butonul VOL+/- pentru a regla volumul. 

• Dacă doriţi să opriţi de tot sonorul, apăsaţi butonul  

• Puteţi îndepărta starea de silenţios prin apăsarea din nou a butonului  
sau prin creşterea volumului. 

 

Schimbarea Sursei de intrare 
Puteţi selecta sursa de intrare prin apăsarea butonului SOURCE (SURSĂ) de pe 
telecomandă. Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a trece ciclic prin sursele de intrare, şi 
apăsaţi butonul ENTER pentru a confirma alegerea dvs. 
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Modul de a naviga prin meniuri 
Înainte de a utiliza televizorul, urmaţi paşii de mai jos pentru a afla cum să 
parcurgeţi meniurile pentru a selecta şi regla diferitele funcţii. Pasul de accesare 
poate să difere în funcţie de meniul selectat. 

1. Apăsaţi butonul MENIU pentru a afişa meniul principal. 
2. Apăsaţi butonul ◄/► pentru a parcurge ciclic meniul principal. Puteţi 

alege între opţiunile Picture (Imagine), Sound (Sunet), Channel (Canal), 
Lock System (Sistem de blocare) şi Setup (Setare). 

3. Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta sub elementul de meniu dorit. 
4. Apăsaţi butonul ENTER pentru a accesa submeniul. 
5. Apăsaţi butonul ▲/▼/ ◄/► pentru a selecta valoarea dorită. Reglajul din 

OSD poate să difere, în funcţie de meniul selectat. 
6. Apăsaţi butonul MENIU pentru a reveni la meniul anterior. 
7. Apăsaţi butonul EXIT pentru a părăsi meniul. 

 
NOTĂ: 

• Când un element de meniu este de culoarea gri, aceasta înseamnă că 
respectivul element nu este disponibil şi nu poate fi ajustat. 

• Butoanele de pe televizor au aceeaşi funcţionalitate ca şi butoanele 
corespondente de pe telecomandă. Dacă pierdeţi telecomanda sau nu 
funcţionează, puteţi utiliza butoanele de pe televizor pentru a selecta 
meniurile. Acest manual se concentrează pe operarea cu ajutorul 
telecomenzii. Cu toate acestea, vă rugăm să reţineţi următoarele când 
navigaţi prin intermediul butoanelor de pe panoul televizorului de control: 
CH+ poate fi utilizat pentru a trece opţiunea în sus, CH- în jos, VOL+ în 
dreapta, iar VOL- în stânga. 

• Anumite elemente de meniu pot fi ascunse, în funcţie de modurile şi 
sursele de semnal utilizate. 
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Configurarea Meniului Imagine 
• Modul Imagine (Picture)  
Puteţi selecta tipul de imagine 
care corespunde cel mai bine 
cerinţelor dvs. de vizualizare. 
Puteţi alege între opţiunile 
Standard, Mild, Personal şi 
Dynamic. 
• Luminozitatea 
Puteţi regla valoarea luminozităţii 
din imagine. 
• Contrastul 
Puteţi regla valorile contrastului 
din imagine. 
• Claritatea 
Puteţi regla valoarea clarităţii pentru obiectele afişate în imagine. 
• Satura ţia 
Puteţi regla intensitatea tuturor culorilor. 
• Nuan ţa (Doar în modul NTSC) 
Puteţi regla balansul între nivelele de roşu şi verde. 
• Temperatura culorii 
Puteţi regla temperatura culorii din imagine. 
Puteţi opta pentru una din opţiunile Standard, Rece şi Cald. 
• Raportul de aspect 
Puteţi selecta dimensiunea imaginii care corespunde cel mai bine cerinţelor 
de vizualizare. Puteţi alege una din opţiunile Full, Zoom1, Zoom2, Auto, 4:3 şi 
16:9. 
• Setarea PC (în modul PC) 
Reglarea automată: Reglează automat imaginea. 
Poziţia pe orizontală: Centrează imaginea prin deplasarea la stânga sau 
dreapta. 
Poziţia pe verticală: Centrează imaginea prin deplasarea în sus sau jos. 
Faza: Reduce la minim deformarea orizontală. 
Ceas: Reduce benzile verticale din imaginea de pe ecran. 
• Modul ecranului (în modul HDMI) 
Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Modul ecranului, apoi apăsaţi butonul 
◄/► pentru a selecta una din opţiunile Auto, Video sau PC. 
• Setări avansate 
NR: Setează opţiunile de reducere a zgomotului video. 
Contrastul dinamic: Reglează automat detaliile şi luminozitatea imaginii. 
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Configurarea Meniului de sunet 
• Modul Sunet 
Puteţi selecta un mod de sunet în 
funcţie de preferinţele dvs. 
personale. 
Puteţi alege dintre opţiunile 
Standard, Music, Personal şi Movie. 
• Tonalitatea 
Puteţi regla tonalitatea prin creşterea 
sau diminuarea sunetelor de 
frecvenţe înalte. 
• Basul 
Puteţi regla basul prin creşterea sau diminuarea sunetelor de frecvenţe joase. 
• Balansul 
Puteţi regla balansul de sunet din difuzoare la nivelul preferat. 
• Sunetul Surround 
Puteţi seta sunetul surround pe On (pornit) sau Off (oprit). 
• Setarea EQ 
Reglaţi curba celor 7 bande ale egalizatorului. 
Puteţi opta pentru una din opţiunile Off, Rock, Pop, Jazz, User. 
Doar în modl User, pot fi reglate următoarele. 
120Hz/300Hz/500Hz/1.2KHz/3.0KHz/7.5KHz/10KHz: Reglează nivelul 
frecvenţelor de lăţime de bandă specifică. 
Puteţi regla anumite benzi de frecvenţă pe baza preferinţelor dvs. personale. 
Este recomandat să efectuaţi doar modificări minore. 
• AVL 
Puteţi seta opţiunea AVL (Limitarea Automată a Volumului) pe On sau Off. 
Deoarece fiecare post de transmisiune deţine propriile sale setări de semnal, 
reglajul de volum poate fi necesar de fiecare dată când este schimbat canalul. 
Această caracteristică permite utilizatorilor să beneficieze de nivele de volum 
stabile prin efectuarea reglajelor automate. 
• SPDIF 
Puteţi selecta un mod dorit de Ieşire SPDIF: Off, Auto sau PCM. 
• Descriere Audio (în modul DTV) 
Descrierea audio se referă la o înregistrare audio suplimentară pentru 
persoanele nevăzătoare, inclusiv în cazul emisiunilor tv şi filmelor. Puteţi 
utiliza această funcţie, doar dacă postul transmis oferă respectiva înregistrare 
audio. 
Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Audio Description, apoi apăsaţi butonul 
► pentru a accesa sub-meniul. 
Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Mode, apoi apăsaţi butonul ◄/► 
pentru a selecta On sau Off. Când modul este On, Volumul poate fi reglat de 
utilizatori. 
• Tip sunet (în modul DTV) 
Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Sound Type, apoi apăsaţi butonul 
◄/► pentru a selecta Stereo, Dual I, Dual II, Mixed. 
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Configurarea Meniului Canale 
• Tip Tuner 
Înainte ca televizorul dvs. să poată 
începe memorarea canalelor 
disponibile, trebuie să specificaţi 
tipul sursei de semnal care este 
conectată la TV (antenă sau 
cablu). Dacă tipul de semnal setat 
este greşit, este posibil ca nu toate 
canalele să fie găsite. 
• Scanarea automat ă 
Apăsaţi butonul ENTER pentru a 
accesa sub-meniul. 
Tipul de tuner este Anten ă: 
Ţara: Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta ţara corectă. 
Mod: Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Modul: DTV+ATV, DTV, ATV. 
Start: Apăsaţi butonul ENTER pentru a începe căutarea automată. 
Tipul de tuner este Cablul: 
Ţara: Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta ţara corectă. 
Mod: Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Modul: DTV+ATV, DTV, ATV. 
Tipul de scanare: Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Tipul de Scanare: 
Avansată, Rapidă, Completă. 
ID Reţea: Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta ID-ul de reţea: Auto sau 
introducere numere digitale. 
Frecvenţă: Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Frecvenţa: Auto sau 
introducere numere digitale.  
Rata de simbol: Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Rata de Simbol: Auto 
sau introducere numere digitale. 
Start: Apăsaţi butonul ENTER pentru a începe căutarea automată. 
• Scanarea manual ă 
Apăsaţi butonul ENTER pentru a accesa sub-meniul. 
- Scanare digitală manuală: Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Scanarea 
Manuală Digitală, apoi apăsaţi butonul ENTER pentru a accesa sub-meniul. 
Tipul de tuner este Antena: 
Scanare digitală: Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta numărul de canal. 
Start: Apăsaţi butonul ENTER pentru a începe căutarea canalului. 
Frecvenţa: Afişează frecvenţa semnalului curent TV. 
Puterea: Afişează calitatea semnalului TV curent. 
Tipul de tuner este Cablul: 
ID Reţea: Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta ID-ul de reţea: Auto sau 
introducere numere digitale. 
Frecvenţa: Introduceţi o frecvenţă definită de utilizator. 
Rată de simbol: Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Rata de simbol: Auto 
sau introducere numere digitale. 
Modulaţie: Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Modulaţia: Auto, 16QAM, 
32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM. 
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Rată de simbol: Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Rata de simbol: Auto 
sau introducere numere digitale. 
Modulaţie: Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Modulaţia: Auto, 16QAM, 
32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM. 
Start: Apăsaţi butonul ENTER pentru a începe căutarea de canale. 
Puterea: Afişează calitatea semnalului curent TV. 
- Scanare analogic ă manual ă: Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta 
Scanarea Analogică Manuală, apoi apăsaţi butonul ENTER pentru a accesa 
sub-meniul. 
Scanarea analogică: Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Scanarea 
Analogică. 
Canal de salvat: Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta canalul. 
Sistem color: Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Sistemul Color: Auto, 
PAL sau SECAM. 
Sistem sunet: Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Sistemul de Sunet: Auto, 
DK, BG, I sau L. 
AFC (Controlul Automatic al Frecvenţei): Apăsaţi butonul ◄/► pentru a 
selecta On sau Off. 
Start: Apăsaţi butonul ENTER pentru a începe căutarea de canale. 
• Actualizare automat ă de canale 
Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta actualizarea automată de canale On 
sau Off. 
• Editarea de canale 
Mai întâi apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta canalul pe care doriţi să îl 
ştergeţi, sări, muta sau redenumi, apoi: 
Apăsaţi butonul roşu pentru a şterge canalul. 
Apăsaţi butonul verde pentru a sări canalul (Aparatul dvs. tv va sări canalul 
automat când utilizaţi CH+/- pentru a derula canalele). 
Apăsaţi butonul galben pentru a redenumi canalul (în modul ATV). 
Selectaţi canall pe care îl doriţi să îl mutaţi şi apăsaţi butonul albastru, apoi 
apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a-l deplasa în poziţia dorită, apoi apăsaţi din nou 
butonul albastru. 
Puteţi de asemenea selecta un canal, apăsa butonul albastru, selecta alt 
canal şi apăsa din nou butonul albastru pentru a-l muta. 
• Manager favorite 
Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta elementele. 
Apăsaţi butonul ◄/► pentru a derula cu o pagină în sus sau jos lista de 
Favorite. 
Apăsaţi butonul roşu, verde, galben, albastru pentru a selecta grupul dorit de 
favorite. 
• Interfa ţă comun ă (În modul DTV) 
Această funcţie vă permite să urmăriţi anumite servicii criptate (servicii cu 
plată). 
Vă rugăm introduceţi cardul CI în slotul PCMCIA (Personal Computer 
Memory Card International Association), urmând săgeata de pe cardul CI. 
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NOTĂ: 
• Această funcţie poate fi utilizată doar când este disponibil un slot CI. 
• Vă rugăm nu introduceţi sau scoateţi cardul CI când TV-ul este pornit. 
• Nu introduceţi sau scoateţi frecvent cardul CE, evitând astfel defectarea 

televizorului sau cardului. 
• În timpul iniţializării cardului CI, vă rugăm nu folosiţi televizorul. 
• Informa ţie de semnal (în modul DTV) 
Afişează informaţia de semnal curent: Denumire reţea, Canal, Frecvenţă, 
Modulaţie, Putere, Calitate. 
Notă: cu tipul de tuner Antenă, meniul de informaţii semnal va afişa canalul, 
dar acest lucru nu va fi valabil în cazul tipului de tuner Cablu. 
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Configurarea Meniului Sistemului de Blocare 
• Introducere parol ă 
Apăsaţi ENTER pentru a accesa 
meniul Sistemului de Blocare şi a 
introduce o parolă. Parola 
implicită este 0000. Dacă uitaţi 
parola introdusă, vă rugăm 
apelaţi centrul de service. 
Reţineţi că elementele descrise 
mai jos sunt valabile doar dacă 
parola pe care ati introdus-o este 
corectă. 
• Activare 
Blocare canale, Control Parental şi Blocare Taste sunt disponibile când 
opţiunea de Activare (Enable) este setată pe On. 
• Blocare canale 
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta canalul pe care doriţi să îl blocaţi, apoi apăsaţi 
ENTER pentru a-l seta ca blocat. 
• Control parental (în modul DTV) 
Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta opţiunea de Control Parental, apoi 
apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta vârsta permisă. Când este setată, 
această opţiune primeşte informaţii despre vârsta permisă de la postul ce 
oferă transmisia, iar dacă vârsta pe care aţi setat-o este dezactivată, 
dezactivează de-asemenea accesul la transmisiune. 
• Blocare taste 
Puteţi seta opţiunea de Blocare Taste pentru a împiedica copii să utilizeze 
tastele. 
• Parolă nouă 
Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Parolă Nouă, apoi introduceţi un număr 
din 4 cifre şi apoi încă o dată pentru confirmare. Mesajul „Parolă modificată” 
apare pe ecran. 
• Deblocare 
Restabiliţi setările Sistemului de Blocare la setările implicite din fabrică. 
• Mod Hotel 
Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta 
Modul Hotel, apoi apăsaţi butonul 
ENTER pentru a accesa Modul Hotel. 
- Mod Hotel Activ 
Setează modul Hotel pe On (pornit) 
sau Off (oprit). 
NOTĂ: - Următoarele setări 
funcţionează doar când Modul Hotel 
Activ este setat pe ON. 
- Max Vol. 
Setează volumul maxim pe care îl 
puteţi regla. 
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- Default Vol. (Volum implicit) 
Setează volumul Implicit de fiecare dată când porniţi televizorul, volumul 
implicit este 20. 
- Blocare surs ă 
Pentru a bloca sursele de intrare pe care le doriţi. 
- Sursă implicit ă 
Setează sursa de intrare implicită când porniţi televizorul. 
- Programul Dtv implicit 
Disponibil doar când Sursa Implicită este setată pe DTV. 
- Programul Atv implicit 
Disponibil doar când Sursa Implicită este setată pe ATV. 
- Copie de siguran ţă (backup) pe USB 
Salvare copie de siguranţă date pe USB. 
- Reîncărcare din USB 
Reîncărcare date din USB. 
- Reapelare 
Reapelare setări implicite în modul Hotel. 

 

Configurarea Meniului Set ări. 
• Limba OSD 
Selectează limba dvs. preferată 
afişată pe ecran. 
• Limbaj audio (în modul 

DTV). 
Selectează limba audio 
preferată.  
Această opţiune este 
disponibilă pentru canalele 
digitale, dacă mai multe limbi 
audio sunt transmise. 
Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a 
selecta Audio Languages, apoi apăsaţi butonul ENTER pentru a accesa sub-
meniul. 
Aici puteţi selecta Limbajul Audio Primar şi Limbajul Audio Secundar. 
• Subtitr ări (în modul DTV) 
Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Subtitrare, apoi apăsaţi butonul 
ENTER pentru a selecta sub-meniul. 
Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Modul, apoi apăsaţi butonul ◄/► 
pentru a porni sau opri subtitrarea. 
Apăsaţi butoanele ▲/▼ şi ◄/► pentru a selecta Limba Primară de Subtitrare 
şi Limba Secundară de Subtitrare. 
Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Dizabilităţi auditive, apoi apăsaţi  
butonul ◄/► pentru porni sau opri funcţia. 
• Teletext 
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Reglaţi setările de Teletext. Această opţiune este disponibilă doar pentru 
surse DTV şi ATV. Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Teletext, apoi 
apăsaţi butonul ENTER pentru a accesa sub-meniul. 
În cazul sursei DTV, apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Limba de Teletext 
Digitală şi Limpa de Pagină Decodată. 
În cazul sursei ATV, apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Limba de Pagină 
Decodată. 
• Ecran albastru 
Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta ecranul albastru On sau Off. 
• Setarea de mod 
Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta modul Magazin sau modul Home 
(Acasă). 
Este recomandată setarea televizorului pe modul Home. 
• Setări de timp 
Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Setările de Timp, apoi apăsaţi butonul 
ENTER pentru a accesa sub-meniul. 
Timpul OSD: Selectaţi lungimea de timp în care OSD va rămâne activă. 
Timpul Sleep: Selectaţi timpul după care televizorul trece automat în modul 
standby. 
Auto Sleep: Selectaţi timpul după care televizorul va trece automat în modul 
standby dacă nicio operaţiune nu a fost detectată. 
Fusul orar: Selectaţi fusul orar. 
Data şi ora: Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Timpul, apoi apăsaţi 
butonul ENTER pentru a accesa sub-meniul. Dacă doriţi să setaţi manual 
timpul, setaţi Auto Sync pe Off. 
Notă: După o pană de curent, setările de timp se vor pierde. 
• Setările PVR (în modul DTV) 
Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Setările PVR, apoi apăsaţi butonul 
ENTER pentru a accesa sub-meniul. 
Introducerea unui dispozitiv USB este automat detectată. 
Manager Fişiere: Această opţiune este utilizată pentru a afişa lista de 
înregistrări. 
Replay: Apăsaţi butonul roşu pentru redare video. 
Ştergere o înregistrare: Apăsaţi butonul verde pentru a şterge fişierul video 
selectat. 
Ştergere toate: Apăsaţi butonul galben pentru a şterge toate fişierele video. 
Complet: Apăsaţi butonul albastru pentru a mări (zoom in) înregistrarea video. 
Listă dispozitive: Când sunt conectate dispozitive de înregistrare multiple, 
acestea sunt enumerate aici. Selectaţi un dispozitiv de înregistrare din Lista 
de Dispozitive. 
Format: Apăsaţi butonul roşu pentru a formata discul USB. 
Înregistrare programată: Această opţiune este utilizată pentru a seta 
parametri de înregistrare pe care îi doriţi să îi programaţi. 
Apăsaţi butonul ENTER pentru a seta parametri de înregistrare video: 
frecvenţă, canal, timp de start şi timp de final. 
Odată programate înregistrările, puteţi reveni la ecranul anterior şi: 
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Şterge un fişier: Apăsaţi butonul verde pentru a şterge înregistrarea video 
selectată. 
Ştergere toate: Apăsaţi butonul galben pentru a şterge toate înregistrările 
video. 
Înregistrare program digital 
1. Introduceţi un disc USB, Apăsaţi butonul ● pentru a înregistra programul 

curent. În timpul înregistrării, apăsaţi butonul ● pentru a afişa/ascunde 
meniul de înregistrare. 

2. Apăsaţi butonul ■ pentru a opri înregistrarea, astfel se va reveni la 
transmisiunea normală a televiziunii. 

 
NOTE: 

• Trebuie să utilizaţi un disc USB cu o capacitate de cel puţin 4GB. 
• Dacă înregistrarea pe discul USB introdus eşuează, vă rugăm formataţi 

discul. 
• Avertisment: nu deconectaţi dispozitivul când formatarea este în curs. 

Dacă formataţi dispozitivul, toate fişierele vor fi şterse. Faceţi o copie de 
siguranţă înainte de efectuarea oricăror conexiuni la TV. Producătorul nu 
va fi responsabil de pierderile de fişiere sau de date. 

• Dacă un dispozitiv USB este partiţionat, puteţi alege care partiţie este de 
utilizat pentru a efectua înregistrarea. 

• Dacă sistemul de înregistrare PVR este utilizat întotdeauna, aceasta va 
părăsi automat sistemul PVR. 

• Dispozitivul USB conectat trebuie să suporte o viteză de 2.0. 
• Anumite tipuri de dispozitive USB non-standard pot să nu fie suportate. 
• Prima setare 
Aceasta reprezintă un ghid pentru a vă ajuta să setaţi televizorul. 
• Resetare 
Reveniţi la setările din fabrică implicite. 
Vă rugăm reţineţi că aceasta nu va şterge canalele. 
 

Utilizarea modului MEDIA 
• Pentru a accesa modul media Acces/Exit 
1. Conectaţi un dispozitiv USB. 
2. Apăsaţi butonul SOURCE pentru a afişa meniul principal. Utilizaţi 

butoanele ▲/▼ pentru a selecta suportul media, apoi apăsaţi butonul 
ENTER pentru a accesa modul media. 

3. Puteţi de-asemenea utiliza meniul de selecţie a sursei de semnal pentru a 
ieşi din modul media. 

 
NOTĂ: 

• Dispozitive USB speciale pot să nu fie suportate, sau să nu fie suportate 
bine. 

• Sarcina maximă USB: DC5V 500mA 
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Formate de fi şiere suportate 
 

Categorii 
multimedia 

Extensie fişier Decoder Note 
Video 

decoder 
Audio 

Decoder 

Film 

*.avi 

MPEG-1 
MPEG-2 MP 
MPEG-4 SP 
MPEG-4 ASP 
MPEG-4 XVID 
H.264 (AVC) 
MP@Level 4 
H.264(AVC) 
HP@Level 4 

MPEG-1 
Layer 2 
MPEG-1 
Layer 3 
MPEG-2 
Layer 3  
AC3 
AAC-LC 
HE-AAC V1 
HE-AAC V2 

MPGE1 / 
MPEG2 / 
MPEG4: 
De până la 
1080p @ 30F 
H.264: de 
până la 1080 
p @ 25F 
AAC: AAC-LC 
(tip 2), 
HE-AAC v1 
(tip 5, SBR), 
HE-AAC v2 
(tip 29, 
SBR+PS) 

MPEG(*.mpeg, 
*.mpg, *.dat, 
*vob) 

MPEG-1 MP 
MPEG-2 MP 

MPEG-4 
(*.mp4) 

MPEG-4 SP 
MPEG-4 ASP 
MPEG.-4 
XVID 
H.264 (AVC) 
MP@Level 4 
H.264(AVC) 
HP@Level 4 

TS(*.ts, *.trp, 
*tp) 

MPEG-1 
MPEG-2 MP 
H.264 (AVC) 
MP@Level 4 
H.264(AVC) 
HP@Level 4 

  

MKV(*.mkv) 

MPEG-1 
MPEG-2 MP 
MPEG-4 SP 
MPEG-4 ASP 
MPEG-4 XVID 
H.264 (AVC) 
MP@Level 4 
H.264(AVC) 
HP@Level 4 

  

*.flv 

H.264 (AVC) 
MP@Level 4 
H.264(AVC) 
HP@Level 4 

  

Muzică *.mp3  MPEG-1 
Layer 3 

Bit rate: de 
până la 
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 MPEG-2 
Layer 3 

320Kbps 
Sample Rate: 
32KHz, 
44.1KHz, 48 
KHz 

AAC (*.aac, 
*m4a)  

AAC 
HE-AAC V1 
HE-AAC V2 

 

*.wav  LPCM 
ADPCM  

Foto *.jpg 
*.jpeg 

Mod Baseline  72x72 < 
Baseline 
resolution < 
7680 x 4320 

  Mod 
Progresiv 

 Mod 
Progresiv 
Dimensiune 
<=1280x1024 
Dimensiune 
fişier <=10 
MB 

Text *.txt  UTF-8 
UNICODE 
ASCII 

Dimensiune 
fişier <=1 MB 

Notă: Maxim 500 fişiere sunt suportate în fiecare folder. 
 
NOTĂ: 

• Documente de algoritmi speciali pot să nu fie suportate, sau suportate 
greu prin USB. 

• Formatele de fişiere suportate USB sunt menţionate mai sus. Dacă 
formatul de fişier nu este suportat, schimbaţi-l într-un format adecvat. 

• Interfa ţa principal ă de operare 
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Utilizaţi butonul ◄/► pentru a selecta Foto, Muzică, Film sau Text. Apăsaţi 
butonul ENTER pentru a accesa sub-meniul. 
Foto 
Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Foto din meniul principal, apoi apăsaţi 
butonul ENTER pentru accesare. 
Apăsaţi butonul CH+/- pentru a schimba pagina. 
Apăsaţi butonul INDEX pentru a accesa meniul rapid. Apoi, puteţi selecta 
intervalul de timp dintre 2 imagini, setaţi modul de repetare (One/All/Off) şi setaţi 
muzica de fundal pe On (pornită) sau Off (oprită). Dacă o setaţi pe On, trebuie 
mai întâi să redaţi fişierul dorit în meniul Music. 
Utilizaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta un folder (director), iar apoi apăsaţi 
butonul ENTER. 
Utilizaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta un fişier, apoi apăsaţi butonul ►I pentru 
redare. 
Apăsaţi butonul ■ pentru a opri redarea fişierului. 
Apăsaţi butonul EXIT pentru a reveni la meniul anterior. 
 
Muzică 
Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Music din meniul principal, apoi apăsaţi 
butonul ENTER pentru accesare. 
Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta discul pe care doriţi să îl urmăriţi, apoi 
apăsaţi butonul ENTER pentru accesare. 
Apăsaţi butonul ◄/► pentru a modifica pagina. 
Apăsaţi butonul INDEX pentru a accesa meniul rapid. Aici, puteţi seta modul 
Repeat (Toate piesele/O piesă/Off) precum şi muzica de fundal. 
Dacă muzica de fundal este setată pe Off, player-ul muzical se va opri când 
închideţi meniul player-ului muzical; dacă este setat pe On, muzica va continua 
să fie redată chiar şi când închideţi meniul player-ului muzica, astfel permiţând 
utilizatorului să asculte muzica în timp ce vizualizează imaginile din player-ul foto 
sau citeşte fişiere text. 
Apăsaţi butonul CH+/CH- de pe telecomandă pentru a comuta între fişierele 
muzicale / piese şi player-ul muzical. 
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Utilizaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta un folder, apoi apăsaţi butonul ENTER. 
Utilizaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta un fişier, apoi apăsaţi butonul ►I pentru 
redare. 
Apăsaţi butonul ■ pentru a opri redarea fişierului. 
Apăsaţi butonul EXIT pentru a reveni la meniul anterior. 
 
Film 
Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Movie (Film) din meniul principal, apoi 
apăsaţi butonul ENTER pentru accesare. 
Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta discul pe care doriţi să îl urmăriţi, apoi 
apăsaţi butonul ENTER pentru accesare. 
Apăsaţi butonul ◄/► pentru a modifica pagina. 
Apăsaţi butonul INDEX pentru accesarea meniului rapid. Aici, puteţi seta modul 
Repeat (Repeat All/Repeat One/Off), setaţi modul de previzualizare pe On sau 
Off, şi selectaţi Encode Type. 
Opţiunea Encode Type vă permite să setaţi codul corespunzător pentru subtitrări. 
Utilizaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta un folder, apoi apăsaţi butonul ENTER. 
Utilizaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta un fişier, apoi apăsaţi butonul ►I sau 
ENTER pentru redare. 
Apăsaţi butonul ■ pentru a opri redarea fişierului. 
Apăsaţi butonul EXIT pentru a reveni la meniul anterior. 
Text 
Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Text din meniul principal, apoi apăsaţi 
butonul ENTER pentru accesare. 
Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta discul pe care doriţi să îl urmăriţi, apoi 
apăsaţi butonul ENTER pentru accesare. 
Apăsaţi butonul ◄/► pentru a modifica pagina. 
Apăsaţi butonul INDEX pentru accesarea meniului rapid. Aici, puteţi seta modul 
Repeat (Repeat All/Repeat One/Off), setaţi modul de previzualizare pe On sau 
Off, şi selectaţi Encode Type. 
Opţiunea Encode Type vă permite să setaţi codul corespunzător pentru fişierele 
text. 
Utilizaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta un folder, apoi apăsaţi butonul ENTER. 
Utilizaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta un fişier, apoi apăsaţi butonul ►I sau 
ENTER pentru redare. Când textul pe care îl urmăriţi este compus din mai multe 
pagini, puteţi sări la pagina dorită prin apăsarea butoanelor corespunzătoare 
numerice. 
Apăsaţi butonul EXIT pentru a reveni la meniul anterior. 
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Butoane unice importante 
 
GHIDUL DE PROGRAME (în modul DTV) 
Apăsaţi butonul EPG pentru a accesa meniul GHID PROGRAME. 

 
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta programul pe care doriţi să îl înregistraţi şi apăsţai 
butonul ● (Rec: Record) pentru a seta parametri de înregistrare. Atunci veţi avea 
posibilitatea de a selecta frecvenţa de înregistrre şi verifica corectitudinea 
celorlalte setări (timpul de start, timpul de final şi canalul). Nu uitaţi să salvaţi. Pe 
ecranul EPG, un simbol de înregistrare va fi afişat lângă programul planificat de 
înregistrat. 
Unitatea este capabilă să programeze o înregistrare când televizorul este pornit 
sau în modul standby. Când înregistrarea porneşte în modul standby, nu va 
exista nicio imagine sau sunet din unitate, dar becul de standby va clipi roşu şi 
verde alternativ. 
Apăsaţi butonul roşu pentru a consulta ghidul zilei precedente. 
Apăsaţi butonul verde pentru a consulta ghidul zilei următoare. 
Apăsaţi butonul galben pentru a afişa Lista de programe EPG. 
Apăsaţi butonul albastru pentru a seta o notă de atenţionare la un program. 
Apăsaţi butonul EXIT pentru ieşire. 
Lista de canale 
Apăsaţi butonul LIST pentru a afişa Lista de Canale. 
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta elementele. Apăsaţi butonul ENTER pentru a 
accesa canalul respectiv. 
Apăsaţi butonul ◄/► pentru a trece cu o pagină în sus sau jos lista de canale. 
Apăsaţi butonul EXIT pentru a ieşi din lista de canale. 
Lista de favorite 

Apăsaţi butonul  pentru a afişa lista de favorite. 
Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta elementele. Apăsaţi butonul ENTER 
pentru a accesa canalul respectiv. 
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Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Favoritele 1, 2, 3, 4. 
Apăsaţi butonul CH+/CH- pentru a derula cu o pagină în sus sau jos lista de 
Favorite. 
Apăsaţi butonul EXIT pentru ieşire. 
 

Teletext 
Utilizarea funcţiei de teletext 

• Afişarea teletextului 
1. Selectaţi un post TV cu un semnal teletext. 

2. Apăsaţi butonul  pentru a accesa modul teletext. 

3. Apăsaţi butonul  din nou pentru a accesa modul Mix. Această funcţie 
vă permite să afişaţi pagina de teletext peste programul TV. 

4. Apăsaţi butonul  o dată pentru a ieşi din teletext sau reveni la modul 
normal ATV/DTV. 

 
• Selec ţia paginii 
1. Introduceţi numărul paginii (trei cifre) utilizând butoanele numerice. Dacă 

apăsaţi numărul greşit în timpul introducerii, trebuie să completaţi numărul 
de trei cifre, şi apoi să reintroduceţi corect numărul paginii. 

2. Butonul CH+/CH- poate fi utilizat pentru a selecta pagina precedentă sau 
următoare. 

 
• Hold (men ţinere) 

Puteţi apăsa butonul  pentru a menţine o pagină, şi apoi să o apăsaţi din 
nou pentru eliberare. 
 
• Index 

Apăsaţi butonul  pentru a introduce direct pagina index principală. 
 
• Mărirea textului 
Când este afişată o pagină, puteţi dubla dimensiunea textului pentru a o face 
mai uşor de citit. 

1. Apăsaţi butonul  pentru a mări jumătatea de sus a paginii. 

2. Apăsaţi butonul  din nou pentru a mări jumătatea de jos a paginii. 

3. Apăsaţi butonul  încă o dată pentru a reveni la afişarea normală. 
 

• Modul Reveal (Dezv ăluire) 
Puteţi afişa informaţiile ascunse în teletext (de ex. răspunsurile la puzzle-uri 

sau ghicitori, etc.) prin apărea butonului . Apăsând butonul  din nou, 
veţi îndepărta respectiva informaţie de pe ecran. 
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• Subpagina 
Anumite pagini de teletext pot conţine mai multe sub-pagini care sunt automat 
paginate de postul TV. 

1. Puteţi accesa o anumită subpagină prin apăsarea butonului  direct şi 
prin selectarea numărului de sub-pagină pe care doriţi să îl accesaţi cu 
butoanele numerice (patru cifre). De exemplu, introduceţi numărul de 
subpagină „0003” pentru a accesa a trei subpagină. 

2. Apăsaţi din nou butonul pentru a părăsi modul de subpagină. 
 

• Butoanele color (ro şu, verde, galben şi albastru) 
Apăsaţi aceste butoane pentru a accesa direct paginile corespunzătoare 
culorilor afişate în partea de jos a ecranului teletext. 
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Ghid de depanare 
 
Depanarea 
Înainte de contactarea unui tehnician de service, vă rugăm verificaţi următoarele 
puncte. Dacă problema persistă, deconectaţi televizorul şi apelaţi la asistenţă. 
 

Sunet TV analo gic  
Simptome  Cauze posibile  Ce este de f ăcut  
Zgomot cu pocnituri sau 
sunet deformat. 

Interferenţă de la maşini, 
lămpi fluorescente, video 
recorder, transmisiune 
radio, computer personal 
sau alt echipament 

Opriţi câte o componentă 
a echipamentului pe rând 
pentru a vedea dacă 
interferenţa dispoare. 
Vedeţi de-asemenea ce 
este de făcut pentru 
interferenţa de imagine. 

Comutare de pe stereo 
pe mono 

Un semnal slab sau o 
transmisiune mono 

Verificaţi semnalul şi 
sistemul de antenă 

 
Imagine TV analogic ă 

Simptome  Cauze posibile  Ce este de f ăcut  
Imagine granulată (ca de 
zăpadă) 

Video recorder-ul dvs. 
poate fi defect. 
Eroare transmiţător. 
Antena a fost mutată, 
este deteriorată sau a 
fost deconectată. 

Dacă aveţi un video 
recorder, încercaţi 
conectarea antenei direct 
în televizor. Dacă eroare 
dispare, video recorderul 
este probabil defect. 
Verificaţi sistemul 
antenei. 

Contur extra pe obiectele 
din imagine (fantome) 

Antena primeşte semnale 
reflectate de pe dealuri 
sau clădiri.  
Sistem antenă defect. 

Încercaţi să recepţionaţi 
un semnal mai bun de la 
aceeaşi staţie de 
televiziune. 
Verificaţi sistemul 
antenei. 

Interferenţe în imagine 
precum pete sau urme 

Semnal slab antenă. 
Interferenţă de la 
echipament electric 
precum unelte sau 
motoare electrice. 
Setările pentru ieşirea de 
echipament video digital 
nu corespund cu 
specificaţiile de intrare 
ale monitorului VGA sau 
HDMI. 

Încercaţi să recepţionaţi 
un semnal mai bun de la 
aceeaşi staţie tv. 
Verificaţi sistemul 
antenei. Mutaţi 
echipamentul care 
generează interferenţă, 
sau dacă este posibil, 
opriţi-l. Modificaţi rata de 
refresh sau setările de 
rezoluţie de pe 
echipamentul digita, dacă 
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este posibil 
Interferenţă imagine 
precum linii vălurite sau 
modele. Interferenţa 
sonoră poate fi de-
asemenea prezentă. 

Alt echipament utilizează 
aceeaşi frecvenţă. Cablu 
de calitate slabă în calea 
dintre TV şi antena TV. 
Sistemul antenei 
recepţionează semnal 
nedorit pe aceeaşi 
frecvenţă. 

Treceţi în standby 
echipamentul respectiv 
pentru a vă convinge 
dacă interferenţa 
încetează: schimbaţi 
frecvenţa de ieşire a 
echipamentului care 
cauzează interferenţa 
(vezi instrucţiunile sale). 
Folosiţi un cablu de 
calitate superioară. 
Verificaţi sistemul 
antenei. 

Caractere teletex 
amestecate 

Semnal de calitate slabă La fel ca în cazul 
„imaginii cu aspect de 
zăpadă” 

Când intrarea RGB este 
utilizată, imaginea este 
deformată sau nu apare 
nicio imagine 

Semnalul de sincronizare 
lipseşte. 

Apăsaţi butonul AV 
pentru a selecta intrarea 
AV care recepţionează 
semnalul de sincronizare. 

 
TV Terestru Digital  

Simptome  Cauze posibile  Ce este de f ăcut  
Imaginea se blochează 
sau îngheaţă. 
 
Sunetul se întrerupe. 

Semnal slab sau tip 
greşit de antenă. 

Reîncercaţi re-tuning-ul. 
Antena trebuie să fie 
adecvată pentru 
transmisiuni TV digitale. 
Vă puteţi afla într-o zonă 
care nu primeşte un 
semnal bun TV digital. 
Verificaţi sistemul 
antenei. 

Anumite canale lipsesc. Nu se primeşte una sau 
mai mlte frecvenţe 
multiplex digitale. 

Oricare sau toate din 
erorile de mai sus. 

Interferenţă sau altă 
problemă cauzată de 
trecerea semnalului 
antenei prin alt 
echipament. 

Încercaţi conectarea 
antenei direct la 
receptorul TV digital şi 
apoi re-tuning-ul. 
Dacă un echipament are 
un modulator de radio-
frecvenţă, opriţi-l sau 
schimbaţi-i frecvenţa şi 
recalibraţi TV analogic. 
(Vă rugăm consultaţi 
instrucţiunile 
echipamentului respectiv 
pentru a afla modul în 
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care puteţi face acest 
lucru). 

 
Multiplex  
DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) reprezintă o transmisie în 
grupuri de canale pe o singură frecvenţă comună. Această transmisie este 
cunoscută sub denumirea de Multiplex. Există câteva astfel de transmisii 
multiplex în sistemul DVB-T, fiecare purtând un grup de canale. Dacă nivelul de 
semnal pe o anumită frecvenţă multiplex este slab, puteţi pierde întreg grupul de 
canale de pe acel multiplex. 
 

General e 
Simptome  Cauze posibile  Ce este de f ăcut  
Imaginea are o 
dimensiune eronată sau 
dispozitivul de sursă 
(computer, DVD player, 
decodor, etc) nu vă 
permite setarea rezoluţiei 
ecranului. 

Dispozitivul sursă nu 
citeşte datele setării 
ecranului. 
Cablul de conexiune nu 
deţine toate conexiunile 
necesare. 

Evitaţi cablurile şi 
adaptoarele vechi. 
Utilizaţi doar cabluri 
moderne. 
Restartaţi dispozitivul 
sursă după conectarea şi 
pornirea ecranului. 
Înlocuiţi adaptorul grafic 
din computerul dvs. 
Verificaţi rezoluţiile 
compatibile video 
menţionate în aceste 
instrucţiuni. 

Imaginea este deformată, 
chiar şi dacă raportul de 
aspect este reglat corect 
(de ex. 4:3 sau 16:9) 

Echipamentul care 
alimenteză ecranul este 
setat pe un raport de 
aspect greşit 

Pe echipamentul care 
alimentează TV-ul alegeţi 
raportul de aspect de 
ieşire corect, precum 4:3 
(vechi convenţional) sau 
16:9 sau 1280 x 720 sa 
1920 x 1080 pixeli 
adecvat ecranelor late 

Nu există imagine Luminozitatea şi 
contrastul sunt reglate la 
minim 

Măriţi luminozitatea şi 
contrastul. 

Nu există sunet Volumul este reglat la 
minim. 
Opţiunea de silenţios 
(mute) este pornită. 

Măriţi volumul. 
Apăsaţi butonul „mute” 
pentru a dezactiva starea 
de silenţios. 

 
Telecomanda  

Simptome  Cauze posibile  Ce este de f ăcut  
Funcţionare eronată sau 
rază scurtă de acţiune 

Baterii consumate. 
Obstacole în cale 

Introduceţi baterii noi. 
Îndepărtaţi obiectele din 
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cale şi îndreptaţi 
telecomanda spre 
senzorul de comandă de 
pe televizor în linie 
dreaptă. 

 
Alimentarea  electric ă 

Simptome  Cauze posibile  Ce este de f ăcut  
Televizorul pare „mort” – 
niciun indicator nu este 
aprins şi nimic nu 
funcţionează 

Alimentarea electrică 
lipseşte.  
Întrerupătorul principal 
este oprit. 
Siguranţă arsă sau 
disjunctor activat. 

Verificaţi comutatoarele 
de pe televizor şi de pe 
priza de curent. Verificaţi 
dacă priza are curent. 
 
Verificaţi siguranţele sau 
disjunctorul din tabloul 
electric. Căutaţi să 
identificaţi cauza posibilă 
de eroare, înainte de 
înlocuire şi repornire. 

Nu răspunde la 
telecomandă sau 
butoanele de pe 
televizor. 
„Blocat” în modul 
standby. 

Microcontrolerul este 
perturbat de interferenţe 
electrice. 

Opriţi alimentarea şi 
aşteptaţi cinci minute 
înainte de a încerca din 
nou (Lăsaţi televizorl 
neconectaţi şi apelaţi la 
un inginer de service 
dacă această măsură nu 
rezolvă problema). 

Nu răspunde la anumite 
comenzi de pe televizor 
sau telecomandă 

Blocarea canalelor, 
instalării, controlul 
parental sau blocarea 
tastelor sunt activate 
(dacă echipamentul este 
prevăzut cu astfel de 
funcţii) 

Vă rugăm consultaţi 
secţiunea relevantă din 
instrucţiuni. 
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Între ţinerea 
Fiecare defecţiune poate fi prevenită. Utilizaţi produsul cu atenţie şi curăţaţi-l cu 
regularitate, pentru a-i mări durata de viaţă. Asiguraţi-vă că opriţi aparatul şi 
deconectaţi cablul de alimentare înainte de a demara orice operaţiune de 
curăţare. 
 
Curăţarea ecranului 
1. Vă prezentăm o metodă de a îndepărta praful de pe ecran. Înmuiaţi o bucată 
de material moale într-un amestec de apă caldă şi agent de înmuiere sau 
detergent de spălat vase. Stoarceţi bucata de material până când este aproape 
uscată, şi apoi utilizaţi-o pentru a şterge ecranul. 
2. Asiguraţi-vă că apa în exces este îndepărtată de pe ecran, şi apoi lăsaţi să se 
usuce în aer liber înainte de a porni televizorul. 
Curăţarea carcasei 
Pentru a îndepărta praful sau murdăria, ştergeţi carcasa cu o bucată de material 
moale, uscată, care nu lasă scame. Vă rugăm asiguraţi-vă că nu utilizaţi o bucată 
de material udă. 
 

SCOATEREA DIN UZ 
În calitate de distribuitor responsabil, acordăm atenţie protejării mediului. 
Prin urmare, vă rugăm să respectaţi procedura corectă de scoatere din uz a 
produsului, materialelor folosite la ambalaj, iar dacă este aplicabil, chiar şi 
accesoriilor televizorului şi bateriilor. 
Aceasta va contribui la conservarea resurselor naturale şi la asigurarea reciclării 
materialelor într-un mod care protejează sănătatea şi mediul înconjurător. 
Trebuie să respectaţi legislaţia şi reglementările privind scoaterea din uz. 
Deşeurile echipamentelor electrice şi bateriile trebuie scoase din uz separat de 
deşeurile casnice, atunci când produsul ajunge la finalul perioadei de utilizare. 
Contactaţi magazinul de unde aţi achiziţionat produsul şi autorităţile locale pentru 
eventuale informaţii despre scoaterea din uz şi reciclarea unor astfel de produse. 
Bateriile trebuie scoase din uz într-un centru special de reciclare. 
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Fişă produs 
 
SPECIFICAŢII 
 

MODEL SLE 2057M4 
Ecran Dimensiune ecran 19,5” 
 Luminozitate 400 
 Raport de contrast 3000:1 
Rezoluţia maximă 1366x768 
Intrare / ieşire conectori CI Slot 1 
 USB 1 
 HDMI 1 
 YpbPr 1 
 VIDEO AUDIO IN 1 
 VGA/PC AUDIO IN 1 
 COAXIAL OUT 1 
 CĂŞTI 1 
 ANTENĂ 1 
 SCART 1 
Sursă de alimentare c.a. 100 – 240 V~ 

50/60 Hz 
Consum de putere Max. 30 W,  

Standby < 0,5 W 
Dimensiuni (L x l x H) 464 x 154 x 308 mm 
GREUTATE (Netă) 2,7 kg 
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Fişă informativ ă 
 
Importator: FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ricany 
 
Brand Sencor 
Model SLE 2057M4 
Clasa de eficienţă energetică A 
Diagonala ecranului în centimetri / inci [cm/in] 49,5/19,5 
Consum de putere în starea de pornit [W] 20 
Consum anual de putere* [kWh] 30 
Consum de putere în modul stand-by [W] ≤0,5 W 
Rezoluţie ecran [pixeli] 1366 x 768 
 
* Consumul anual de putere de 20 kWh este bazat pe consumul televizorului 
care funcţionează 4 ore pe zi timp de 365 zile. Consumul real depinde de modul 
de utilizare şi locaţia receptorului televizorului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consum de putere în sta ndby (aprox.)  < 0,50 W 
Rezolu ţie ecran  1366 x 768 pixeli 
 
Ne cerem scuze pentru orice inconvenient cauzat de neconformităţi minore din 
aceste instrucţiuni, care pot apare ca rezultat al îmbunătăţirii şi dezvoltării 
produsului. 
 
 
 
 


