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Avertizare 

 

 

 

 

 

Acest simbol avertizează utilizatorul asupra pericolului 
de electrocutare. Nu încercaţi să demontaţi aparatul. 
Orice reparaţie sau verificare trebuie efectuată numai de 
către personalul calificat de la centrele de service 
autorizate.  
 

 

 

 

Acest simbol avertizează utilizatorul asupra prezenţei 
unor instrucţiuni importante referitoare la funcţionarea şi 
întreţinerea aparatului.  

 
 

 

 

 

  

                                              
 

ATENŢIE: PENTRU A EVITA PERICOLUL DE ELECTROCUTARE 

NU DESCHIDEŢI CARCASA APARATULUI. 

NU ÎNCERCAŢI SĂ REPARAŢI DUMNEAVOASTRĂ APARATUL. 

LUAŢI LEGĂTURA CU UN CENTRU DE SERVICE AUTORIZAT. 

 

ATENŢIE 

PERICOL DE ELECTROCUTARE 

NU DESCHIDEŢI 
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Atenţie 

 

 

Atenţie 

Acest aparat este sub tensiune în timpul funcţionării. Nu 
demontaţi carcasa acestuia. Orice reparaţii sau verificări 
trebuie efectuate numai de către personalul calificat de la 
centrele de service autorizate.   

  

 

 

 Atenţie 

Pentru a preveni pericolul de incendiu sau electrocutare, 
nu expuneţi aparatul la acţiunea umezelii.  
 

 
 

 Atenţie 

Nu introduceţi obiecte străine prin fantele de ventilaţie 
ale aparatului. Nu stropiţi aparatul cu apă sau alte lichide.  

 

 

 

 Atenţie  

Nu expuneţi aparatul în lumina directă a soarelui sau în 
apropierea unor surse de căldură. Nu aşezaţi aparatul pe 
alte aparate care emană căldură, cum ar fi de exemplu 
video playere, amplificatoare audio etc. Nu blocaţi fantele 
de ventilaţie situate în partea din spate a aparatului. 
Ventilaţia este foarte importantă pentru o funcţionare 
corectă. Nu aşezaţi aparatul pe cablul de alimentare.  

 

 

 

 

 





AC SWITCH
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 Telecomanda 

 

 

: Apăsaţi acest buton pentru a porni aparatul din modul 

standby sau pentru a îl trece în modul standby.  

: Apăsaţi acest buton pentru anularea sonorului sau pentru 

revenirea sonorului.  

NICAM/A2: În modul TV, apăsaţi acest buton pentru a selecta 

modul stereo. 

ASPECT: Apăsaţi pentru a modifica formatul de imagine.  

PMODE: Selectaţi modul pentru imagine. 

SMODE: Selectaţi modul pentru sunet. 

0-9: Selectaţi şi comutaţi canalele prin apăsarea butoanelor cu cifre 

0 - 9. 

-/--: Pentru a comuta între o cifră şi două cifre. 

: pentru a comuta între canalul actual şi canalele vizionate anterior.  

DISPLAY: Afişarea informaţiilor pe ecran, cum ar fi numele 

canalului. 

FREEZE: Acest buton nu este disponibil. 

AUTO: Reglarea automată a imaginii în modul PC.  

RED, GREEN, YELLOW, BLUE: Corespund diverselor 

elemente care apar colorate în meniu.  

SLEEP: Setarea funcţiei de oprire automată.  

SOURCE: Apăsaţi pentru a schimba sursa de semnal. 

ENTER: Accesaţi opţiunea selectată sau executaţi operaţiunea 

selectată.   

MENU: Apăsaţi pentru a accesa meniul principal, în vederea 

reglării diverselor opţiuni.  

EXIT: Ieşire din meniul afişat pe ecran. 

CH-/CH+: Modificarea canalului. 

VOL-/VOL+: Reglarea volumului. 

NR: Acest buton nu este disponibil. 

SYSTEM: Apăsaţi pentru a selecta sistemul de sunet.  

TEXT: Apăsaţi pentru a accesa modul teletext.  

 (Utilizat numai pentru Europa) 

REVEAL: Apăsaţi pentru a vizualiza informaţiile ascunse de pe 

pagina de teletext. Apăsaţi din nou pentru a ascunde informaţia.  

SIZE: Afişarea părţii superioare, a părţii inferioare a paginii de 

teletext sau a paginii complete, pentru o mai bună vizualizare. 

INDEX: Apăsaţi acest buton pentru a merge la pagina index.  

HOLD: Apăsaţi pentru a menţine afişată o pagină pe ecran.  

S.PAGE: Are funcţia SUBCODE în cadrul textului, în modul teletext.  
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                             Afişarea meniului pe ecran 

Imagine 

Puteţi selecta tipul de imagine ce corespunde 

cel mai bine programului urmărit.  

1. Apăsaţi butonul “MENU” pentru a accesa 

afişarea meniului pe ecran. Apoi apăsaţi 

butoanele “�/�” pentru a selecta meniul 

“Picture”. Accesaţi meniul “Picture” prin 

apăsarea butonului “�” .                                                  

2. Apăsaţi butoanele “�/�” pentru a selecta “Picture Mode” şi apăsaţi butoanele “�/�” 

pentru a selecta modul de afişare a imaginii. 

3. Apăsaţi butoanele “�/�” pentru a selecta “Brightness” şi apăsaţi butoanele “�/�” 

pentru a regla luminozitatea.           

4. Apăsaţi butoanele “�/�” pentru a selecta “Contrast” şi apăsaţi butoanele “�/�” 

pentru a regla contrastul.  

5. Apăsaţi butoanele “�/�” pentru a selecta “Saturation” şi apăsaţi butoanele “�/�” 

pentru a regla saturaţia.  

6. Apăsaţi butoanele “�/�” pentru a selecta “Sharpness” şi apăsaţi butoanele “�/�” 

pentru a regla claritatea.  

7. Apăsaţi butoanele “�/�” pentru a selecta “Hue” şi apăsaţi butoanele “�/�” pentru a 

regla tonalitatea culorii.  

Observaţie: Această caracterstică este disponibilă numai pentru NTSC 

8. Apăsaţi butoanele “�/�” pentru a selecta “Scale” şi apăsaţi butoanele “�/�” pentru a 

selecta formatul imaginii. 

9. Apăsaţi butonul “Menu” pentru a reveni la meniul principal.  
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Sonor 

Puteţi selecta tipul de sonor, în funcţie de ceea ce ascultaţi.   

1. Apăsaţi butonul “MENU” pentru a 

accesa afişarea meniului pe ecran. Apoi 

apăsaţi butoanele “�/�” pentru a 

selecta meniul “Sound”. Accesaţi meniul 

“Sound” prin apăsarea butonului “�” .         

2. Apăsaţi butoanele “�/�” pentru a 

selecta “Sound Mode” şi apăsaţi 

butoanele “�/�” pentru a selecta modul sonor. 

3. Apăsaţi butoanele “�/�” pentru a selecta “Volume” şi apăsaţi butoanele “�/�” 

pentru a regla volumul. 

4. Apăsaţi butoanele “�/�” pentru a selecta “Bass” şi apăsaţi butoanele “�/�” pentru a 

regla sunetele joase.  

5. Apăsaţi butoanele “�/�” pentru a selecta “Treble” şi apăsaţi butoanele “�/�” pentru 

a regla sunetele înalte.  

6. Apăsaţi butoanele “�/�” pentru a selecta “Balance” şi apăsaţi butoanele “�/�” 

pentru a regla echilibrarea sonorului. 

7. Apăsaţi butonul “Menu” pentru a reveni la meniul principal. 
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Canal 

Puteţi realiza reglajele dorite în modul TV. 

1. Apăsaţi butoanele “�/�” pentru a 

selecta “Auto Tune” şi apăsaţi 

butonul “�” pentru căutarea 

automată a canalelor. Apoi apăsaţi 

butonul “MENU” sau “EXIT” 

pentru a părăsi acest meniu. 

2. Apăsaţi butoanele “�/�” pentru a selecta “Manual Tune” şi apăsaţi butonul “�” 

pentru a accesa căutarea manuală a canalelor.  

3. Apăsaţi butoanele “�/�” pentru a selecta “Fine Tune” şi apăsaţi butoanele “�/�” 

pentru a realiza reglajele fine, pentru o recepţie cât mai bună a canalelor.  

4. Apăsaţi butoanele “�/�” pentru a selecta “Skip” şi apăsaţi butoanele “�/�” pentru a 

activa sau dezactiva opţiunea de trecere peste un canal.  

 

Apăsaţi butoanele “�/�” pentru a selecta 

“Program Editor” şi accesaţi meniul 

“Program Editor” prin apăsarea butonului 

“�”. 

a. NAME: Utilizaţi butoanele “� ” “�” 

“�” “�” pentru a alege canalul pe care 

doriţi să îl denumiţi. Apăsaţi butonul “roşu” 

pentru a accesa această operaţie. Apoi 

utilizaţi butoanele “�” “�” pentru a selecta 

pentru editare cifre şi utilizaţi butoanele 

“� ” “�” pentru a selecta caractere. Apăsaţi 

din nou butonul “roşu” pentru a confirma numele sau apăsaţi butonul „verde” pentru a anula 

această operaţiune.  

b. DELETE: Utilizaţi butoanele “� ” “�” “�” “�” pentru a alege canalul pe care doriţi să îl 

ştergeţi. Apăsaţi butonul „verde” şi canalul selectat va fi şteres.  

C.INSERT : Utilizaţi butoanele “�” “�” “�” “�” pentru a alege canalul pe care doriţi să îl 

inseraţi. Apăsaţi butonul „galben” pentru a accesa această operaţie. Apoi apăsaţi butoanele“�” “�” 

“�” “�” pentru a alege canalul pe care doriţi să îl inseraţi. Apăsaţi butonul „roşu” pentru a 

confirma inserarea canalului sau apăsaţi butonul „verde” pentru a anula această operaţiune.  

5. Apăsaţi butoanele “�/�” pentru a selecta meniul “Sound .SYS” şi apăsaţi butoanele 
“�/�” pentru a selecta modul de sunet BG / DK / I 

6.  Apăsaţi butonul “Menu” pentru a reveni la meniul principal. 
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Funcţii  

1. Apăsaţi butonul “MENU” pentru a accesa afişarea meniului pe ecran. Apoi apăsaţi 

butoanele “�/�” pentru a selecta meniul 

“Function”.  Accesaţi meniul 

“Function” prin apăsarea butonului “�” . 

2. Apăsaţi butoanele “�/�” pentru a 

selecta meniul “Language” şi apăsaţi 

butoanele “�/�” pentru a selecta limba 

în care doriţi să fie afişat meniul pe 

ecran.  

3. Apăsaţi butoanele “�/�” pentru a selecta “Blue Back” şi apăsaţi butoanele “�/�” 

pentru a selecta activarea sau dezactivarea fundalului de culoare albastră. 

4. Apăsaţi butoanele “�/�” pentru a selecta “TTX Language” şi apăsaţi butoanele  

“�/�” pentru a selecta West，East，Russian，etc. 

5. Apăsaţi butoanele“�/�” pentru a selecta meniul “Color Temp” şi apăsaţi butoanele 

“�/�” pentru a selecta temperatura culorii.  

Apăsaţi butoanele “�/�” pentru a selecta 

una dintre opţiunile  “User-R”, “User-G”, 

“User-B” şi apăsaţi butoanele “�/�” 

pentru a accesa sub-meniul din care 

utilizatorul poate regla temperatura de 

culoare.  

6. Apăsaţi butoanele “�/�” pentru a selecta 

“Reset” şi apăsaţi butonul “�” pentru a realiza funcţia de resetare. 

7. Apăsaţi butonul “Menu” pentru a reveni la meniul principal.  
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PC 

1. Apăsaţi butonul “MENU” pentru a 

accesa afişarea meniului pe ecran. Apoi 

apăsaţi butoanele“�/�” pentru a selecta 

meniul “PC”. Accesaţi meniul “PC” prin 

apăsarea butonului “�” . 

2. Apăsaţi butoanele “�/�” pentru a 

selecta “Clock” şi apăsaţi butoanele “�/�” pentru a seta ceasul.  

3. Apăsaţi butoanele “�/�” pentru a selecta “Phase” şi apăsaţi butoanele “�/�” pentru 

a regla faza. 

4. Apăsaţi butoanele “�/�” pentru a selecta meniul “H Position” şi apăsaţi butoanele 

“�/�”  pentru a regla poziţionarea pe orizontală. 

5. Apăsaţi butoanele “�/�” pentru a selecta “V Position” şi apăsaţi butoanele “�/�” 

pentru a regla poziţionarea pe verticală. 

6. Apăsaţi butoanele “�/�” pentru a selecta meniul “Auto Adjust” şi apăsaţi butonul 

“�” pentru a realiza reglajele automate. 

7. Apăsaţi butonul “Menu” pentru a reveni la meniul principal.  
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    Specificaţii 

 

INTRARE RGB  

Model Rezoluţie 

Frecvenţă 

orizontală 

(KHz) 

Frecvenţă 

verticală 

 (HZ) 

DOS 720x400 31,5 70 

VGA 640x480 31,5 60 

SVGA 800x600 37,9 60 

XGA 1024x768 48,4 60 

WXGA 1920x1080 67,5 60 

 

INTRARE HDMI  

Model Rezoluţie 
Frecvenţă orizontală 

(KHz) 

Frecvenţă verticală 

(HZ) 

VGA 640 x 480 31,47 59,94 

480i 720 x480i 15,73  59,94/60 

576i 720 x 576i 15,63 50 

480p 720 x480p 31,47 59,94/60 

576p 720 x 576p 31,26 50 

720p 1280 x 720p 37,50 

44,96 

50 

      59,94/60 

1080i 1920 x 1080i 28,13 

       33,75 

50 

      59,94/60 

1080p 1920 x 1080p 56,25 

67,5 

50 

59,94/60 
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INTRARE COMPONENT VIDEO (YPbPr) 

Mod Rezoluţie 
Frecvenţă orizontală 

(KHz) 

Frecvenţă verticală 

(HZ) 

480i 720 x480i 15,73 59,94/60 

576i 720 x 576i 15,63 50 

480p 720 x480p 31,47 59,94/60 

576p 720 x 576p 31,26 50 

720p 1280 x 720p 
37,50 

44,96 

50 

59,94/60 

1080i 1920 x 1080i 
28,13 

33,75 

50 

59,94/60 

1080p 1920 x 1080p 
56,25 

67,5 

50 

59,94/60 
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    Probleme în funcţionare 

 

Înainte de a lua legătura cu un centru de service autorizat, verificaţi dacă problema 
poate fi rezolvată pe baza recomandărilor din tabelul de mai jos.  
       

PROBLEMĂ             REZOLVARE 
 
     Aparatul TV nu porneşte 
 

●Verificaţi dacă ştecherul cablului de alimentare 
este introdus în priză. 
●Bateriile din telecomandă sunt descărcate. 

Înlocuiţi bateriile.  
 
 

Fără imagine, fără sonor 
 
 

●Verificaţi cablul de interfaţă dintre TV şi 
antena/cablul TV. 

●Apăsaţi butonul de pornire de pe telecomandă. 
●Apăsaţi butonul SOURCE de pe telecomandă, 
apoi apăsaţi butoanele “▲/▼” pentru a selecta 
sursa TV. 

 
 

Imagine neclară, sonor OK 
 
 

●Verificaţi cablul de interfaţă dintre TV şi 
antena/cablul TV. 

●Comutaţi pe un alt canal, este posibil să aibă 
probleme canalul vizionat în momentul 
respectiv. 

●Reglaţi luminozitatea/contrastul din meniul 
pentru imagine.  

Sonor neclar ●Deplasaţi la distanţă faţă de TV orice 
echipament cu infraroşu. 

 

Panoul TFT LED conţine sub-pixeli pentru producerea cărora este necesară o 
tehnologie complexă. Cu toate acestea, este posibil ca pe ecran să existe câţiva 
pixeli mai luminoşi sau mai întunecaţi. Aceştia nu influenţează performanţele 
produsului.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eliminarea echipamentelor electrice şi electronice 
folosite 

 
Semnificaţia simbolului din figura alăturată, este că acest 
produs nu trebuie tratat ca un deşeu menajer. 
Vă rugăm, eliminaţi acest echipament la punctul de 
colectare pentru reciclarea deşeurilor de echipamente 
electrice şi electronice. În Uniunea Europeană şi în alte ţări 
europene, sistemele de colectare pentru produsele 
electrice şi electronice folosite care sunt separate. Prin 
asigurarea  că eliminarea acestui produs este făcută corect, 
veți ajuta la prevenirea unui potenţial mediu periculos pentru sănătatea umană, 
lucru care ar putea fi provocat de manipularea necorespunzătoare a deşeurilor 
provenite din acest produs. Reciclarea materialelor va ajuta la 
conservarea resurselor naturale.  Prin urmare, vă rugăm să nu aruncaţi 
echipamentele electrice şi electronice alături de deşeurile menajere. 
Pentru mai multe informaţii detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm 
să contactaţi biroul local, serviciul pentru eliminarea deşeurilor sau magazinul din 
care aţi cumpărat produsul. 
Pentru mai multe informaţii şi condiţii de garanţie, vă rugăm să vizitaţi: 
www.mmediu.ro 
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