MANUAL DE UTILIZARE
TELEVIZOR LED

LT-2670AB

Înainte de prima utilizare vă rugăm să citiți cu atenți acest manual!
ACEST PRODUS ESTE DESTINAT, EXCLUSIV, UZULUI CASNIC!
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Introducere
Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru, TELEVIZORUL LED. Acesta funcționează
ca un televizor color normal și monitor pentru calculator. Pentru a vă bucura de funcționarea
completă a televizorului dumneavoastră, încă de la început, citiți acest manual cu atenție și
păstrați-l la îndemână pentru consultări ulterioare.

INSTALARE
① Amplasați televizorul într-o cameră, astfel încât, ecranul să nu se afle în bătaia directă a luminii.
Întunericul total sau reflectarea pe ecran pot obosi ochii. Pentru o vizionare confortabilă este
recomandată iluminarea moderată și indirectă.
② Lăsați suficient spațiu între televizor și perete pentru a permite ventilarea.
③ Evitați locațiile cu căldură excesivă pentru a preveni posibilele daune produse carcasei sau
defectarea prematură a componentelor.
④ Acest televizor poate fi conectat la o sursă de tensiune de 100-240V~ /60-50Hz.
⑤ Nu instalați televizorul lângă surse de căldură cum ar fi calorifere, guri de aerisire, lumina
directă a soarelui, sau în spații cum ar fi compartimente închise sau spații reduse. Nu acoperiți
fantele de ventilare atunci când utilzați televizorul.
⑥ Lumina indicatorului va fi aprinsă aproximativ 30 de secunde după întreruperea alimentării, În
acest timp nu puteți reporni, până când nu dispare lumina indicatorului, televizorul.
Vă mulțumim pentru atenție!
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Avertisment

ATENȚIE
RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEȚI

ATENȚIE: PENTRU A EVITA RISCUL ELECTROCUTĂRII
NU ÎNLĂTURAȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE).
ÎN INTERIOR NU EXISTĂ COMPONENTE CE POT FI DEPANATE DE
UTILIZATOR.
ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT ÎN DEPANARE PENTRU
REPARARE.

Acest simbol este destinat pentru a alerta utilizatorul să evite
riscul de electrocutare; acest echipament nu trebuie dezasamblat
decât de personal calificat în depanare.

Aparatele de Clasa I trebuie să fie conectate la rețeaua electrică
printr-o priză cu conexiune protejată prin împământare.
Conectați la rețeaua electrică, instalația trebuie să fie ușor de
manevrat.

3

Atenție

Atenție
Pentru funcționarea acestui produs se folosește tensiune
înaltă. Nu deschideți carcasa produsului. Pentru depanare,
adresați-vă personalului calificat.

Atenție
Pentru a preveni un incendiu sau pericol de
electrocutare, nu expuneți unitatea centrală la ploaie sau
umezeală, nu amplasați obiecte pline cu lichide, cum ar
fi vazele, pe aparate sau în imediata lor apropiere

Atenție
Nu scăpați sau împingeți obiecte în fantele sau
deschizăturile carcasei televizorului. Nu vărsați niciun fel
de lichid pe receptorul tv.

Atenție
Evitați expunerea unității centrale la lumina solară directă
sau la alte surse de căldură. Nu amplasați receptorul tv
direct pe alte aparate care emit căldură. Ex. video player,
amplificatoare audio. Nu blocați fantele de ventilare din
carcasa din partea din spate. Ventilarea este esențială
pentru a preveni deteriorarea componentelor electrice. Nu
striviți cablul de alimentare la curent electric amplasându-l
sub unitatea centrală sau alte obiecte grele.
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Atenție

Atenție
Nu vă așezați sau sprijiniți pe aparat, sau nu împingeți brusc
aparatul sau suportul acestuia. Acordați atenție specială
copiilor.

Atenție
Nu amplasați unitatea centrală pe un suport, raft sau masă
instabilă. În cazul în care aceasta cade, se pot produce vătămări
serioase unei persoane sau pagube televizorului.

Atenție
Atunci când aparatul nu este utilizat pe o perioadă de timp
îndelungată, vă sfătuim să deconectați cablul de alimentare de la
priză.

Atenție
Ecranul LED utilizat pentru acest produs este din sticlă. Prin
urmare, se poate sparge atunci când produsul este scăpat sau
supus unui impact. Aveți grijă să nu vă răniți cu cioburi de sticlă,
în cazul în care ecranul LED se sparge.
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Descrierea unității centrale

Funcțiile butoanelor panoului de control
VOL+ : Crește nivelul volumului.
VOL- : Scade nivelul volumului.
CH+ : Trecere la următorul canal TV.
CH- : Trecere la canalul TV anterior.
MENU : Apăsați pentru a selecta meniul principal.
SOURCE : Selectați semnalul de intrare.
POWER : Porniți sau opriți televizorul.

Conexiunile terminalului tv

1. Terminal ieșire CĂȘTI
2. Terminal AUDIO PC
3. Terminal intrare VGA
4. Terminal intrare mini-YPBPR
5. Terminal de intrare SCART.
6. Terminal de intrare video.
7. Terminal de intrare AUDIO.
8. Antena TV.
9. Terminal de intrare HDMI.
10. Terminal de intrare USB.
11. Fantă CI
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Configurare opțională prezentată mai
jos:
Conectați dispozitivul USB la mufa USB de pe aparat.

NOTĂ
● Curentul maxim de ieșire al mufei USB este de 500 mA
● Pentru a asigura buna funcționare a hard disk-ului mobil, folosiți o sursă de alimentare separată și
nu utilizați mufa USB în același timp.
● Suportă hard disk mobil, prin conectare la mufă USB (capacitate minimă 2GB). Hard disk-ul
mobil trebuie să aibă maxim 4 partiții. Dimensiunea maximă a unei partiții este de 2TB. Suportă
fișiere de tip FAT/FAT32. Mărimea maximă a unui fișier de tip FAT este de 4GB iar a unui fișier de
tip FAT 32 de 2TB.
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Telecomanda

: Apăsați acest buton pentru a porni sau opri televizorul.
: Apăsați acest buton pentru a dezactiva sonorul sau pentru a reactiva
sonorul.
NICAM/A2: În starea TV, apăsați acest buton pentru a selecta modul stereo.
ASPECT: Apăsați pentru a regla imaginea.
PMODE: Selectați mod imagine.
SMODE: Selectați mod sunet.
0-9: Selectați și schimbați un canal folosind butoanele de la 0 la 9.
-/---: Schimbați cifra programului.
: Navigați între canalul curent și cel anterior anterior. Repetați programul
în MEDIA
DISPLAY: Afișează informații TV.
FREEZE: Apăsați pentru a menține imaginea.
: Începeți înregistrarea.
(Dispozitivul USB poate fi formatat atunci se efectuează înregistrarea, vă
rugăm să nu stocați fișiere importante pe dispozitivul USB )
AUTO: Ajustează automat imaginea în mod PC.
RED (ROȘU), GREEN (VERDE), YELLOW (GALBEN), BLUE
(ALBASTRU): Corespund diferitelor elemente colorate.
SLEEP: Configurează temporizatorul pentru oprire.
SOURCE: Apăsați pentru a schimba sursa semnalului.
ENTER: Accesați opțiunea selectată sau executați operațiunea selectată.
Notă: Apăsați acest buton pentru a afișa lista de canale (“channel list”) în
modul TV.
MENU: Apăsați acest buton pentru a accesa meniul principal pentru setări
opționale.
EXIT: Ieșire din modul OSD (afișare pe ecran).
CH▼/CH▲: Schimbați canalele înainte sau înapoi.
VOL▼/VOL▲: Ajustare volum.
SUBTITLE: Deschidere sau închidere subtitrare.
(Utilizat doar pentru modelele cu funcție DTV)
T.SHIFT: Apăsați butonul pentru a pune pauză programului DTV curent și a
porni înregistrarea în fundal
(Utilizat doar pentru modelele cu funcție DTV)
HOLD: Fixează pe ecran un pasaj multi-pagină în mod teletext. (Utilizat exclusiv pentru regiunea europeană)
：Apăsați acest buton pentru a iniția redarea MEDIA sau pentru pauză.
(Utilizat doar pentru modelele cu funcții MEDIA)
REVEAL: Apăsați acest buton pentru afișare informații ascunse în pagina teletext. Apăsați din nou pentru a
ascunde informațiile.
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：Apăsați pentru a reda înapoi.
(Utilizat doar pentru modelele cu funcții MEDIA)

SIZE: Afișează partea de sus, partea de jos sau toată pagină pentru citire
facilă în mod teletext.

：Apăsați pentru redare înainte.
(Utilizat doar pentru modelele cu funcții MEDIA)

INDEX: Apăsați acest buton pentru a merge la pagina de index în modul
teletext.

：Oprește redarea MEDIA.
(Utilizat doar pentru modelele cu funcții MEDIA)

：Salt la capitolul anterior
(Utilizat doar pentru modelele cu funcții MEDIA)

S.PAGE: Rulează funcția SUBCODE în text când va aflați în mod afișare
text.
：Salt la capitolul următor.
(Utilizat doar pentru modelele cu funcții MEDIA)

TEXT: Apăsați pentru intrare în mod teletext.
FAV: Selectare între liste preferate ("Favorite List") setate de client
AUDIO: Apăsați pentru a selecta sunet DTV.
(Utilizat doar pentru modelele cu funcție DTV)

DTV：Apăsați pentru a comuta în modul DTV (Digital TV).
Notă: Apăsați acest buton pentru a afișa lista de înregistrări (“Record list”)
în modul DTV.

EPG: Intrare în ghid electronic programe.
(Utilizat doar pentru modelele cu funcție DTV)

TV/RADIO : Selectare între funcțiile TV și RADIO
(Utilizat doar pentru modelele cu funcție DTV)
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Setări de bază OSD
Ghid de instalare
Dacă ați pornit televizorul pentru prima oară și nu există programe în memoria aparatului,
pe ecran va fi afișat meniul “Installation Guide” (Ghid de instalare)
1. Apăsați butoanele “///” pentru a selecta limba locală.
2. Apăsați butoanele “///” pentru a selecta modul de lucru.
3. Apăsați butoanele “///” pentru a selecta țara dorită.
4. Apăsați butoanele “///” pentru a selecta între antenă sau cablu.
5. Apăsați butoanele “///” pentru a selecta între modurile DTV+ATV,DTV,ATV.
6. Apăsați butoanele “///” pentru a selecta “ON” sau “OFF” (Pornit sau Oprit).

Notă: Căutarea poate fi de durată, vă rugăm să aveți răbdare!
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CHANNEL (Canal)
Apăsați butonul “MENU” pentru a
afișa meniul principal. Apăsați
butoanele ◄ / ► pentru a selecta
funcția CHANNEL (Canal) în
meniul principal.

1.Auto Scan (Scanare automată)
Apăsați butoanele“/” pentru
a selecta funcția “Auto Scan”
(Scanare automată)
Apăsați
butoanele
“/”
pentru a selecta țara și apăsați
butoanele “/” pentru a selecta
modul.
Apăsați butoanele “//“și apoi
apăsați butonul “” pentru a iniția
scanarea. Apăsați butonul “MENU”
sau “EXIT” pentru oprire
Notă: Căutarea poate fi de durată. Vă
rugăm să aveți răbdare!
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2.Analog Manual Scan (Scanare manuală a
programelor analogice)
Apăsați butoanele “/” pentru a selecta funcția
“Manual scan” (scanare manuală) și apăsați butonul
“/” pentru scanare manuală a programelor analogice.
Apăsați butonul “MENU” pentru întoarcere în
meniul anterior. Apăsați butonul “EXIT” pentru a ieși
din meniu.

3.Digital Manual Tuning (Acordare manuală a

programelor digitale)
Apăsați butoanele “/” pentru a selecta funcția
“Digital Manual scan” (scanare manuală a
programelor digitale) și apăsați butonul “/” pentru
pornire.
Apăsați butonul “MENU” pentru revenire la
meniul anterior.
Apăsați butonul “EXIT” pentru a ieși din meniu.

4.Channel Edit (Editare canale)
Apăsați butoanele “/” pentru selectare “Channel Edit” (Editare canale) și apăsați butonul
“ENTER” pentru a intra în meniu.

a. DELETE (Ștergere)

Apăsați butoanele “/” pentru a selecta programul și apăsați o dată butonul “RED (ROȘU)
” pentru a șterge programul.

b. MOVE (Mutare)
Apăsați butoanele “/” pentru a selecta canalul și apăsați butonul “BLUE (ALBASTRU) ”
pentru mutare. Apoi apăsați butoanele “/” pentru a selecta canalul cu care doriți să-l schimbați.
Apăsați butonul “ YELLOW (GALBEN)” pentru confirmare.

c. SKIP (Salt)
Apăsați butoanele “/” pentru a selecta canalul peste care doriți să săriți și apăsați butonul
“BLUE (ALBASTRU)” pentru salt. Apăsați din nou butonul “ GREEN ” pentru a
anula configurarea.
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5. Signal information (Informație semnal) disponibil doar în mod DTV
Apăsați butoanele “/” pentru selectare “Signal
information” (Informații semnal) și apăsați butonul
“ENTER”. Apăsați butonul “MENU” pentru întoarcere
la meniul anterior. Apăsați butonul “EXIT” pentru a ieși
din meniu.

PICTURE (IMAGINE)
Puteți selecta tipul de imagine care corespunde cel mai bine preferințelor dumneavoastră de
vizionare.
Apăsați butonul “MENU” pentru a intra în meniul OSD. Apoi apăsați butoanele “//” pentru
a selecta meniul “PICTURE” (Imagine). Apăsați butoanele “/” pentru a selecta “Picture Mode”
(Mod imagine) și apăsați butoanele “/” pentru selectare.

1.

Apăsați butoanele “/” pentru a selecta luminozitatea (“Brightness”) și apăsați butoanele ”/” pentru a
intra în meniul de ajustare a luminozității.

2.

Apăsați butoanele “/” pentru a selecta contrastul (“Contrast”) și apăsați butoanele “/”pentru a intra în
meniul de ajustare a contrastului.

3.

Apăsați butoanele “/” pentru a selecta claritatea (“Sharpness”) și apăsați butoanele “/”pentru a intra în
meniul de ajustare a clarității.

4.

Apăsați butoanele “/” pentru a selecta saturația (“Saturation”) și apăsați butoanele “/”pentru a intra în
meniul de ajustare a saturației.
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5.

Apăsați butoanele “/” pentru a selecta nuanța (“Hue”) și apăsați butoanele “/” pentru a intra în meniul
de ajustare nuanță.

6.

Apăsați butoanele “/” pentru a selecta claritatea (“Sharpness”) și apăsați butoanele “/”pentru a intra în
meniul de ajustare a clarității.

7.

Apăsați butoanele “/” pentru a selecta “Color Temp”(intensitatea culorii) și apăsați butoanele “/”
pentru a selecta între următoarele moduri ：Standard (Standard)，Cool (Rece)，Warm (Cald).

8.

Apăsați butoanele “/” pentru a selecta “Aspect Ratio” (format imagine) și apăsați butoanele “/” pentru
selectare.

9.

Apăsați butoanele “/” pentru a selecta funcția “Advanced Settings” (“Configurare avansată”) și apăsați
butonul “” pentru a intra în meniul de ajustare a configurărilor avansate.

SOUND (SUNET)
Puteți selecta tipul de sunet, care corespunde cel mai bine percepției dumneavoastră.
Apăsați butonul “MENU” pentru a intra în meniul OSD. Apoi apăsați butoanele “//” pentru a
selecta meniul “SOUND” (Sunet).

1.

Apăsați butoanele “/” pentru a selecta “Sound Mode” (Mod sunet) și apăsați butoanele “/” pentru
selectare mod.

2.

Apăsați butoanele “/” pentru a selecta “Treble” (Frecvențe înalte) și apăsați butoanele “/” pentru
ajustare.

3.

Apăsați butoanele “/” pentru a selecta “Bass” (Frecvențe joase) și apăsați butoanele “/” pentru
ajustare.

4.

Apăsați butoanele “/” pentru a selecta “Balance” (Balans) și apăsați butoanele “/” pentru ajustare.

5.

Apăsați butoanele “/” pentru a selecta funcția “Surround sound’’ (Sunet spațial) și apăsați butoanele
“/” pentru a selecta “ON”sau “OFF” (Pornit sau Oprit).

6.

Apăsați butoanele “/” pentru a selecta funcția “EQ Setting” (“Configurare egalizor”) și apăsați butoanele
“/” pentru a intra în meniul de ajustare a egalizorului.

7.

Apăsați butoanele “/” pentru a selecta funcția “AVL”și apăsați butoanele “/” pentru a selecta “ON”sau
“OFF” (Pornit sau Oprit).

8.

Apăsați butoanele “/” pentru a selecta “Sound Type” (Mod sunet) și apăsați butoanele “ /” pentru
selectare mod.
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LOCK SYSTEM (Sistem blocare)
Apăsați butonul “MENU” pentru a intra în meniul OSD. Apoi apăsați butoanele “//” pentru
a selecta meniul “Lock System” (sistem blocare). Parola prestabilită este “0000”.
Notă: Parola de administrator este “8899”.

1. Apăsați butoanele “/” pentru a selecta funcția “Enable’’ (Activare) și apoi apăsați
butoanele“/” pentru a selecta “ON”sau “OFF” (Pornit sau Oprit).
2. Apăsați butoanele “/” pentru a selecta “channel locks” (Blocări canale) și apăsați butonul
“/” pentru a selecta canalul/ canalele ce urmează a fi blocat/blocate.
3. Apăsați butoanele “/” pentru a selecta “Parental Rating” (Clasificare parentală) și apăsați
butoanele “/” pentru configurare.
4. Apăsați butoanele ▼ / ▲ pentru a selecta funcția “Lock Keypad” (Blocare tastatură), apoi
apăsați butonul pentru a selecta “ON”sau “OFF” (Pornit sau Oprit). Tastatura va fi inoperabilă
dacă configurați funcția Lock Keypad în starea “On” (Pornit).
5. Apăsați butoanele ▼ / ▲ pentru a selecta funcția “New Password” (Parolă nouă) și configurați
noua parolă.
6. Apăsați butoanele ▼ / ▲ pentru a selecta funcția “Clear Lock” (Anulare blocare) și apoi apăsați
butonul “” pentru deblocare.
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SETUP (CONFIGURARE)
Apăsați butonul “MENU” pentru a intra în meniul OSD. Apoi apăsați butoanele “//” pentru a
selecta meniul “SETUP” (Configurare).

1. Apăsați butoanele “/” pentru a selecta funcția “OSD Language” (Limbă OSD) și apăsați
butoanele “/” pentru a selecta limba OSD dorită.
2. Apăsați butoanele “/” pentru selectare “Audio Language” (Limbă sunet) și apăsați butonul
“” pentru a intra în meniul de ajustare limbă sunet pentru a selecta opțiunea dorită.
3. Apăsați butoanele “/” pentru a selecta funcția “Subtitle” (Subtitrare) și apăsați butonul “”
pentru a selecta “ON”sau “OFF” (Pornit sau Oprit).
Notă: Această funcție este utilizată doar când DTV este selectat ca sursă.
4. Apăsați butoanele “/” pentru a selecta funcția “Teletext” și apăsați butonul “” pentru a
intra în sub-meniu.
5. Apăsați butoanele “/” pentru a selecta funcția “Blue Screen” (Ecran albastru) și apăsați
butoanele “/’’pentru a selecta “ON” sau “OFF” (Pornit sau Oprit).
6. Apăsați butoanele “/ // ” pentru a selecta funcția Mode Setting (Configurare mod).
7. Apăsați butoanele “///” pentru a selecta funcția “Time Setting” (Configurare timp).
8. Apăsați butoanele “///” pentru a selecta funcția “PVR Settings” (Configurare PVR).
9. Apăsați butoanele “/” pentru a selecta “First Time Installation” (Instalare inițială), apoi
apăsați butonul “ENTER” pentru a configura opțiunile relevante, care includ limbă OSD, țară
și acordare.
10 .Apăsați butoanele “/” pentru a selecta funcția “Reset” (Resetare), apoi apăsați “ENTER”.
Apăsați butonul “” selectând “Yes” (Da) pentru a reveni la setările din fabrică.
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PC
Apăsați butonul “MENU” pentru a intra în meniul OSD. Apoi apăsați butoanele “/’’
pentru a selecta meniul “PC Setting” (Setări calculator). (Disponibil doar în mod PC)

1. Apăsați butoanele “/” pentru a selecta funcția “Auto Adjust” (Ajustare automată) și apăsați
butonul “” pentru a iniția ajustarea automată.
2. Apăsați butoanele “/” pentru a selecta “H Position” (Poziție orizontală) și apăsați butoanele
“/” pentru ajustare.
3. Apăsați butoanele “/” pentru a selecta “V-Position” (Poziție verticală) și apăsați butoanele
“/” pentru ajustare.
4. Apăsați butoanele “/” pentru a selecta “Phase” (Fază) și apăsați butoanele “/” pentru
ajustare.
5. Apăsați butoanele “/” pentru a selecta “Clock” (Ceas) și apăsați butoanele “/” pentru
ajustare.
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Setări DTV
Favorite List (Listă programe preferate)
Când DTV este selectat ca sursă, utilizatorul poate accesa lista de programe preferate apăsând
butonul “FAV”. Fereastra ce conține lista de programe preferate este ilustrată după cum
urmează:

Program Information (Informații program)
Când DTV este selectat ca sursă, puteți apăsa butonul “DISPLAY” pentru a afișa informația
disponibilă despre canal. Fereastra ce conține informațiile referitoare la program este ilustrată după
cum urmează:

Audio
Când DTV este selectat ca sursă, utilizatorul poate accesa meniul Setup (Configurare) pentru a
intra în meniul “Audio Language” (Limbă sunet). Fereastra “audio language” este afișată și apăsați
butoanele “/” pentru a selecta meniul “audio language” (limbă sunet).
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EPG（Electronic Program Guide）- Ghid program electronic
Ghidul de program electronic (EPG) oferă informații despre programele care sunt difuzate
acum sau în viitor. Sistemul va afișa fereastra EPG prin apăsarea butonului “EPG”. Informațiile
despre dată și timp sunt afișate în partea dreaptă a ferestrei. În partea stângă sunt afișate toate
canalele. În partea dreaptă sunt afișate programele disponibile pentru fiecare canal. Programul
selectat este de asemenea afișat în partea
de sus a ecranului.
1. Apăsați butoanele “/” pentru a
selecta programul. Puteți apăsa butonul
RED (ROȘU) pentru a intra în modul
de înregistrare. Apăsați butonul
GREEN (VERDE) pentru a afișa
detaliile programului. Apăsați butonul
YELLOW (GALBEN) pentru a verifica
detaliile listei de program PVR. Apăsați
butonul “BLUE” (ALBASTRU) pentru
a introduce setarea de reamintire.
2. Apăsați butoanele “/” pentru a
selecta “CH” și apăsați butoanele “/” pentru a selecta numărul canalului pentru a vedea
planificarea programelor pentru canalul curent.
Notă ( Dispozitivul USB va fi formatat atunci se efectuează înregistrarea, vă rugăm să nu
stocați fișiere importante pe dispozitivul USB)

Subtitle (Subtitrare)
Când DTV este selectat ca sursă,
utilizatorii pot accesa meniul pentru
configurare.
Notă: Imaginile legate de această
funcție sunt prezentate strict cu titlu de
referință.
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Common

interface (Interfață comună)

Apăsați butoanele “/” pentru a selecta funcția Common interface (Interfață comună), apoi
apăsați butonul “ENTER” pentru a intra în sub-meniu.
Disponibil doar cu cartelă CI în mod DTV.

Setări USB
Apăsați butonul “SOURCE” pentru a selecta sursa “MEDIA”.
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Photo (Foto)

1. Apăsați butoanele “◄ / ►” pentru a accesa opțiunea “PHOTO” (Foto) și apăsați butonul
“ENTER” pentru accesare.
2 Apăsați butoanele ◄ / ► pentru a selecta partiția pe care vreți să o vizualizați și apăsați butonul
“ENTER” pentru accesare.
3. Apăsați butonul “BLUE” (ALBASTRU) pentru a intra în sub-meniu pentru configurare.
4. Apăsați butonul “Exit” pentru a reveni la meniul anterior.

Music (Muzică)

1.

1 Apăsați butoanele ◄ / ► pentru a selecta funcția MUSIC (Muzică) și apăsați butonul “ENTER”
pentru accesare.
2. Apăsați butoanele ◄ / ► pentru a selecta partiția pe care vreți să o vizualizați și apăsați butonul
“ENTER” pentru accesare.
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3. Apăsați butonul “BLUE” (ALBASTRU) pentru a intra în sub-meniu pentru configurare.
4. Apăsați butonul “Exit” pentru a reveni la meniul anterior.

Movie (Film)
1. Apăsați butoanele ◄ / ► pentru a selecta funcția MOVIE (Film) și apăsați butonul “ENTER”
pentru accesare.
2. Apăsați butoanele / pentru a selecta partiția pe care vreți să o vizualizați și apăsați butonul
“ENTER” pentru accesare.
3. Apăsați butonul “BLUE” (ALBASTRU) pentru a intra în sub-meniu pentru configurare.
4. Apăsați butonul “Exit” pentru a reveni la meniul anterior.

Text

1.
1 Apăsați butoanele ◄ / ► pentru a selecta funcția TEXT în meniul principal și apăsați butonul
“ENTER” pentru accesare.
2. Apăsați butoanele / pentru a selecta partiția pe care vreți să o vizualizați și apăsați butonul
“ENTER” pentru accesare.
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3. Apăsați butonul “BLUE” (ALBASTRU) pentru a intra în sub-meniu pentru configurare.
4. Apăsați butonul “Exit” pentru a reveni la meniul anterior.

Funcționare PVR

Când DTV este selectat ca sursă,
apăsați butonul “MENU” pentru a
intra în meniul OSD. Apoi apăsați
butoanele “◄ / ►”pentru a selecta
meniul “Setup” (Configurare).

.

1. Apăsați butoanele “/” pentru a
selecta “PVR Settings” (Configurare
PVR) și apăsați butonul “ENTER”
sau“►” pentru accesare.

a) Apăsați butoanele “◄
/ ►” pentru a selecta
opțiunea “File Manager”
(Manager fișiere) și
apăsați butonul
“ENTER” pentru a
verifica sistemul de
fișiere PVR.
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b) Apăsați butoanele “◄ /
►” pentru a selecta
“Device List” (Listă
dispozitive) și apăsați
butonul “ENTER” pentru a
intra în sub-meniu.

c）Apăsați butoanele “/” pentru a selecta funcția “Scheduled Record” (Înregistrări programate)
și apăsați butonul “ENTER” pentru configurare.

Notă:
1. (Dispozitivul USB
va fi formatat atunci se
efectuează
înregistrarea, vă
rugăm să nu stocați
fișiere importante pe
dispozitivul USB )
2. Apăsați butonul
“ ” o dată pentru a
începe înregistrarea.
La a doua apăsare
semnul de înregistrare va fi micșorat dar înregistrarea va continua.
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SPECIFICAȚII
INTRARE RGB
Vertical
Frecvență
(HZ)

Mod

Rezoluție

Orizontal
Frecvență
(KHz)

DOS

720x400

31.5

70

VGA

640x480

31.5

60

SVGA

800x600

37.9

60

XGA

1024x768

48.4

60

WXGA

1360x768

47.7

60

INTRARE HDMI
Vertical
Frecvență
(HZ)

Mod

Rezoluție

Orizontal
Frecvență
(KHz)

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

INTRARE COMPONENTE (YPbPr)
Mod

Rezoluție

Frecvență orizontală
(KHz)

Frecvență 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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Caracteristici:

Specificaţii:

Redare Multi Sistem (PAL D/K, I, B/G SECAM:

Tensiune de alimentare: 100-240~/50-60 Hz

D/K, BG)

Putere: 50W

Compatibil cablu TV (470MHz)

Putere consumată în mod așteptare: <0,5W

Tuner DVB-t/DVB-c (MPEG 4) inclus

Rezoluțíe maximă suportată: 1366x768

Stereo, 2x3W

Contrast: 3000:1

Intrare HDMI, O intrare AV, Intrare VGA pentru PC

Luminozitate: 250cd/m2

Port USB (Support JPEG, MP3, MPEG-1, MPEG-2,

Timp de raspuns: 8 ms

MPEG-4, H.264, etc)

Clasa II de protecţie

Intrare audio

CANTITATE: 1 BUC

Meniu în mai multe limbi

G.N./G.B.(KG): 5,21/6,52

Căutare automată, rearanjare programe memorate

Dimensiuni TV cu stand (mm): 618x165x439

Compatibil cu VCD, DVD, jocuri TV

Dimensiuni TV fără stand (mm): 618x65x382

Temporizare Oprire

Dimensiuni (mm): 695x123x495

Ecran albastru şi oprire automată în lipsa semnalului
Moduri multi-imagine

FABRICAT ÎN R.P. CHINA

Mod multi-display
Control complet din telecomandă

Depanare
Înainte de a contacta personalul service, verificați următorul tabel pentru a identifica posibile
soluții.
PROBLEMĂ

SOLUȚIE

Aparatul TV nu pornește

●Asigurați-vă că ștecherul este băgat în priză.
●Bateriile din telecomandă pot fiepuizate; înlocuiți
bateriile.

Fără sunet și imagine

●Verificați cablul dintre aparatul TV și antenă/ dispozitiv
AV extern.
●Apăsați butonul de pornire de pe telecomandă.
●Apăsați butonul SOURCE de pe telecomandă și apăsați
butoanele “▲/▼” în mod repetat pentru a selecta sursa
TV.

Imagine de calitate slabă, sunet OK

●Verificați cablul dintre aparatul TV și antenă/ dispozitiv
AV extern.
●Încercați alt canal, postul respectiv poate avea probleme
la emisie.
●Ajustați luminozitatea/ contrastul în meniul Video.
Verificați ca unitatea să fie configurată în standardul PAL

Zgomot

●Mutați orice echipament cu emisie în infraroșu departe
de aparatul TV.

Ecranul LED TFT utilizează un panou ce constă în sub-pixeli care necesită tehnologii avansate de
producție. Cu toate acestea poate exista un numar mic de pixeli luminoși sau întunecați pe ecran.
Acești pixeli nu au impact asupra performanței produsului, nu sunt considerați un defect de
fabricație și, ca atare, nu fac obiectul garanției.
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Depanare post-vânzare
În cazul oricăror probleme, cel mai probabil defecțiuni, apărute în timpul utilizării aparatului
TV de tip LED, vă rugăm contactați magazinul de unde ați achizionat acest aparat sau un agent de
service.
O listă actualizată a centrelor service puteți găsi la adresa: http://www.fjinter.ro/vortex/services

RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE UZATE
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifica faptul ca produsul
respectiv nu trebuie tratat ca un deseu menajer obisnuit .Nu aruncati aparatul
la gunoiul menajer la sfarsitul duratei de functionare ,ci duceti-l la un centru
de colectare autorizat pentru reciclare .In acest fel veti ajuta la protejarea
mediului inconjurator si veti putea impidica eventualele consecinte negative
pe care le-ar avea asupra mediului si sanatatii umane.
Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :
- Contactati autoritatile locale ;
- Accesati pagina de internet :www.mmediu.ro
- Solicitati informatii suplimentare de la magazinul de unde ati
achizitionat produsul

FIȘA PRODUSULUI
(a) Nume furnizor sau marca comercială
(b) Cod produs
(c) Clasa de eficienţă energetică
(d) Diagonala vizibilă a ecranului, în centimetri şi în inchi
(e) Puterea consumată în modul activ, măsurată în conformitate
cu procedura din anexa VII (W)
(f) consumul anual de energie, calculat în conformitate cu anexa
II, în kWh pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg; acesta
se descrie ca fiind: "consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe
baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în
funcţiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie
depinde de condiţiile de utilizare a aparatului TV";
(g) puterea consumată în modul standby şi/sau în modul oprit,
măsurată în conformitate cu procedura indicată în anexa VII (W)
(h) rezoluţia ecranului în număr de pixeli fizici pe orizontală şi
verticală.
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LT-2670AB
A
66/26
50

44

<0.5
1366x768

