
 

PĂRŢI COMPONENTE 
a. Vedere din spate 

 
. .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Earphone: Mufă pentru căsti 

2. SCART Jack: intrare SCART A/V 

3. PC Audio Input Jack: Conectare la o mufa audio de pe calculatorul personal  

4. VGA input Jack: Conectare la o mufa de iesire VGA de pe calculatorul personal. 

5. Antenna Input Jack: conector antenă pentru a receptiona programe ATV/DTV  

6. Coax OUT: Mufă iesire audio digital coaxial pentru conectare la un amplificator 

7. HDMI Input Jack: conectare pentru semnal HDMI  

8. Mini Y/Pb/Pr Input Jacks: intrare component 

9. Mini AV Input Jacks: intrare video composite 

10. USB HOST: Pentru conexiuni USB(aparatul este gazda) 

11. CI+ Card Slot: port CI+(interfaţă comună) - gazdă 



 

b. Telecomanda  
 
 
 
1. POWER  
 Apăsaţi pentru a porni TV-ul sau pentru a-l 
comuta în stand-by 
2. MUTE  
FĂRĂ SONOR: Apăsaţi pentru a opri 
complet sonorul TV-ului.   
3. Butoane numerice (0~9) 
Pentru accesarea directă a programelor.  
4. P.MODE  
Apăsaţi pentru a selecta modul IMAGINE: 
Utilizator, Standard, Dinamic sau Bland  
5. S.MODE  
Apăsaţi pentru a selecta modul SUNET. 
6. ASPECT (Mod TV) 
Schimbati dimensiunile imaginii in modul TV 
Analog.  
7. SLEEP  
TEMPORIZATOR: Apăsaţi pentru a selecta 
un interval de timp presetat pentru ca TV-ul 
să se oprească automat. 
8. VOL+/-  

Apăsaţi pentru a crește sau micșora nivelul 
volumului.  
9. CH+/-  
Apăsaţi pentru a schimba canalele Tvin 
modul ATV sau DTV).  
10. AUDIO (in modul ATV and DTV) 
Apăsaţi  pentru a selecta modul NICAM in 
modul Analog TV. Apasati pentru a selecta 
limba dorita modul Digital TV(DTV). 
11. FAV  
Apăsaţi pentru a afisa lista de canale 
favorite pe care aţi înregistrat-o anterior. 
Mix(Modul Teletext) 
Imaginea TV-ului si a teletextului apar 
simultan, interferate pe un fundal 
transparent.  
12. EPG  
Afisează ghidul electronic de programe. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. SOURCE 
Apăsaţi pentru a afisa meniul de surse de 

intrare.  apasati butoanele ▲ / ▼ sau 

apasati butonul SOURCE in mod repetat 

pentru a selecta modul de intrare semnal 

dorit si apasati butonul ENTER pentru 

selectia acestuia.          
14. MENU  

Apăsaţi pentru a afișa meniul pe ecran. 

15. ENTER 

Folosiţi pentru a selecta pe ecran funcţiile 
meniului și a ajusta valorile acestora.   

16. EXIT  

Ieșire din meniu.  

17. T.SHIFT  

Funcţia de înregistrare programată pentru o 

vizualizare ulterioară(PVR)  
18. TV/RADIO  
Apăsaţi pentru a comuta între TV și Radio 19. 

19. SIZE (modul Teletext)  

Mărime teletext  

20. INDEX (modul Teletext)  

Reindexare pagini (modul Teletext)  
21. CH LIST (modul TV si DTV)  

Apasati petru a arata lista de programe 

Analogice sau Digitale. 
22. SUBTITLE 

In modul DTV, apasati pentru a selecta limba 

dorita pentru subtitrare in timpul rularii unui 

program DTV(digital).  

In modul teletext, apasati pentru a afisa 

P.100. 

Nota: Subtitrarea si teletextul sunt valabile 

daca furnizorul de televiziune il pune la 

dispozitie.  
23. SUBPAGE (in modul TeleText)  

Apasati pentru a porni sau opri afisarea 

subpaginilor.  
24-27. Butoane colorate(Media si Teletext)   

28-33. Butoane Media    

◄◄ Derulare rapida inapoi.  

►► Derulare rapida inainte.  

I◄◄ Buton omitere capitol anterior.  

►►I Buton omitere capitol urmator. 

■ Oprire rulare fisier media si iesire din Meniu  

● Buton inregistrare.   

 



 

 

 
 

 
 

Pregătirea utilizării telecomenzii  
 
Asezati telecomanda pe o suprafata plana 
si introduceti bateriile in telecomanda dupa 
cum urmeaza:  

 
 

1. Impingeti usor capacul din spate pentru 
a deschide compartimentul de baterii.. 

 

 
 
 

2. Introduceti 2 baterii(1.5V marimea 
AAA), asigurati-va de polaritatea 
corecta a acestora si introduceti-le in 
compartimentul corespunzator.  

 

 
 
 

3. Apasati usor capacul la loc pentru a 
inchide compartimentul. 

 
 
 
 

Utilizarea telecomenzii 
 
 

Îndreptați telecomanda de la o distanta de 

maxim 7m de la senzorul de control și în 

aproximativ 60 de grade din față a TV-ului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30°30° 

7M 
 
 

 
 
 
Distanta de operare poate varia in 
functie de luminozitatea din 
incapere.  

 
 
 
 

La o utilizare normala bateriile 
alkaline ar trebui sa asigure o 
functionare corecta a telecomenzii 
timp de 6 luni.Daca nu folositi 
telecomanda pentru un timp 
indelungat, scoateti bateriile din 
interiorul ei. 

Nu indreptati lumini puternice direct 
catre senzorul telecomenzii.  

Nu asezati obiecte intre telecomanda 
si senzorul televizorului.  
Nu utilizati aceasta telecomanda in 
acelasi timp cand folositi si 
telecomanda altui aparat din 
incapere. 



 

OPERAREA TELEVIZORULUI ŞI SETĂRILE ACESTUIA 
 

Selectarea sursei de intrare 
 

 
 
Apasati butonul SOURCE pentru a afisa sursele de intrare; 

Apasati butonul▲/▼ pentru a va deplasa intre sursele de intrare pe care doriti sa le vizionati; 
Apasati butonul ENTER sau butonul ► pentru a selecta sursa dorita; 

 

Meniul IMAGINE 
 
Imaginile sunt doar pentru orientare; produsul actual este standard. 
Apasati butonul MENU pentru a afisa meniul principal. 

Apasati butonul ◄/► pentru a selecta IMAGINE  in meniul principal si apoi apasati butonul 

ENTER pentru a intra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

1. Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta optiunea pe care doriti sa o ajustati in meniul 
Imagine si apoi apasati butonul ENTER sau ► pentru a accesa functia sau ◄ pentru a va 

intoarce la meniul precedent. 

Apasati butonul ◄/► pentru a efectua reglajul sau apasati ▲/▼ pentru va deplasa si 
apasati butonul ENTER pentru a selecta submeniul. 

2. Dupa terminarea reglajelor apasati butonul MENU pentru a salva si a va intoarce la meniul 

precedent si apasati butonul EXIT pentru a iesi din meniul principal. 

 
Puteti apasa butonul INFO pe telecomanda pentru a afisa informatii legate de programul 

vizionat. 

 
1. Sursa curenta. 

2. Numarul programului curent. 

3. Modul Nicam al programului current.  

4. Sistemul de sunet al programului current care poate fi schimbat manual in meniul de 

cautare manuala analogica.  

 
Mod IMAGINE 

Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta Modul Imagine, apoi apasati butonul ENTER pentru a 

aintra si apasati butonul ◄/► pentru a selecta. (Moduri Imagine disponibile: Utilizator, Dinamic, 

Standard, Bland)  

Dvs. puteti modifca valorile Luminozitatii, Contrastului, Intensitatii, Culorii cand imaginea este in 

modul Utilizator. 
SFATURI: Puteti apasa butonul P-MODE de pe telecomanda de mai multe ori pentru a 

schimba direct modurile Imagine.  

 
Contrast 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta Contrastul, apoi apasati butonul ENTER pentru a intra 

si apasati butonul ◄/► pentru a regla. Apoi apasati butonul MENU pentru a va intoarce direct 

la meniul anterior. 
 
 
Brightness(Luminozitate) 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta submeniul Luminozitate, apoi apasati butonul ENTER 
pentru a intra si apasati butonul ◄/► pentru a regla nivelul dorit. Apoi apasati butonul MENU 
pentru a va intoarce direct la meniul anterior. 



 

Colour(Culoare) 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta submeniul Culoare, apoi apasati butonul ENTER pentru 

a intra si apasati butonul ◄/► pentru a regla nivelul dorit. Apoi apasati butonul MENU pentru a 

va intoarce direct la meniul anterior. 
 
 
Tint(Tenta) 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta submeniul Tenta, apoi apasati butonul ENTER pentru a 

intra si apasati butonul ◄/► pentru a regla nivelul dorit. Apoi apasati butonul MENU pentru a 

va intoarce direct la meniul anterior. 
 
 
Sharpness(Acuitate) 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta submeniul Acuitate, apoi apasati butonul ENTER 
pentru a intra si apasati butonul ◄/► pentru a regla nivelul dorit. Apoi apasati butonul MENU 
pentru a va intoarce direct la meniul anterior. 

 
 
Contrast Booster 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta Contrast Booster, apoi apasati butonul ENTER pentru a 

intra si apasati butonul ◄/► pemtru a selecta On(Pornit) sau Off(Oprit). Apoi apasati butonul 
MENU pentru a va intoarce direct la meniul anterior. 

 
Colour Temperature(Temperatura de culoare) 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta Temperatura de culoare, apoi apasati butonul  ENTER 
pentru a intra si butonul ◄/► pentru a selecta Standard, Rece, Cald. 

 
 
Noise Reduction = Procesul de eliminare a zgomotului din semnal(DNR) 
Apasati ▲/▼ pentru a selecta DNR, apoi apasati butonul ENTER pentru a intra si butonul ◄/► 

pentru a selecta Off(Oprit), Low(Scazut), Middle(Mediu), High(Inalt). 

Zgomotul este o parte a oricarui semnal ce reprezinta armonici si alte zgomote nedorite. 

Zgomotul este realizat de circuitele de amplificare si este direct proportional cu factorul de 

amplificare al acestora. 
 
Reset(Reinitializare) 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta submeniul Reset, apoi apasati butonul ENTER pentru a 

confirma meniul si apoi apasati tasta OK pentru a reseta valorile. 
 
 
 
 
 
 
 



 

MENIU SUNET 
 
Imaginile sunt cu titlu de prezentare; produsul actual este standard. 
Apasati butonul MENU pentru a afisa meniul principal. 

Apasati butonul ◄/► pentru a selecta SUNET  in meniul principal si apoi apasati butonul 

ENTER pentru a intra. 

 
 

 

1. Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta optiunea pe care doriti sa o ajustati in meniul 
SUNET, apoi apasati butonul ENTER. 

2. Apasati butonul ◄/► pentru a regal si butonul ▲/▼ pentru a selecta, si apasati butonul 
ENTER pentru a selecta submeniul. 

3. Dupa terminarea reglarii, apasati butonul MENU pentru a salva si a va reintoarce la meniul 

precedent sau apasati butonul EXIT din meniul principal.  
Modul SUNET 

Apasati buton ▲/▼ pentru a selecta Modul Sunet si apasati butonul ENTER pentru a intra. Si 

apoi apasati butonul ◄/► pentru a selecta (Mod Sunet disponibil: Utilizator, Standard, Muzic, 

Film). 

Puteti schimba valorile sunetelor joase si inalte, Balanta si Egalizatorul cand Modul 

Sunet este in Modul Utilizator. 
SFATURI: Puteti apasa butonul S-MODE de pe telecomanda pentru a schimba direct  Modul 

Sunet. 

 
 



 

Bass(Sunete Joase) 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta Sunete Joase, apoi apasati butonul ENTER sau butonul 

► pentru a intra si apasati butonul ◄/► pentru a regla. Aceste sunete pot fi reglate doar in 
Modul Utilizator. Dupa terminarea reglarii, apasati butonul MENU pentru a salva si a va 

reintoarce la meniul precedent 
 

 

Treble(Sunete Inalte) 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta submeniul Sunete Inalte, apoi apasati butonul ENTER 
pentru a intra si apasati butonul ◄/► pentru a regla nivelul dorit. Apoi apasati butonul MENU 
pentru a va intoarce direct la meniul anterior. 

 
 
Balance(Balanta) 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta submeniul BALANTA, apoi apasati butonul ENTER 
pentru a intra si apasati butonul ◄/► pentru a regla nivelul dorit. Apoi apasati butonul MENU 
pentru a va intoarce direct la meniul anterior. 

 
 
Surround(Sunet de ambianta) 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta Surround(Sunet de ambianta), si apoi apasati 

butonul ENTER pentru a intra si butonul ◄/►button petru a selecta ON(Pornit) sau 

OFF(Oprit). 
 
 
 
AVL(Automatic Volume Leveler) 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a  selecta AVL, si apoi apasati butonul ENTER pentru a 

intra si apasati butonul ◄/► pentru a selecta ON(Pornit) sau OFF(Oprit). 
 

Iesire Audio Digitala 

Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta Digital Audio Output(Iesire Audio Digitala), apoi 

apasati butonul ENTER pentru a intra si apasati butonul ◄/► pentru a selecta. 

(Moduri SPDIF disponibile: OFF, PCM, AUTO) 
Apoi apasati butonul ENTER sau butonul ► pentru a intra si apasati butonul ◄/► pentru a 

regla, apoi apasati butonul MENU pentru a va intoarce direct la meniul precedent. 
 

Reset 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta Reset, apoi apasati butonul ENTER pentru a intra in 

meniul Reset. 

 
 



 

APPLICATIONS(APLICATII/CANALE TV) 
 
 
Imaginile sunt cu titlu de prezentare; produsul actual este standard. 
Apasati butonul MENU pentru a afisa meniul principal. 

Apasati butonul ◄/► pentru a selecta APPLICAT IONS in meniul principal si apoi apasati 

butonul ENTER pentru a intra. 

 
 

 
 
 

Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta optiunea pe care doriti sa o ajustati in meniul 
APPLICATIONS si apasati butonul ENTER pentru a intra. 

1. Apasati butonul ENTER sau ► pentru a selecta sub meniul si apoi apasati butonul ◄/► 

pentru a regla 
2. Dupa finalizarea reglajului, apasati butonul MENU/ENTER pentru a salva si a va intoarce la 

meniul precedent sau apasati butonul EXIT pentru a iesi din intreg meniul. 

 
Channel(Canal) 
Cu ajutorul acestui submeniu editati(Stergeti/Redenumiti/Omiteti/Blocati) programele 

inregistrate. 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta Canalele, si apasati butonul ENTER pentru a accesa 

canalul dorit. Meniul va aparea astfel: 



 

 
 

 

CH : Apasati butonul CH+ sau CH- pentru a da pagina. 

ROSU: Apasati acest buton pentru a a modifica numarul canalului.  

VERDE: Apasa acest buton pentru a muta programul selectat la pozitia dorita.  

GALBEN: Apasati acest buton pentru a sorta(ordona) programele. 

ALBASTRU: Apasati acest buton pentru a sterge programul curent(selectat).  

0-9: Apasati aceste butoane pentru a sări la canalul corespunzător prin introducerea diferite 

numărul de canal  

 
Channel options(Editarea programelor favorite) 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta Channel Options si apasati butonul ENTER pentru a 

intra in meniu. Meniul va aparea astfel: 

 
 



 

Descrierea functiilor butoanelor： 

CH: Apasati CH+ sau CH- pentru a intoarce pagina. 

ROSU: Apasati acest buton pentru a seta programele Favorite. 

VERDE: Apasati acest buton pentru a bloca programul curent(selectat). 

GALBEN: Apasati acest buton pentru a omite un program. Daca programul este deja omis, 

apasati pe butonul GALBEN pentru a anula omiterea. 
 

Tara 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta TARA, si apasati butonul ◄/► pentru a alege zona in 
care locuiti.  

 

DTV(Digital TV) 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta DTV Type, si apasati butonul ◄/► pentru a selecta. (Tip 
DTV disponibil: Cablu, Terestru) 

 
Cautare automata 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta Cautarea Automata, si apoi apasati butonul ENTER 
pentru a intra. 

 
Selectati deschiderea paginii de cautare automata a programelor si apasati butonul Enter pentru 

a incepe scanarea. 
ALL(Toate): Daca doriti sa efectuati cautarea automata atat a programelor digitale, cat si a 

celor analogice.Daca doriti sa opriti cautarea la un moment dat, puteti apasa pe 

butonul Menu/Exit. 
DTV(Digital TV): Daca doriti sa efectuati cautarea automata doar a programelor DIGITALE. 

Daca doriti sa opriti cautarea la un moment dat, puteti apasa pe butonul Menu/Exit. 

ATV(Analog TV): Daca doriti sa efectuati cautarea automata doar a programelor ANALOGICE. 

Daca doriti sa opriti cautarea la un moment dat, puteti apasa pe butonul Menu/Exit. 
 
 
ATV Manual Tuning(Cautarea manuala a programelor Analogice) 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta Cautarea manuala a programelor Analogice, Selectati 

programul dorit apasand butonul ENTER sau ► sau tastati efectiv numarul acestuia. 

Selectati apoi butonul Search(Cautare) si apoi apasati butonul ENTER pentru a incepe cautarea 

manuala.   

La celelalte pozitii puteti regla tot manual: 

 Cautarea fina a programelor(in cazul in care programul nu este memorat in cea mai buna 

pozitie a semnalului) 

 Sistemul de culoare 

 Sistemul de sunet 
 

 
DTV Manual Tuning(Cautarea manuala a programelor Digitale) 



 

Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta DTV Manual Tuning(Cautarea manuala a 
programelor Digitale). 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta Cautarea manuala a programelor Digitale. Selectati 

programul dorit apasand butonul ENTER sau ► sau tastati efectiv numarul acestuia. 

Puterea si calitatea semnalului sunt prezentate in josul imaginii. 

Selectati apoi butonul Start si apoi apasati butonul ENTER pentru a incepe cautarea manuala. 

 

PREFERINTE(APLICATII/CANALE TV) 
Apasati butonul MENIU pentru a afisa meniul principal. 

Apasati butonul ◄/► pentru a selecta meniul PREFERENCES din meniul principal apoi 

apasati butonul ENTER sau ► pentru a intra. 

 
 
1. Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta optiunea pe care doriti sa o ajustati in meniul 

PREFERENCES si apasati butonul ENTER pentru a intra. 

2. Apasati butonul ENTER sau ► pentru a selecta sub meniul si apoi apasati butonul ◄/► 

pentru a regla 
3. Dupa finalizarea reglajului, apasati butonul MENU pentru a salva si a va intoarce la meniul 

precedent sau apasati butonul EXIT pentru a iesi din intreg meniul. 

 

Limba meniu 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta Menu Language, apoi apasati butonul ENTER sau 
► pentru a intra in submeniu, apoi apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta, apoi apasati 
butonul ENTER sau ► pentru a confirma. 



 

Limba teletext 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta Teletext Language, apoi apasati butonul ENTER sau 
► pentru a intra in submeniu, apoi apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta, apoi apasati 
butonul ENTER sau ► pentru a confirma. 

 
 
Blocare taste(Key Lock) 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta Key Lock, apoi apasati butonul ENTER pentru a intra, 
apasati butonul ◄/► pentru a selecta ON(pornit) sau OFF(oprit). 

 
 
Setari PC(PC Settings) 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta PC Settings, apoi apasati butonul ENTER pentru a intra 
in submeniu, apoi apasati butonul ► pentru a intra, apoi apasati butonul ENTER sau ► pentru 
a confirma. (Cand semnalul PC este conectat). 

 
 
Setari consum redus de energie(Energy Saving Settings) 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta Energy Saving Settings, apoi apasati butonul ENTER 
pentru a intra in submeniu. 
 
Oprire automata(Automatic Power Down) 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta Automatic Power Down si apasati butonul ◄/► 
pentru a selecta ON(pornit) sau OFF(oprit). 

 
 

Oprire automata – fara semnal(No Signal Power Down) 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta No Signal Power Down si apasati butonul Enter pentru 
a intra in submeniu. 

 



 

Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta optiunea si apasati butonul ◄/► pentru a selecta 

ON(pornit) sau OFF(oprit). 
 
 
Setare PIN(PIN Setting) 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta PIN Setting, apoi apasati butonul ENTER pentru a 
intra in submeniu si apoi puteti seta parola. 

 
Control Parental 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta Parental Control, apoi apasati butonul ENTER sau 
► pentru a intra in submeniu, apoi apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta Ratia (de la 4-17, 
sau Niciuna).Apoi apasati butonul ENTER sau ► pentru a confirma. 
 
Schimbare cod PIN(Pin Code) 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta Change Pin Code, apoi apasati butonul ENTER pentru 
a intra si meniul Change Pin Code va aparea dupa cum urmeaza: 
Introduceti parola veche la “Old Password”(daca parola veche nu este corecta, atunci aceasta 
nu va putea fi modificata). 
Introduceti parola noua la “New Password”. 
Introduceti parola noua din nou la “Confirm New Password”, daca parola noua si cea 
confirmata sunt identice, meniul de actualizare va aparea pentru cateva secunde, altfel, 
meniul va arata ca parolele nu coincid. 

 

MENIU SETARI(SETUP) 
Apasati butonul MENU pentru a afisa meniul principal. 

Apasati butonul ◄/► pentru a selecta meniul SETUP in meniul principal, apoi apasati butonul 

ENTER pentru a intra.  

 



 

1. Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta optiunea pe care doriti sa o ajustati in meniul 
SETARI si apasati butonul ENTER pentru a intra. 

2. Apasati butonul ENTER sau ► pentru a selecta sub meniul si apoi apasati butonul ◄/► 

pentru a regla 
3. Dupa finalizarea reglajului, apasati butonul MENU/ENTER pentru a salva si a va intoarce la 

meniul precedent sau apasati butonul EXIT pentru a iesi din intreg meniul. 
Temporizare afisaj al meniului 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta OSD Timer si apoi apasati butonul ◄/► pentru a 
selecta. (Temporizare afisaj disponibila: 10 S, 20 S, 30S, 40S, 50S, 60S, oprit), apoi apasati 
butonul ENTER sau ► pentru a confirma. 

 
 
Cinema 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta Cinema, apoi apasati butonul ◄/► pentru a selecta. 
(Variante Cinema disponibile: Auto, 4x3, Wide, Super Live), apoi apasati butonul ENTER sau ► 
pentru a confirma. 

 
 
Ecran Albastru 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta Blue Screen, apoi apasati butonul ◄/► pentru a selecta 
On(Pornit) sau Off(Oprit). Apoi apasati butonul ENTER pentru a confirma. 
 
Temporizare oprire(Sleep timer) 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta Sleep Timer, apoi apasati butonul ◄/► pentru a 
selecta. (Variante de temporizare disponibile: 00:15, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, off), apoi 
apasati butonul ENTER pentru a confirma. 

 
 
Locatie(Location) 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta Location, apoi apasati butonul  ◄/► pentru a selecta 
Home(Acasa) sau Store(Magazin), apoi apasati butonul ENTER pentru a confirma. 

 
 
Setare rapida(Quick Setup) 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta Quick Setup, si apoi apasati butonul ENTER pentru a 
intra in submeniu, introduceti parola daca este necesar, si apoi puteti realize setarile basice ale 
televizorului.   

 
 
Revenirea la setarile din fabrica(Reset TV) 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta Reset TV, si apoi apasati butonul ENTER pentur a intra  
in submeniu, introduceti parola daca este cazul, si apoi televizorul va reveni la setarile din fabrica.  

 

OPERAREA FISIERELOR MEDIA 
Imaginile sunt cu titlu de prezentare; produsul actual este standard.  

Nota: Inaintea operarii meniului MEDIA, introduceti sursa de memorie externa(stick de 

memorie, hard extern, memory card, etc) in mufa USB, apoi apasati butonul SOURCE pentru 



 

a selecta sursa dorita. 
Apasati butonul ◄/► pentru a selecta MEDIA in meniul SOURCE(SURSA), si apasati 

butonul ENTER sau ► pentru a intra.Puteti de asemenea sa accesati in meniul MEDIA 

apasand butonul MEDIA de pe telecomanda.   

 

FOTO(Poze) 
Imaginile sunt cu titlu de prezentare; produsul actual este standard.  
Apasati butonul ◄/► pentru a selecta FOTO in meniul principal, si apoi apasati butonul 

ENTER pentru a intra. Apasati butonul EXIT pentru a va intoarce la meniul precedent. 

 
Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta pozele, apasati butonul ENTER sau ►║ pentru a le 

vizualiza. 
 

 
 



 

Puteti vizualiza informatiile pozei dupa ce apasati pe butonul INFO, apoi apasati butonul 

►║pentru a reda sau a opri temporar, puteti vedea in dreapta statusul actiunii dvs.  
Nota: Celelalte functii sunt identice ca la meniul FILM.  

FILM 
Imaginile sunt cu titlu de prezentare; produsul actual este standard.  
Apasati butonul ◄/► pentru a selecta FILM in meniul principal, si apoi apasati butonul ENTER 
pentru a intra. Apasati butonul EXIT pentru a va intoarce la meniul precedent. 

 
 
Apasati butonul ▲/▼pentru a selecta folderul(dosarul) pe care doriti sa il vizionati. Apasati 
butonul ENTER pentru a selecta fisierul.  

 
Apasati butonul ENTER sau ►║ pentru a reda fisierul, Apasati butonul ■ (STOP) sau EXIT 

pentru a opri redarea. 



 

Apasati butonul ◄ pentru a va intoarce la pagina precedenta. 

Puteti viziona informatii legate de fisierul media pe care tocmai il redati in primele secunde sau 
dupa ce apasati butonul INFO. 

 

MUZICA(Fisiere audio) 
Imaginile sunt cu titlu de prezentare; produsul actual este standard.  
Apasati butonul ◄/► pentru a selecta MUZICA in meniul principal, si apoi apasati butonul 

ENTER pentru a intra. Apasati butonul EXIT pentru a va intoarce la meniul precedent. 

 
 

Apasati butonul ▲/▼pentru a selecta melodia pe care doriti sa o ascultati, si apoi apasati 
butonul ENTER sau ►║ sau ► pentru a o reda. 

Apasati butonul ◄ pentru a va intoarce la meniul precedent. 

Puteti vizualiza informatiile legate de fisierul redat in partea stanga a meniului.  

 



 

Setup 
 
Imaginile sunt cu titlu de prezentare; produsul actual este standard.  

Apasati butonul ◄/► pentru a selecta Setup in meniul principal si apoi apasati butonul 

ENTER. Apasati butonul EXIT pentru a va intoarce la meniul precedent. 

 
 

Apasati butonul ▲/▼ pentru a selecta optiunea si apoi apasati butonul ◄/► pentru a selecta 

ON(pornit) sau OFF(oprit). 

 

ALTE FUNCTII 
 

A. EPG (Ghid Electronic de Programe) 
EPG este prescurtarea pentru Ghidul Electronic de Programe. Cu ajutorul acestui serviciu 

puteti vizualiza pe ecranul televizorului dumneavoastra sau online pe internet, informatii despre 

emisiunile sau programele care ruleaza in acel moment pe canalul preferat. Practic aveti un 

GHID TV electronic la indemana dumneavoastra accesibil 24 de ore din 24 si tot timpul 

actualizat cu informatiile de care aveti nevoie. 

Cu ajutorul EPG-ului puteti sa: 

 selectati canale sau emisiuni pe care le preferati. 

 in cazul in care aveti in familie minori, puteti avea control asupra programelor urmarite 

prin blocarea anumitor posturi si deblocarea lor folosind o parola la care doar 

dumneavoastra aveti acces in timp real la informatii cu privire la emisiunile care ruleaza pe 

canalul favorit in acest moment sau care urmeaza sa fie difuzate, orele de desfasurare si 

durata acestora 



 

 obtineti scurte informatii referitoare la filmele sau emisiunile care ruleaza (ex : scurt 

rezumat al subiectului unui film, actori principali, regizor). 

 aflati de cat timp a inceput evenimentul si cat a mai ramas pana la sfarsit 

 

Exista 3 variante de EPG: 

1. zilnic 

2. saptamanal 

3. extins 

 
1. Modul ZILNIC 

Afiseaza informtiile programelor 

care ruleaza intr-o anumita perioada 

de timp pe programul selectat.Acestea 

includ: numele, ora de incepere, ora 

de sfarsit, scurta descriere a emisiunii, 

ora curenta. 
 
 

 
 
 
 

2. Modul SAPTAMANAL 

Afiseaza informtiile programelor 

care ruleaza intr-o anumita perioada 

de timp pe programul selectat.Acestea 

includ: numele, ora de incepere, ora 

de sfarsit, scurta descriere a emisiunii, 

ora curenta.  

In partea stanga este prezentata 

lista de canale si in functie de selectie, 

in partea dreapta va aparea programul corespunzator de pe parcursul saptamanii curente. 

 
3. Modul EXTINS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

B. PVR (Personal Video Recorder) 
Aceasta sectiune este pentru a va aduce la cunostinta cateva notiuni despre functia PVR, 

inclusiv meniurile implicate in realizarea acestei functii, fluxul de inregistrare, conditiile 

inregistrarii, etc. 

Meniurile implicate: 

 Meniul PVR/Timeshift(Schimbare Timp) 

 Meniul Listei de Partitii 

 Meniul de Programare 

 Meniul de editare al Programarii 

 Meniul de informare a Schimbarii Timpului de Inregistrare 

 
REC(inregistrarea) 
Cand sunteti in modul DTV si doriti sa inregistrati un program, apasati butonul REC pentru a 

incepe inregistrarea, moment cand va aparea un mesaj pe ecran „Doriti sa incepeti 

inregistrarea?” 

Dupa confirmare, va verifica viteza sursei de stocare.Daca viteza este prea mica pentru a 

se efectua o inregistrare, va aparea mesajul : ”Viteza dispozitivului nu este de ajuns, înregistraţi 

oricum?”. Daca veti alege raspunsul DA, atunci inregistrarea nu va fi de calitate buna. 

 

 
 
Inregistrarea temporizatorului: 
Sunt 2 metode de programare a temporizatorului. 

In meniul EPG, puteti alege programul pe care veti dori sa il vizionati sau sa il inregistrati. 
Apasand butonul VERDE o data pregatiti programul ales doar pentru a-l urmari(la 

momentul de inceput ales, acesta va aparea instantaneu pe ecram si doar il veti urmari). 

Daca apasati butonul VERDE de 2 ori atunci ati selectat un program pe care doriti sa il 

inregistrati(la momentul de inceput ales, programul va aparea pe ecran si va fi si inregistrat). 

Daca televizorul va fi in pozitia de stand-by atunci televizorul se va deschide cu 2 min. inainte 

de momentul de inceput al inregistrarii, iar apoi, programul se va inregistra in fundal, fara a 

afecta vizionarea altor canale. 

Lista de programe poate fi verificata in meniul Temporizatorului. 



 

 
PVR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In meniul temporizatorului puteti modifica sau sterge canalele programate pentru a fi 

inregistrate. 

In meniul de editare al temporizatorului puteti modifica informatiile legate de programul ce 

urmeaza a fi inregistrat. 
In meniul Temporizatorului apasati butonul GALBEN pentru a intra in meniul de editare al 

temporizatorului pentru a adauga o perioada de programare.Apoi adaugati informatii in meniul 

de editare al temporizatorului. 

Fluxul de setare a informatiilor programarii: 
1. Tipul: setati tipul programului ce se doreste a fi inregistrat – TV sau Radio 

2. Modul: Perioadele de declansare a inregstrarii: o data, zilnic, saptamanal, lunar. 

3. Inregistrarea:  

 ON: pregatire pentru vizionare si inregistrare 

 OFF: pregatire doar pentru vizionare 

4. Setarea orei, a minutului de inceput si a duratei inregistrarii 
5. Temporizarea: daca sunt situatii de conflict a datelor introduse, un mesaj de 

avertizare va aparea pe ecran 

 
Apasati butonul MENU pentru a va intoarce la meniul temporizatorului si inregistrati 

informatii introduse. 



 

 
 

Cand timpul de programare s-a scurs, atunci televizorul va sari direct la programul 

stabilit si inregistrarea va incepe.Daca in acest timp exista in derulare o inregistrare manuala a 

unui program, aceasta va fi oprita. 

Cand mai sunt 20 sec. Pana la inceperea inregistrarii, va aparea un mesaj pe ecran 

astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

Inregistrarile se pot face pe orice sursa externa de stocare(stick de memorie, hard disk, 

etc.) introdus in mufa USB.Daca nu se va gasi nici un dispozitiv pe care sa se inregistreze 

programul selectat, atunci va aparea mesajul „Nici un dispozitiv de stocare!”. 

Daca partitia de stocare implicita nu este setata, aparatul va alege prima partitie pe 

care o va identifica automat. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Ghid de probleme 
Înainte de a lua legătura cu departamentul nostru service, vă rugăm să verificaţi 

eventualele mici defecţiuni dvs. înșivă. Opriti aparatul de indata ce suspectati o functionare 

defectuoasa si scoateti-l din priza. Nu incercati sa il reparati dvs. insiva.  
 

Problema Eventuala rezolvare 

Lipsă semnal  
Va rugăm verificaţi dacă toate cablurile și cordoanele de 

alimentare sunt montate corespunzător.  

Lipsă nuanţe de 

culoare 
Reglaţi contrastul, culoarea și luminozitatea.  

A apărut o pată pe 

ecran 

Poate rezulta de la un fascicol luminos provenit de la mașină, 

motor, lumina unui neon sau alte echipamente electrice sau 

aparate electrocasnice.  

Imagine dublă sau 

multiplă 

Poate apărea de la o undă electrică provenită de la un alt TV, 

computer, consolă de joc sau aparat radio aflate în funcţiune 

în apropiere.  

Nici imagine,  

nici sunet 

Verificaţi dacă aţi introdus cablul dintre TV şi antenă/sursa 

externă.  

Apăsaţi butonul Power pe telecomandă.  

Apăsaţi butonul SOURCE de pe telecomandă, apoi apăsaţi 

butoanele “▲/▼” în mod repetat pentru a selecta sursa TV.  

Imagine slabă,  

sunet bun 

Verificaţi dacă aţi introdus cablul dintre TV şi antenă/sursa 

externă. 

Încercaţi un alt canal, staţia de emisie poate avea dificultăţi de 

transmisie a semnalului TV.  

Reglaţi luminozitatea/contrastul în meniul Video. Verficaţi dacă 

TV-ul este reglat pe tipul de semnal PAL 

Zăpadă pe ecran Cablul de antenă nu este introdus corect.  

Telecomanda nu 

funcţionează 

Verificaţi aranjarea bateriilor și poziţionarea lor.  

Verificaţi ca lumina infraroșie a telecomenzii să nu fie obturată 

de un corp opac. 

Lipsă sunet 
Asiguraţi-vă că nu aţi apăsat butonul MUTE(FĂRĂ SUNET) 

de pe telecomandă.  

 
 



 

Caracteristici tehnice 
 

   LE24C2 
1. Marca comercială a producătorului:  
2. Modelul de fabricaţie:                                                                   LE24C2 
3. Tipul aparatului:                                                                        LED TV 
4. Importator:                                                            SC ALF Electrocasnice SRL 
5. Adresă importator:                 bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, Bucureşti, România 
6. Diagonală vizibilă(inch/cm):                                                              23,6/60 
7. Aspect ecran:                                                                             16:9 
8. Contrast static:                                                                          1200:1 
9. Contrast dinamic:                                                                       10000:1 

10. Rezoluţie(număr de pixeli fizici pe orizontală și verticală):                                  1366x768 
11. Full HD:                                                                                     DA 
12. Strălucire(cd/m²):                                                                           250 
13. Unghi de vizualizare(°):                                                                  160/170 
14. Timp de răspuns(ms):                                                                       6,5 
15. Nr. de culori pe ecran(mil.):                                                                 16,7 
16. Tip sunet:                                                                               Stereo 
17. Tuner digital:                                                            MPEG4 & DVB-T/DVB-C 
18. Clasa de eficienţă energetică:                                                                  A 
19. Intrare HDMI/SCART/USB/VGA/CI+:                                                    1/1/1/1/1 
20. Telecomandă/teletext:                                                                   DA/DA 
21. Sisteme video:                                                  PAL,SECAM,DVB-T&DVB-C(H.264) 
22. Sisteme audio:                                                                   B/G;D/K;I;L/L' 
23. Putere consumată în modul activ(W):                                                         35 
24. Putere consumată în modul stand-by(W):                                                     0,5 
25. Consumul de energie pe baza puterii consumate de aparatul TV(kWh/an)*:                    33,7 
26. Putere audio(W):                                                                          2x5 
27. Dispozitiv USB:                                                                             DA 
28. Filtru combinat 2D:                                                                         DA 
29. Fişiere imagine suportate prin USB:                                               JPEG, BMP, PNG 
30. Fişiere audio suportate prin USB:                                                  MP3, AAC, M4A 
31. Fişiere video suportate prin USB:          .AVI, .VOB, .DAT, MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4(.MKV), TS/TP 
32. Culoare:                                                                                Negru 
33. Voltaj/Frecvenţă(V/Hz):                                                             220-240/50 
34. Temperatura încăperii în care aparatul poate fi depozitat(°C):                             -10°- +60 
35. Umiditatea încăperii în care aparatul poate fi depozitat(%):                                 ≤80% 

36. Temperatura încăperii în care aparatul poate fi utilizat(°C):                               0<->+40 



 

37. Umiditatea încăperii în care aparatul poate fi utilizat(%):                                     ≤80 

38. Dimensiuni nete(fără stand,LxAxH,mm):                                             562x44x330 
39. Dimensiuni nete(cu stand,LxAxH,mm):                                             562x139x356 
40. Dimensiuni brute(cu ambalaj,LxAxH,mm):                                          610x100x380 
41. Greutate brută(cu ambalaj, kg):                                                             4,5 
42. Greutate netă(produs, kg):                                                                 3,6 
43. Ţară fabricaţie:                                                                    PRC(China)  

* Consumul de energie de XYZ kWh pe an, este calculat 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 ale aparatului TV. 
 

   LE32C2 
1. Marca comercială a producătorului:  
2. Modelul de fabricaţie:                                                                   LE32C2 
3. Tipul aparatului:                                                                        LED TV 
4. Importator:                                                            SC ALF Electrocasnice SRL 
5. Adresă importator:                 bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, Bucureşti, România 
6. Diagonală vizibilă(inch/cm):                                                            31,5/81,3 
7. Aspect ecran:                                                                             16:9 
8. Contrast static:                                                                          1200:1 
9. Contrast dinamic:                                                                       30000:1 

10. Rezoluţie(număr de pixeli fizici pe orizontală și verticală):                                  1366x768 
11. Full HD:                                                                                     DA 
12. Strălucire(cd/m²):                                                                           250 
13. Unghi de vizualizare(°):                                                                  176/176 
14. Timp de răspuns(ms):                                                                       6,5 
15. Nr. de culori pe ecran(mil.):                                                                 16,7 
16. Tip sunet:                                                                               Stereo 
17. Tuner digital:                                                            MPEG4 & DVB-T/DVB-C 
18. Clasa de eficienţă energetică:                                                                  A 
19. Intrare HDMI/SCART/USB/VGA/CI+:                                                    3/1/1/1/1 
20. Telecomandă/teletext:                                                                   DA/DA 
21. Sisteme video:                                                  PAL,SECAM,DVB-T&DVB-C(H.264) 
22. Sisteme audio:                                                                   B/G;D/K;I;L/L' 
23. Putere consumată în modul activ(W):                                                         60 
24. Putere consumată în modul stand-by(W):                                                     0,5 
25. Consumul de energie pe baza puterii consumate de aparatul TV(kWh/an)*:                    48,2 
26. Putere audio(W):                                                                          2x8 
27. Dispozitiv USB:                                                                             DA 
28. Filtru combinat 2D:                                                                         DA 



 

29. Fişiere imagine suportate prin USB:                                               JPEG, BMP, PNG 
30. Fişiere audio suportate prin USB:                                                  MP3, AAC, M4A 
31. Fişiere video suportate prin USB:          .AVI, .VOB, .DAT, MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4(.MKV), TS/TP 
32. Culoare:                                                                                Negru 
33. Voltaj/Frecvenţă(V/Hz):                                                             220-240/50 
34. Temperatura încăperii în care aparatul poate fi depozitat(°C):                             -10°- +60 

35. Umiditatea încăperii în care aparatul poate fi depozitat(%):                                 ≤80% 

36. Temperatura încăperii în care aparatul poate fi utilizat(°C):                               0<->+40 
37. Umiditatea încăperii în care aparatul poate fi utilizat(%):                                     ≤80 

38. Dimensiuni nete(fără stand,LxAxH,mm):                                             740x80x440 
39. Dimensiuni nete(cu stand,LxAxH,mm):                                             740x204x483 
40. Dimensiuni brute(cu ambalaj,LxAxH,mm):                                          800x135x505 
41. Greutate brută(cu ambalaj, kg):                                                              6 
42. Greutate netă(produs, kg):                                                                 4,6 
43. Ţară fabricaţie:                                                                    PRC(China)  

* Consumul de energie de XYZ kWh pe an, este calculat 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 ale aparatului TV. 

 
   LE40C2 

1. Marca comercială a producătorului:  
2. Modelul de fabricaţie:                                                                   LE40C2 
3. Tipul aparatului:                                                                        LED TV 
4. Importator:                                                            SC ALF Electrocasnice SRL 
5. Adresă importator:                 bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, Bucureşti, România 
6. Diagonală vizibilă(inch/cm):                                                               40/101 
7. Aspect ecran:                                                                             16:9 
8. Contrast static:                                                                          4000:1 
9. Contrast dinamic:                                                                       30000:1 

10. Rezoluţie(număr de pixeli fizici pe orizontală și verticală):                                 1920x1080 
11. Full HD:                                                                                     DA 
12. Strălucire(cd/m²):                                                                           300 
13. Unghi de vizualizare(°):                                                                  178/178 
14. Timp de răspuns(ms):                                                                       6,5 
15. Nr. de culori pe ecran(mil.):                                                                 16,7 
16. Tip sunet:                                                                               Stereo 
17. Tuner digital:                                                            MPEG4 & DVB-T/DVB-C 
18. Clasa de eficienţă energetică:                                                                A+ 
19. Intrare HDMI/SCART/USB/VGA/CI+:                                                    3/1/1/1/1 
20. Telecomandă/teletext:                                                                   DA/DA 



 

21. Sisteme video:                                                  PAL,SECAM,DVB-T&DVB-C(H.264) 
22. Sisteme audio:                                                                   B/G;D/K;I;L/L' 
23. Putere consumată în modul activ(W):                                                         60 
24. Putere consumată în modul stand-by(W):                                                     0,5 
25. Consumul de energie pe baza puterii consumate de aparatul TV(kWh/an)*:                    60,5 
26. Putere audio(W):                                                                         2x10 
27. Dispozitiv USB:                                                                             DA 
28. Filtru combinat 2D:                                                                         DA 
29. Fişiere imagine suportate prin USB:                                               JPEG, BMP, PNG 
30. Fişiere audio suportate prin USB:                                                  MP3, AAC, M4A 
31. Fişiere video suportate prin USB:          .AVI, .VOB, .DAT, MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4(.MKV), TS/TP 
32. Culoare:                                                                                Negru 
33. Voltaj/Frecvenţă(V/Hz):                                                             220-240/50 
34. Temperatura încăperii în care aparatul poate fi depozitat(°C):                             -10°- +60 
35. Umiditatea încăperii în care aparatul poate fi depozitat(%):                                 ≤80% 

36. Temperatura încăperii în care aparatul poate fi utilizat(°C):                               0<->+40 

37. Umiditatea încăperii în care aparatul poate fi utilizat(%):                                     ≤80 

38. Dimensiuni nete(fără stand,LxAxH,mm):                                             917x52x536 
39. Dimensiuni nete(cu stand,LxAxH,mm):                                             917x225x573 
40. Dimensiuni brute(cu ambalaj,LxAxH,mm):                                          995x130x610 
41. Greutate brută(cu ambalaj, kg):                                                           10,5 
42. Greutate netă(produs, kg):                                                                 9,1 
43. Ţară fabricaţie:                                                                    PRC(China)  

* Consumul de energie de XYZ kWh pe an, este calculat 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 ale aparatului TV. 

 
 

Folosirea simbolului alăturat indică faptul că acest produs 

nu poate fi tratat ca un gunoi menajer. 

Asigurându-vă că produsele care au acest symbol sunt scoase 

din uz într-un mod corect, veţi ajuta la prevenirea potenţialelor 

consecinţe negative pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea 

oamenilor, consecinţe care ar fi putea fi cauzate de manipularea 

neadecvată a acestor produse. 

Vă rugăm contactaţi cel mai apropiat Centrul de Colectare a 

DEEE (deşeuri de echipamente electrice şi electrocasnice), service-

ul local ce se ocupă de scoaterea din uz a acestor tipuri de produse 

sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


