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Consultați instrucțiunile de mai jos despre navigarea în meniu:

1. Apăsați butonul  de pe telecomandă pentru a afișa bara pentru pagina 
pricipală în partea de jos a ecranului.

2. Apăsați butoanele  pentru a comuta între aplicații.
3. Apăsați butonul OK pentru a intra în aplicația dorită.
4. Pentru a ieși din meniu, apăsați butonul EXIT.

PAGINĂ PRINCIPALĂ

Afișați sursele de intrare. Apăsați butoanele  pentru a comuta între surse apoi 
apăsați butonul OK pentru a selecta.

Sursă

Smart

Afișați funcțiile suplimentare: Apăsați butoanele  pentru a comuta între acestea 
apoi apăsați butonul OK pentru intrare sau activare.

 » Afișaj wireless: funcție care permite oglindirea wireless a ecranului și streaming 
multimedia pe televizor de pe un dispozitiv mobil sau calculator.

 » Bucurați-vă de muzică: ecranul televizorului se stinge, dar sunetul rămâne 
pornit.

 » Sleep timer: setați televizorul să intre automat în modul standby după o 
perioadă prestabilită. Opțiunile disponibile sunt: 10 Min./ 20 Min./ 30 Min./ 
60 Min./ 90 Min./ 120 Min./ 180 Min./ 240 Min. Setați [Off] pentru a dezactiva 
funcția.

 » Soundbar pregătit: activați funcția ARC.
 » Mod sport: imaginea este pregătită pentru a se regla pentru  programele sport.



60

Manual de utilizare
RO

Apăsați butoanele  pentru a comuta între aplicații. Apăsați butonul OK pentru a 
intra în aplicație.

Aplicații

Acest meniu permite utilizatorului și ajusteze setările sistemului televizorului.

IMPORTANT Este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile pentru  anumite surse de 
intrare.

Consultați instrucțiunile de mai jos despre navigarea în meniu:
1. Apăsați butonul  pentru a intra în meniul principal.
2. Apăsați butoanele  pentru a comuta între meniurile disponibile: TV, IMAGINE, 

SUNET, DATĂ&ORĂ, SISTEM și BLOCARE.
3. Apăsați butoanele  pentru a comuta între opțiuni.
4. Apăsați butonul OK pentru a intra în opțiune sau pentru a modifica setarea.
5. Apăsați butonul  pentru a reveni la meniul anterior.
6. Apăsați butonul EXIT pentru a ieși din meniul principal.

MENIU PRINCIPAL

TV

1. Apăsați butoanele 
 pentru a selecta 

TV.
2. Apăsați butoanele 

 pentru a comuta 
între opțiuni apoi 
apăsați butonul OK 
pentru a intra în 
opțiunea dorită.

 » Mod noapte: volumul este scăzut în mod semnificativ.
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Scanare canal
Scanați canalele disponibile analogice și digitale.

 » Țară: selectați țara în care va funcționa televizorul.
Țara este setată în timpul configurării inițiale (după aceea este posibil să nu mai fie 
disponibilă pentru setare).

 » Tip tuner: selectați tipul tunerului. Opțiunile disponibile sunt: Antenă/ Cablu/ 
Satelit.

 » Tuning automat: selectați tipul de tuning automat. Opțiunile disponibile sunt: 
DTV + ATV/ DTV/ ATV.

 » Tuning manual DTV: Introduceți frecvența dorită cu ajutorul tastelor numerice 
de pe telecomandă și începeți să căutați apăsând butonul OK.

 » Tuning manual ATV: Căutați canale analogice.

Editare program
Editați lista de canale prin blocarea, ștergerea, ignorarea și mutarea canalelor.

Intrați în meniul Editare program unde va fi afișată o listă cu canale.
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Preferate

 » Selectați canalul pe care doriți să îl marcați ca favorit.
 » Apăsați butonul roșu  de pe telecomandă – o pictogramă inimă va apărea 

lângă canalul selectat în coloana Preferate. Acum este marcat ca preferat și va 
fi adăugat automat în lista canalelor preferate (lista este disponibilă după ce 
apăsați butonul FAV de pe telecomandă).

 » Pentru a anula, apăsați butonul roșu încă o dată.

Ignorare

 » Selectați canalul pe care doriți să îl ignorați atunci când comutați între canale.
 » Apăsați butonul verde  de pe telecomandă – va apărea o bifă lângă canalul 

selectat din coloana Ignorare. Canalul va fi ignorat atunci când comutați între 
canale.

 » Pentru a anula, apăsați butonul verde din nou.

Mutare

 » Selectați canalul pe care doriți să îl mutați.
 » Apăsați butonul galben  de pe telecomandă – canalul selectat și numărul 

acestuia vor fi evidențiate cu roșu.
 » Utilizați butoanele  pentru a muta canalul în poziția dorită din lista de canale, 

apoi apăsați butonul OK pentru a confirma noua poziție a canalului.

Ștergere

 » Selectați canalul pe care doriți să îl ștergeți.
 » Apăsați butonul albastru  de pe telecomandă – canalul selectat va fi evidențiat 

cu albastru.
 » Apăsați butonul OK pentru a confirma ștergerea canalului selectat.
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Informații despre semnal
Afișați informații despre canal.

Informații despre CI
Afișați informații depre CI.
Disponibil doar când modulul CI+ este conectat la slotul corespunzător.

Actualizare Software (OAD)
Setați [ON] pentru a activa [scanare OAD].

Scanare OAD
Intrați pentru începe scanarea frecvențelor transmițătoarelor terestre pentru a 
căuta actualizări de software disponibile. Funcția este momentan neutilizată.

IMAGINE

1. Apăsați butoanele 
 pentru a selecta 

IMAGINE.
2. Apăsați butoanele 

 pentru a comuta 
între opțiuni apoi 
apăsați butonul OK 
pentru a intra în 
opțiunea dorită.

Mod imagine
Selectați una din setările prestabilite pentru imagine care se potrivesc cel mai bine 
programului vizualizat și preferințelor dumneavoastră.
Apăsați butoanele  pentru a selecta modul dorit: Utilizator/ Dinamic/ Standard/ 
Film.

Doar opțiunea Utilizator poate fi ajustată. Apăsați butoanele  pentru a ajusta 
contrastul/ luminozitatea/ culoarea/ claritatea/ nuanța și lumina de fundal în funcție de 
preferințele dumneavoastră.

Tip conținut
Disponibil doar pentru sursa de intrare HDMI.
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Tipul dispozitivului determină stilul imaginii, rezoluția și alte setări. Când selectați 
una din cele trei setări: Video/ PC/ Joc, televizorul va comuta automat la setările 
optime potrivite pentru dispozitivul conectat (consolă de jocuri, calculator).

Setări ECO
Când este setat pe [ON], televizorul va comuta automat modul imagine la Standard, 
deoarece este setarea cea mai bună pentru setările de imagine.

Temperatură culoare
Reglați temperatura culorii imaginii. Opțiunile disponibile sunt: Normal/ Rece/ Cald.

MFC (Compensare Flux de Mișcare)
Funcție care elimină vibrațiile atunci când obiectele de pe ecran se mișcă rapid. 
Îmbunătățește calitatea imaginii prin creșterea numărului de cadre, astfel încât 
imaginile să devină mai netede și mai naturale. Opțiunile disponibile sunt: Scăzut/ 
Mediu/ Ridicat. Cu cât setarea este mai superioară, cu atât imaginea este mai 
netedă și clară. Setați [OFF] pentru a dezactiva funcția.

Raport imagine
Selectați dimensiunea imaginii. Opțiunile disponibile sunt: Auto/ 4:3/ 16:9/ scanare.

Reducere zgomot
Funcție care ajută la reducerea interferențelor imaginii și este utilă în special 
pentru a oferi o imagine mai clară în condițiile unui semnal analogic slab. Opțiunile 
disponibile sunt: Scăzut/ Mediu/ Ridicat/ Automat. Setați [OFF] pentru a dezactiva 
funcția.

Îmbunătățire Dinamică a Contrastului
Setați [On] pentru a regla automat contrastul.

SUNET

1. Apăsați butoanele 
 pentru a selecta 

SUNET.
2. Apăsați butoanele 

 pentru a comuta 
între opțiuni apoi 
apăsați butonul OK 
pentru a intra sau a 
modifica setarea.
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Mod Sunet
Selectați unul din modurile de sunet prestabilite care se potrivește cel mai bine cu 
programul vizionat și cu preferințele dumneavoastră.
Opțiunile disponibile sunt: Standard/ Muzică/ Știri/ Utilizator.
Doar opțiunea Utilizator poate fi reglată.

Balans
Reglați nivelul sunetului trimis la difuzorul stâng și drept. Utilizați butoanele  
pentru a regla valoarea dorită.

Volum automat
Când este setat pe [On] diferențele bruște de volum, de exemplu în timpul reclamelor 
TV sau când schimbați canalele, sunt reglate automat.

Mod SPDIF
Selectați tipul ieșirii digitale audio. Opțiunile disponibile sunt: PCM/ Automat.
Setați [Off] pentru a dezactiva funcția.

Întârziere Audio
Dacă sunetul nu se sincronizează cu imaginea, utilizați această funcție pentru a seta 
întârzirea audio.
Utilizați butoanele  pentru a ajusta:

 » Întârzierea SPDIF (a unui echipament audio conectat la un terminal SPDIF)
 » Speaker Delay (a sistemului de difuzoare)

Tip Audio
Selectați tipul audio. Opțiunile disponibile sunt: Normal/ Deficiențe de vedere.
Vedere slabă: Când vizionați canale pregătite pentru persoane cu deficiențe de 
vedere, puteți activa comentariul audio pentru persoanele cu deficiențe de vedere 
care descriu ce se întâmplă pe ecran (doar pentru canale digitale).
Setați [Deficiențe de vedere]  pentru a activa [Comutatorul AD].

Comutator AD
Disponibil doar când [Tip Audio] este setat pe [Deficiențe de vedere].
Utilizați butoanele  pentru a activa funcția apoi utilizați aceleași butoane din nou 
pentru a ajusta volumul audio pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

Limba Audio Primară
Canalele digitale pot difuza în mai multe limbi un program. În acest meniu puteți 
seta limba audio primară. Dacă este disponibil sunetul în limba selectată, televizorul 
se va comuta automat.
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Utilizați butoanele  pentru a seta limba audio primară.

Limba Audio Secundară
Canalele digitale pot difuza în mai multe limbi un program. În acest meniu puteți seta 
limba audio secundară. Dacă este disponibil sunetul în limba selectată, televizorul 
se va comuta automat.
Utilizați butoanele  pentru a seta limba audio secundară.

DATĂ ȘI ORĂ

1. Apăsați butoanele 
 pentru a selecta 

DATĂ ȘI ORĂ.
2. Apăsați butoanele 

 pentru a comuta 
între opțiuni apoi 
apăsați butonul OK 
pentru a intra în 
opțiune.

Ceas
Televizorul preia data și ora de la semnalele difuzate. Acestea sunt setate automat 
prin recepționarea semnalelor de televiziune.

Off Time
Setați televizorul să se comute automat în modul standby la un moment prestabilit.
Prima dată utilizați butoanele  pentru a selecta intervalul de timp pentru ca 
funcția să fie activă. Opțiunile disponibile sunt: O dată/ În fiecare zi.
Utilizați butoanele  pentru a seta ora și minutul la care doriți ca televizorul să 
intre automat în modul standby.
Setați [Off] pentru a dezactiva funcția.

Sleep Timer
Setați televizorul să se comute automat la modul standby după o perioadă 
prestabilită. Opțiunile disponibile sunt: 10 Min./ 20 Min./ 30 Min./ 60 Min./ 90 Min./ 
120 Min./ 180 Min./ 240 Min. 
Setați [Off] pentru a dezactiva funcția.
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Standby Automat 
Setați televizorul să se comute automat la modul standby dacă nu se efectuează 
nicio operație în timpul prestabilit. Opțiunile disponibile sunt: 4/ 6/ 8 ore.
Setați [Off] pentru a dezactiva funcția.

Fus orar
Utilizați butoanele  pentru a seta fusul orar.

Ora de vară
Setați [On] pentru a activa funcția ora de vară.

SISTEM

1. Apăsați butoanele 
 pentru a selecta 

SISTEM.
2. Apăsați butoanele 

 pentru a comuta 
între opțiuni apoi 
apăsați butonul OK 
pentru a intra sau 
modifica setarea.



68

Manual de utilizare
RO

Limbă Meniu
Utilizați butoanele  pentru a selecta limba afișată pe ecran.

Locație
Selectați locația în care utilizați televizorul.
Apăsați butonul OK pentru a comuta între cele două opțiuni disponibile: Acasă/ 
Magazin.

Reverire la setările din fabrică
Reveniți la setările din fabrică ale televizorului.
Accesul al meniu este protejat de o parolă implicită: 1234.

După revenirea la setările din fabrică, televizorul va intra automat în modul standby.
Apăsați butonul  pentru a porni televizorul.

Configurare Rețea

Apăsați butonul OK pentru a intra în meniu. Opțiunile disponibile sunt:
 » Cu cablu: vă conectați la internet utilizând portul RJ-45.
 » Wireless: vă conectați la internet utilizând o rețea Wi-fi.

HDMI 2.0
Disponibil doar când sursa de intrare este setată pe HDMI2 (setați [On] în mod implicit).

Setați [On] pentru a selecta HDMI 2.0 standard. Când este setat pe [Off] standardul 
este HDMI 1.4. Este necesar standardul HDMI 2.0 pentru a reda videoclipuri 4K.

Mod Sport
Setați [On] pentru a activa modul sport.
Puteți de asemenea accesa funcția apăsând butonul  de pe telecomandă și comutând 
la modul Sport.

T-Link
Utilizați această funcție pentru a activa funcția ARC și CEC.

Toate porturile HDMI acceptă HDMI CEC.
Asigurați-vă că funcția este activată pe televizor și pe dispozitivul conectat.

HDMI CEC permite utilizatorilor să utilizeze dispozitive conectate la televizor prin 
HDMI cu telecomanda televizorului.

Utilizați butoanele  și setați pe [On]. Sunt două opțiuni disponibile:
 » Standby automat: Când este setat pe [On], dispozitivele conectate pe televizor 

cu HDMI CEC se vor comuta automat la modul standby când puneți televizorul 
pe standby.

 » Auto Power: Când este setat pe  [On], dispozitivele conectate la  TV cu HDMI CEC 
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vor porni automat când porniți TV.

Doar HDMI 2 are HDMI ARC.

Dacă un dispozitiv, de exemplu home cinema are conexiunea HDMI ARC, conectați-l 
la portul HDMI 2 la TV. Cu conexiunea HDMI ARC nu mai este necesar să conectați 
cabluri audio extra care trimit sunetul de la TV către home cinema. HDMI ARC 
combină ambele semnale.

HbbTV
Unele transmisii digitale combină programul TV normal cu pagini de divertisment.

Pentru accesare TV hibrid:
 » Verificați dacă canalul oferă funcția HbbTV,
 » Configurați rețeaua (vezi “Network Configuration”),
 » Porniți funcția HbbTV (apăsați butonul OK și setați pe [On]).

Când este disponibil HbbTV, în colțul din dreapra jos va apare  .
Pentru a deschide interfața HbbTV, apăsați butonul roșu  de pe telecomandă.

Actualizare Software
Intrați în acest meniu pentru actualizare software. Opțiunile disponibile sunt:

 » Software Version: intrați pentru a vedea versiunea de software.
 » USB Upgrade: actualizare software prin conectarea unui dispozitiv USB flash 

drive.
 » Network Upgrade: actualizare software prin Internet.

Verificați mai întâi dacă aveți acces la Internet!

Setare Netflix
Apăsați [Netflix Deactive] pentru a reseta contul dvs. de Netflix.

Limbă primară subtitrare
Canalele digitale pot furniza mai multe subtitrări pentru un program. În acest meniu 
puteți selecta limba primară pentru subtitrare. Dacă sunt disponibile subtitrări, TV-
ul afișează aceste subtitrări.
Utilizați butoanele  pentru a seta subtitrarea primară.

Limbă secundară subtitrare
Canalele digitale pot furniza mai multe subtitrări pentru un program. În acest meniu 
puteți selecta limba secundară pentru subtitrare. Dacă sunt disponibile subtitrări, 
TV-ul afișează aceste subtitrări.
Utilizați butoanele  pentru a seta subtitrarea secundară.

Subtitrare
Când este setat pe [On] subtitlurile vor fi afișate dacă sunt furnizate la emisie.
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Subtitrare pentru persoanele cu deficiență de auz
Doar pentru canale digitale

Când este setat pe [On], subtitrările pentru persoanele cu deficiență de auz vor fi 
afișate, dacă sunt furnizate la emisia canalului.

Limba TTX 
Apăsați butonul OK pentru a intra, apoi utilizați butoanele  pentru a selecta limba 
pentru teletext.

BLOCARE

1. Apăsați butoanele 
 pentru a selecta 

BLOCARE.
2. Apăsați butoanele 

 pentru a comuta 
între opțiuni apoi 
apăsați butonul OK 
pentru a intra.

Blocare sistem
Accesarea meniului este protejată de o parolă implicită (1234).

Când este setat pe [On], accesarea [Channel Scan] va fi protejată de o parolă.

Setați pe [On] pentru a accesa [Block Program] și [Parental Guidance].

Setare parolă
Setați o nouă parolă.

 » Când intrați în acest meniu, se afișează o listă a canalelor.
 » Selectați canalul pe care doriți să-l blocați.
 » Apăsați butonul roșu  de pe telecomandă și pe ecran va apare o iconiță de 

Blocare program
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blocare. Canalul va fi blocat pentru vizionare. Pentru a viziona totuși canalul, 
este necesară o parolă.

Control parental
Doar pentru canale digitale.

Pentru a preveni vizionarea neautorizată de către copii a conținutului unui canal, 
puteți seta vârsta pentru a bloca vizionarea canalului – control parental.

Canalele digitale au canalele lor cu rata de vârstă. Când rata vârstei este mai mare 
sau egală cu cea presetată, canalul este blocat. Pentru vizionare trebuie furnizață o 
parolă pentru deblocarea canalului.

MULTIMEDIA

Acest meniu vă permite să navigați printre fișierele (poze, fișiere video, fișiere audio) 
conținute pe dispozitivul USB flash drive conectat.

1. Conectați un flash drive USB la portul USB corespunzător.
2. Apăsați butonul USB de pe telecomandă pentru a selecta [Multimedia] de la 

sursa de intrare și intrați în meniul Multimedia.
3. Selectați discul corespunzător și apăsați butonul OK.

Notes:
 » Verificași ca formatele audio și video să fie suportate de TV.
 » TV-ul suportă standardele USB 2.0 și 3.0.
 » Pentru a obține cele mai bune rezultate, utilizați portul USB 3.0.
 » Unele dispozitive externe necesită alimentare externă separată.
 » Vă rugăm să rețineți că unele dispozitive de stocare non- standard pot să fie 

nerecunoscute de sistemul TV.
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My Movie
Cănd redați clipuri video cu rată mare de compresie, fenomene cum ar fi oprirea sau 
timp mare de răspuns la comenzile din meniu sunt normale.

Întrați în acest meniu pentru a reda fișierele video de pe dispozitivul USB flash drive 
conectat.

1. Apăsați butonul  de pe telecomandă pentru redare / pauză video.
2. Apăsați butoanele /  de pe telecomandă pentru redare rapida înapoi / 

înainte.
3. Apăsați în mod repetat butoanele  /  de pe telecomandă pentru a crește 

viteza de redare înapoi / înainte (x2/ x4/ x8/ x16/ x32).
4. Apăsați butoanele  /  de pe telecomandă pentru a merge la vide-ul anterior 

/ următor.
5. Apăsați butonul  de pe telecomandă pentru a afișa bara de opțiuni.

Redare/Pauză Apăsați pentru a reda/ face pauză în redarea video

Redare repede înapoi Apăsați pentru redare video repede înapoi; apăsați 
în mod repetat pentru creșterea vitezei de redare pe 
repede înapoi

Redare repede înainte Apăsați pentru redare video repede înainte; apăsați 
în mod repetat pentru creșterea vitezei de redare pe 
repede înainte

Anterior Apăsați pentru a merge la video-ul anterior

Următor Apăsați pentru a merge la video-ul următor

Mod Apăsați pentru a afișa mai multe opțiuni:
 » Track
 » Subtitrare
 » Programe
 » Lista redare:

 » All- redare continuă toate clipurile video
 » Seq.- redare toate clipurile video o dată
 » One Re.- repetare un video

 » Codare
Fotografie Apăsați pentru a intra în setările pozelor (unele setări 

nu sunt disponibile)

Zoom Sectare raport imagine. Opțiuni disponibile: Auto/ 
16:9/ 4:3

Info Afișează informații despre video

Volum Reglați nivelul volumului
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Sunet Selectați modul de sunet. Opțiuni disponibile: 
Standard/ Movie/ News/ Music/ User

Stop Apăsați pentru a opri redarea video și pentru a vă 
reîntoarce în lista video

My Music
Intrați în acest meniu pentru a reda muzica de pe dispozitivul USB flash drive 
conectat.

1. Apăsați butonul  de pe telecomandă pentru redare / pauză melodie.
2. Apăsați butoanele  /  de pe telecomandă pentru redare rapida înapoi / 

înainte.
3. Apăsați în mod repetat butoanele  /  de pe telecomandă pentru a crește 

viteza de redare înapoi / înainte (x2/ x4/ x8/ x16/ x32).
4. Apăsați butoanele  /  de pe telecomandă pentru a merge la melodia 

anterioară / următoare.
5. Apăsați butonul  de pe telecomandă pentru a afișa bara de opțiuni.

Redare/Pauză Apăsați pentru a reda / face pauză în redarea melodiilor

Redare repede înapoi Apăsați pentru redare melodie repede înapoi; apăsați 
în mod repetat pentru creșterea vitezei de redare pe 
repede înapoi

Redare repede înainte Apăsați pentru redare melodie repede înainte; apăsați 
în mod repetat pentru creșterea vitezei de redare pe 
repede înainte

Anterior Apăsați pentru a merge la melodia anterioară

Următor Apăsați pentru a merge la melodia următoare

Sunet Selectați modul de sunet. Opțiuni disponibile: 
Standard/ Movie/ News/ Music/ User

Mod Apăsați pentru a alege modul de repetare:
 » Seq.- redă toate melodiile o dată
 » One Re.- repetare o melodie
 » All- redare continuă toate melodiile
 » Random- redare toate melodiile în ordine 

aleatoare

Info Afișează informații despre melodie

Stop Apăsați pentru a opri redarea muzicii și pentru a vă 
reîntoarce în lista melodii
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My Picture
Intrați în acest meniu pentru a urmări pozele disponibile pe dispozivitul USB flash 
drive conectat.

1. Apăsați butonul  de pe telecomandă pentru a porni / face pauză în prezentarea 
diapozitivelor.

2. Press the  /  de pe telecomandă pentru a merge la poza anterioară / 
următoare.

3. Apăsați butonul  de pe telecomandă pentru a afișa bara de opțiuni.

My Browser
Browserul arată conținutul dispozitivului USB flash drive conectat.

Redare/Pauză Apăsați pentru a reda / face pauză în prezentarea 
diapozitivelor

Anterior Apăsați pentru a merge la poza anterioară

Următor Apăsați pentru a merge la poza următoare

Rotire Apăsați pentru a roti poza

Zoom  » Zoom In: apăsați în mod repetat pentru a mări poza
 » Zoom Out: apăsați în mod repetat pentru a 

micșora poza
 » Move: cănd măriți o poză, apăsați [Move] și 

utilizați butoanele  pentru a muta poza

Volum Când este activă muzica de fundal, utilizați această 
opțiune pentru a regla volumul

Fotografie Apăsați pentru a intra în meniul setărilor pozelor 
(unele optțiuni nu sunt disponibile)

BGM (Muzica de 
fundal)

Redă melodii pe durata afișării diapozitivelor

Repeat Apăsați pentru a alege modul de repetare:
 » Seq.- afișează toate pozele odată
 » One Re.- afișați o poză
 » All- afișează toate pozele continuu

Stop Apăsați pentru a opri prezentarea diapozitivelor 
(slide-show) și pentru a vă reîntoarce la lista fotografii 
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IMPORTANT Câna aparatul este pe modul citire, transmitere sau actualizare, NU 
DECONECTAȚI de la sursa de alimentare deoarece TV-ul se poate deteriora.

Imagine Sunet Verificare
 » Reglați poziția antenei
 » Verificați conexiunea 
antenei
 » Căutați din nou canalul
 » Încercați alt canal

 » Apăsați butonul VOL + 
pentru a crește volumul
 » Verificați dacă nu a fost 
activat modul mute 
(silențios)
 » Verificați conexiunile 
audio

 » Cablul de alimentare 
nu este conectat corect
 » Verificați contrastul, 
strălucirea și volumul
 » Verificați dacă este 
selectată corect sursa 
de intrare

 » Reglați saturația
 » Încercați alt canal 
(nu este posibil la o 
transmisie alb-negru) 

 

 » Căutați din nou canalul

 » Verificați dacă este 
setat corect sistemul de 
culoare

DEPANARE

Pixelare Sunet 
intermitent

Inagine 
normala Fără sunet

Fără 
imagine

Fără sunet

Fără culoare Audio 
normal

Imaginea se 
întrerupe

Audio 
normal sau 
slab

Fără culoare Zgomot
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Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul 
ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu 
mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului 
inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă 
rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil 
pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura 
fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru 
a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea 
reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să 
verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte 
reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

Compania Lechpol Electronics declară prin prezenta că LED TV KM0255UHD-S/ KM0265UHD-S/ 
KM0255UHD-S2/K M0265UHD-S2/ KM0275UHD-S2 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă: www.lechpol.
eu.

MAI MULTE INFORMATII

Pentru mai multe informatii, vizitati site-ul www.krugermatz.com pentru a afla mai multe informatii 
si despre alte produse si accesorii. 

In cazul in care aveti nevoie de lamuriri suplimentare consultati rubrica Intrebari Frecvente si 
Raspunsuri.


