
HR

Upute za uporabu

Jamstveni list / Servisna mjesta

BIH

Garantni list / Servisna mjesta

SR

Garantni list / Servisna mesta

CG

Garantni list / Servisna mjesta

MAK

 / 

LED TV-22LE74T2

LED TV-24LE74T2





HR  BIH  CG

Upute za uporabu

LED TV-22LE74T2

LED TV-24LE74T2



 TV-22LE74T2/TV-24LE74T2

BB4X12(3pcs)

Postavljanje TV-a na stalak1. Sastavljanje postoljaPrije pri v ivanja/odvajanja postolja, TV ure mora bi en.Prije samog pri v ivanja postolja, LEDTV polo ite na mekanu podlogukako ne bi došlo do ošteUpute za pri v je postolja







First Time SetupPrvo podesavanjeUpravljanje izbornikom 27USBIzbornik za fotografije 28Izbornik glazbenih zapisa 29Izbornik video zapisa 30Izbornik teksta (Text Menu) 31Problemi s uredajem 32Podaci i informacije navedeni u ovom priručniku podložni su izmjenama ubilo kojem trenutku bez obveze prethodne obavijesti



/POWER

LED TVd22LE74T2LED TVd24LE74T2



RF

CI
CI

11 11





Na DTV-u, molimo pritisnite tipku za ulaz u funkciju Vremenskog pomaka.



 

Pritisnite INPUT tipku za prikaz popisa ulaznih izvora.   
Pritisnite  /  ili OK tipku za odabir željenog ulaznog izvora.   
Pritisnite OK tipku za potvrdu odre enog ulaznog izvora.  
Pritisnite EXIT tipku za izlaz.  

Spojite RF kabel na"RF-In" priklju ak televizora i na antenski priklju ak.  

 

Izaberite jezik 

Pritisnite  /  tipku za odabir jezika izbornika i poruka. Odaberite zemlju (Country). 

Pritisnite  /  tipku za ozna ivanje u izborniku. Pritisnite  /  tipku za odabir željene zemlje.



Prvo podešavanje 



Upravljanje izbornikom 
 

 

Izbornik kanala  
 

Pritisnite MENU tipku za prikaz glavnog izbornika.   

Pritisnite  /  tipku za odabir kanala u glavnom izborniku.   

 

1. Pritisnite  /  tipku za biranje opcije koju želite podesiti u izborniku kanala.  

2. Pritisnite Enter tipku za podešavanje.   

3. Nakon podešavanja, pritisnite Enter tipku kako biste pohranili promjene i vratili se na prethodni izbornik.   

4. Automatsko uga anje 

Pritisnite  /  tipku za odabir automatskog uga anja, a zatim pritisnite tipku Enter/»> kako biste potvrdili auto 
uga anje. 

 



Upravljanje izbornikom 

 

 

  

 

ATV ru no uga anje 

Teku i kanal 

Postavite broj kanala.  

Postavke boja 

 

Postavke zvuka  

Odaberite postavke zvuka 

Fino uga

Podesi
 

anje 

te frekvenciju kanala na “fino”.                

Pretraga 

Pretražujte kanale.  



DTV ru no uga anje 

Pritisnite  /  tipku za odabir DTV ru nog uga anja, zatim pritisnite tipku Enter za ulaz u podizbornik. Pritisnite  / 

 tipku za odabir kanala, a zatim pritisnite Enter za pretragu programa. 

 

Ure ivanje programa 

Pritisnite  /  tipku za odabit ure ivanja programa, te potom pritisnite Enter tipku za ulaz u podizbornik.  

 

 

Kljju evi u tri boje su pre aci za programiranje kanala. 

Prvo pritisnite tipku  /  za ozna ivanje željenog kanala, zatim: 

pritisnite crvenu tipku za brisanje programa na popisu.  

pritisnite žutu tipku za pomicanje kanala na popisu favorita.   

Pritisnite plavu tipku za preskakanje odabranog kanala.   

Pritsnite Fav tipku za dodavanje ili brisanje kanala s Vaše liste favorita.   

(Vaš TV automatski e preskakati kanale prilikom korištenja CH+/-  za pregled 

kanala.)  

DTV ru no uga anje 



Lista rasporeda 

Pritisnite  /  tipku za odabir liste rasporeda.  Zatim pritisnite Enter tipku za ulaz u podizbornik 

 

  

Pritisnite žutu tipku za ulazak u su elje.  Kada se podešeno vrijeme ne poklapa, 

pojavit e se poruka upozorenja.   

 

 

Informacije o signalu 

Pritisnite  /  tipku za odabir Informacija o signalu, pritisnite tipku Enter za pregled detaljnijih informacija o signalu. 

One su dostupne jedino kada je signal u DTV-u.  

 

 



Izbornik za uga anje slike 
Pritisnite MENU tipku za prikaz glavnog izbornika.  
Pritisnite  /  tipku za odabir PICTURE u glavnom izborniku. 

  

1. Pritisnite  /  tipku za odabir opcije koju želite podesiti u izborniku za uga anje slike.   

2. Pritisnite OK tipku za podešavanje.   

3. Nakon podešavanja, pritisnite MENU tipku kako biste pohranili promjene i vratili se na prethodni izbornik.  

 

Na in prikaza slike 
Pritisnite  /  tipku za odabir Na ina prikaza slike (Picture mode), zatim pritisnite OK tipku za ulazak u 
podizbornik.   
 
U osobnom na inu prikaza slike možete mijenjati kontrast, svjetlinu, boju, oštrinu i nijanse.  

 
 
SAVJET: Možete pritisnuti PMODE tipku za direktno mijenjanje na ina prikaza slike.   
 

 



Upravljanje izbornikom  
 

Kontrast/ Svjetlina/ Boja/ Nijansa / Oštrina 
 
Pritisnite tipku  /  za odabir opcije, te tipku   /  za podešavanje.  

Kontrast        Podesite ja inu svjetlosti slike, tamni dijelovi slike ostaju nepromijenjeni. 

Osvjetljenje     Podesite ja inu svjetlosti cijele slike. Utje e i na tamne dijelove slike. 

Boja            Podesite zasi enje boja prema vlastitom ukusu. 
Nijansa               Koristi se za kompenziranje promjena boja uslijed emitiranja u NTSC sustavu.  
 
Oštrina     Podesite razinu oštrine detalja slike. 
 

 

Temperatura boje 
 
Promijenite intenzitet toplih i hladnih boja slike.  
 
Pritisnite  /  tipku za odabir Temperature boja , zatim pritsnite tipku OK za ulazak u podizbornik. 
Pritisnite  / tipku za odabir dostupnih na ina prikaza slike: Hladno, Umjereno, Toplo). 
 
Kada je temperatura boje u korisni kom na inu rada (User mode), možete mijenjati intenzitet crvene, 
zelene i plave boje. 
 

  

Hladno (Cool) – Bijelim tonovima dodaje plave. 
Normalno (Normal) – Bijelim tonovima dodaje neutralne. 
Toplo (Warm) – Bijelim tonovima dodaje crvene. 

 

Redukcija šuma 
 
Poboljšanje kvalitete slike kroz filtriranje i smanjivanje smetnji na slici.  
Pritisnite  /  tipku za odabir Redukcije šuma , zatim pritisnite OK tipku za ulazk u podizbornik.   

 



Isklju eno: Odaberite za isklju ivanje detekcije video smetnji.
Slabo: Otkriva i smanjuje slabe video smetnje.  
Umjereno: Otkriva i smanjuje umjerene video smetnje.  
Jako: Otkriva i smanjuje izražene video smetnje. 

Zadano: Postavi kao zadano. 

 

 

 

 

Izbornik za uga anje zvuka  

Pritisnite MENU tipku za ulazak u glavni izbornik. . 

Pritisnite  /  tipku za odabir SOUND (ZVUK) u glavnom izborniku.  

 

1.  Pritisnite tipku  /  za odabir opcije koju želite podesiti u SOUND izborniku. 

2. Pritisnite tipku Enter za podešavanje.  

3. Nakon podešavanje, pritisnite tipku Enter za pohranu promijena i 

vra anje na prethodni izbornik.  

4. Na in reprodukcije zvuka 

Pritisnite tipku  /  za odabir Na ina reprodukcije zvuka, zatim pritisnite 

tipku Enter za ulazak u podizbornik. Pritisnite tipku T/^  za biranje na ina 

reprodukcije. 

 



Ako postavite opciju osobno (Personal) kao na in reprodukcije zvuka, možete sami mijenjati visoke i niske tonove.  
 

SAVJET: Možete direktno mijenjati na in reprodukcije zvuka putem tipke SMODE na daljinskom upravlja u. 
 

Standardno Daje uravnotežen zvuk 
Glazba     Originalan zvuk je o uvan, dobro za slušanje glazbe.  
Film Poja ava visoke i niske tonove za bogato iskustvo zvuka. 
Sport     Reproducira realisti an zvuk, kao na stadionu. 
Osobno Odaberite ako želite sami podesiti detalje zvuka. 

Napomena: Visoki (Treble) i duboki tonovi (Bass) dostupni su samo u Korisni kom na inu rada Možete ih podesiti 
kako god želite.  
 

Balans 
Pritisnite tipku  /  za odabir opcije, te potom tipku  /  za podešavanje 
. 
Automatsko podešavanje glano e 
Pritisnite tipku  /  za odabir Automatskog podešavanja glasno e, zatim pritisnite tipku  /  kako biste 
odabrali Uklju eno/Isklju eno. 
 
SPDIF na in rada 
Pritisnite tipku  /  za odabir SPDIF na ina rada, zatim pritisnite tipku  /  kako biste odabrali 
Isklju eno/ PCM/ Auto.  
 

AD prebacivanje 

Pritisnite tipku  /  za odabir AD prebacivanja, zatim pritisnite  /  kako biste odabrali 

Isklju eno/Uklju eno.  

 

Amblyopia funkcija za slijepe osobe  

Trenutni zaslon s pjesmama bit e opisan .  

 

NAPOMENA: 

 
Balans (Balance): Ovaj na in zvu ne reprodukcije može prilagoditi zvuk i omogu uje Vam najbolji nivo zvuka na 
vašoj poziciji. 
Automatsko podešavanje glasno e (Auto Volume): Automatski smanjuje razliku u glasno i izme u kanala i 
programa.  



Izbornik za uga anje vremena 

Pritisnite MENU tipku za prikaz glavnog izbornika. Pritisnite tipku  /  

za odabir TIME (VRIJEME) u glavnom izborniku. 

 

1.  Pritisnite tipku  /  za odabir opcije koju želite podesiti u izborniku za uga anje vremena.  

2. Pritisnite tipku Enter za podešavanje. 

3. Nakon završetka uga anja, pritisnite tipku ENTER za pohranu uga anja i povratak na prethodni izbornik. 

Vremenska zona 

Pritisnite tipku  /  za odabir Vremenske zone, zatim pritisnite tipku Enter za ulazak u podizbornik. 

Pritisnite tipku  /  /  /  za biranje vremenske zone.  

 

 Samoisklju e

Pritisnite tipku  /  za odabir opcije Sleep Timer, zatim pritisnite 

ENTER za ulazak u podizbornik.  

 
Pritisnite tipku  /  za odabir. Raspoložive opcije su: isklju eno, 10 
min, 20 min, 30min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min, 240 min.  



 

Pritisnite tipku  /  za odabir Automatskog samoisklju enja, zaitm pritisnite 

tipku Enter za ulazak u podizbornik.   

Pritisnite tipku  /  za odabir. 

Savjet: Automatsko samoisklju enje e uslijediti kada ne budete upravljali 

daljinskim. U protivnom, ure aj e morati ponovo postaviti vrijeme.  

 

 

Pritisnite tipku  /  za odabir OSD Timera, zaitm 

pritisnite tipku Enter za ulazak u podizbornik.   

Pritisnite tipku  /  za odabir. 

Pritisnite tipku MENU za prikaz glavnog izbornika. Pritisnite 

 /  za odabir Lock (Zaklju avanje) u glavnom izborniku.

OSD Timer 

Automatsko 

1.  Pritisnite tipku  /  za odabir opcije koju želite podesiti u izborniku za ZAKLJU AVANJE SUSTAVA (LOCK 

SYSTEM) menu. 

2. Pritisnite tipku Enter/  /  za podešavanje.  

3. Nakon završetka uga anja, pritisnite tipku MENU za pohranu uga anja i povratak na prethodni izbornik.  



Pritisnite tipku  /  za odabir Zaklju avanje sustava.  

Da biste mogli uga ati sljede e tri opcije, potrebno je pritisnuti ENTER i 

nakon toga upisati tvorni ku lozinku, a ona glasi: 0000. U slu aju da 

zaboravite, molimo zovite servisni centar. 

 

Zaklju avanje kanala 

Set Password 

Zaklju avanje 

Pritisnite tipku  /  za odabir Uga anje lozinke ( Set 

Password), zatim pritisnite ENTER za ulazak u podizbornik 
za unošenje nove lozinke. 

Pritisnite tipku  /  za odabir Zaklju avanja 

kanala, zatim pritisnite Enter za ulazak u 

podizbornik.   

Pritisnite zelenu tipku kako biste zaklju ali ili 

otklju ali kanal. 

 



Roditeljsko zaklju avanje (Parental Guidance) 
 
 
Pritisnite tipku  /  za odabir Roditeljskog zaklju avanja, zatim pritisnite 
tipku ENTER za ulazak u podizbornik gdje ete postaviti dob za roditeljsku 
zaštitu.  

Key Lock 

Pritisnite  /  za odabir Zaklju avanja prednje kontrolne plo e. Zatim 
pritisnite tipku  /  za odabir opcije Isklju eno ili Uklju eno (Off or On). 
Ukoliko odaberete opciju uklju eno, tipke na prednjoj kontrolnoj plo i ne e biti 
aktivne.   

 



Izbornik hotelskog na ina rada (Hotel

mode) 

 

 

1.Pritisnite tipku  /  za odabir hotelskog na a rada u Izborniku za zaklju avanje.  in
2.Pritisnite tipku Enter za ulazak u podizbornik. 
3.Nakon podešavanja, pritisnite tipku MENU za pohranu uga anja i povratak prethodnom Izborniku. 

 

Hotelski na in rada (Hotel mode) 
Pritisnite tipku  /  za odabir Hotelskog na ina rada, zatim pritisnite  /  za odabir Uklju eno/Isklju eno. 
Zaklju avanje izvora 
Pritisnite tipku  /  za odabir Zaklju avanja izvora, zatim pritisnite tipku ENTER za ulazak u podizbornik. 
 
Zadani izvor 
Pritisnite tipku  /  za odabir Zadanog izvora, zatim pritisnite tipku ENTER za ulazak u podizbornik. 
 

Zadani program 

Pritisnite tipku  /  za odabir Zadanog programa, zatim pritisnite tipku  /  za podešavanje. Ova opcija je 
jedino dostupna ako je zadani izvor TV. 

 
Maksimalna glasno a 
Pritisnite tipku  /  za odabir Maksimalne glasno e, zatim pritsnite tipku  /  za podešavanje. 
 

Poništenje zaklju avanja Pritisnite tipku  /  za odabir  Poništenja zaklju avanja, zatim pritisnite ENTER  

kako biste poništili postavku koju ste prethodno bili odabrali. 



Upravljanje izbornikom 
 

Izbornik osnovnih postavki________  
Pritisnite tipku MENU za prikaz glavnog izbornika. 

Pritisnite tipku  /  za odabir SETUP u glavnom izborniku. 

 

 

1. Pritisnite tipku  /  za odabir mogu nosti koje želite ugoditi u Izborniku osnovnih postavki. 

2. Pritisnite tipku Enter za podešavanje. 

3. Nakon uga anja, pritisnite tipku Enter za pohranu uga anja i povratak prethodnom Izborniku. 

 

OSD jezik  

Odaberite OSD jezik izbornika. Engleski jezik je zadani jezik izbornika.  

Pritisnite tipke  /  /  /  za odabir jezika izbornika. 

 

TT jezik 

Pritisnite tipku  /  za odabir jezika teleteksta, zatim pritisnite tipku ENTER za ulazak u podizbornik. 

Pritisnite tipke  /  /  /  za odabir jezika teleteksta. 

 



Audio jezik 

Pritisnite tipku  /  za odabir Audio jezika, zatim pritisnite tipku Enter za ulazak u podizbornik. Pritisnite tipku  / 

za odabir primarnog audio jezika.  Pritisnite tipke  /  /  /  za odabir audio zvuka.   

 

Jezik podnaslova  

Pritisnite tipku  /  za odabir Jezika podnaslova, zatim pritisnite tipku ENTER za ulazak u podizbornik. 

Pritisnite tipku  /  za odabir primarnog jezika podnaslova.  Pritisnite tipke  /  /  /  za odabir jezika 

podnaslova. 

 

Podnaslovi s informacijama (Hearing Impaired) 

Pritisnite tipku  /  za odabir Hearing Impaired, zatim pritisnite tipku Enter odabir Uklju eno/Isklju eno. 

 

PVR sistemska uga anja (PVR File System) 
Pritisnite tipku  /  za odabir PVR sistemskog uga anja, z pritisnite tipku ENTER za ulazak u podizbornik. atim 
Pritisnite tipku  /  za provjeru PVR sistemskog uga anja.  
Zatim pritisnite tipku ENTER za provjeru brzine USB-a.  

 



Omjer slike (Aspect Ratio) 

Pritisnite tipku  /  za odabir Omjer slike, zatim pritisnite tipku Enter za ulazak u podizbornik. 
Pritisnite tipku  /  za odabir Omjer slike. (Raspoložive opcije su: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.) 
 

 
Plavi zaslon (Blue Screen) 
Pritisnite tipku  /  za odabir Plavog zaslona, zatim pritisnite tipku ENTER za odabir opcije On (Uklju eno) ili Off 
(Isklju eno). 
 
 

Prva instalacija (First Time Installation) 
Pritisnite tipku  /  za odabir Prve instalacije, zatim pritisnite tipku Enter za ulazak.  
 
Vra anje izvornih postavki (Reset) 
Pritisnite tipku  /  za odabir Vra anja izvornih postavki, zatim pritisnite tipku ENTER za ulazak u 
podizbornik.  
Ažuriranje softvera (Software Update (USB)) 
Pritisnite tipku  /  za odabir Ažuriranja softvera, potom uklju ite Vaš USB ure aj u USB priklju ak te 
pritisnite tipku ENTER za nadogradnju softvera sa USB diska.  

 

HDMI CEC 
Pritisnite tipku  /  za odabir HDMI CEC-a, zatim pritisnite tipku ENTER za ulazak u podizbornik.. 
 

  

       Pritisnite tipku  /  kako biste uklju ili ili isklju ili 
      Pritisnite tipku  /  kako biste uklju ili ili isklju ili 

   Pritisnite tipku  /  kako biste Automatsko uklju ivanje 

potvrdili (On) ili ga isklju ili (Off).  

 
Izbornik ure aja (Device List): Pritisnite tipku ENTER kako biste otvorili glavni 
Izbornik ure aja.   

   Pritisnite tipku  /  kako biste Automatsko uklju ivanje 

potvrdili (On) ili ga isklju ili (Off).  

 
Izbornik ure aja (Device Menu): Pritisnite tipku ENTER kako biste otvorili glavni 
Izbornik ure aja.   



Izbornik za uga anje zaslona 

Pritisnite tipku  /  za odabir SCREEN u glavnom izborniku. 

Pritisnite tipku MENU za prikaz glavnog izbornika.  

 

1. Pritisnite tipku  /  za odabir mogu nosti koje želite ugoditi u izborniku zaslona.   

2. Pritisnite tipku Enter za uga anje.  
3. Nakon završetka podešavanja, pritisnite tipku Enter za pohranu uga anja i povratak na prethodni 
izbornik. 

 
Automatsko uga anje (Auto Adjust) 
Pritisnite tipku Enter kako bi automatsko uga anje moglo zapo eti.  
 

H-Offset. 

Ova opcija omogu ava podešavanje horizontalne pozicije slike. 
Pritisnite tipku  /  za odabir  H-Offset, zatim pritisnite tipku ENTER za ulazak u podizbornik.  

 

V-Offset 

Vertikalna pozicija slike.  
Pritisnite tipku  /  za odabir V-Offset, zatim pritisnite tipku ENTER za ulazak u podizbornik.  

 

Veli ina 

Podešava veli inu zaslona 
Pritisnite tipku  /  za odabir opcije Size, zatim pritisnite tipku ENTER za ulazak u podizbornik.  

 

Phase 

Podešava horizontalne linije.  

Pritisnite tipku  /  za odabir opcije Faza (Phase), zatim pritisnite tipku ENTER za ulazak u podizbornik. 
 
Vrati zadani položaj (Position Reset) 
Pritisnite tipku  /  za odabir Position Reset, zatim pritisnite tipku Enter za ulazak. 

 

Napomena: 
1. Opciju Redukcija šuma (Noise Reduction) u izborniku slike (Picture Menu) nije mogu e 
ugoditi. 
2. Opciju AD prebacivanja (AD Switch) u izborniku zvuka (Sound Menu) nije mogu e 
ugoditi. 
3. Izbornik za uga anje vremena isti je kao i u Air na inu rada. 
4. Opcije Blokiranje programa (Block Program) i Roditeljsko zaklju avanje (Parental 
Guidance) u Izborniku za zaklju avanje (Lock Menu) nije mogu e ugoditi. 
5. Audio jezik, Jezik podnaslova, Podnaslove s informacijama i PVR sistemska uga anja u 
Izborniku osnovnih postavki (Setup Menu) nije mogu e ugoditi. 

6. PC na in rada nema izbornik kanala.   



USB 

Napomena: Prije rada u izborniku Medija, spojite USB ure aj, zatim pritisnite tipku INPUT te odaberite ulazni izvor 

Medija. 

Pritisnite tipku  /  i odaberite opciju Medija u Izborniku izvora, a zatim pritisnite tipku ENTER.  

 

 

 

Pritisnite tipku  /  za odabir opcije koju želite ugoditi u glavnom izborniku Medija, a zatim pritisnite tipku ENTER. 



Izbornik za fotografije 
u  /  i odaberite PHOTO u glavnom izborniku, te potvrdit  pritiskom tip NTER.e ke E  Pritisnite tipk

Pritisnite tipk

 

u Exit za povratak na prethodni izbornik i izlaz iz izbornika.  

 

Pritisnite tipku  /  i odaberite mapu koju želite gledati iz izbornika fotografija, te pritisnite tipku MEDIA za 

njen prikaz. 

Prilikom odabira željene fotografije, njeni podaci prikazat e se na desnoj strani dok e fotografija biti vidljiva 
u sredini. 

 

 



Izbornik glazbenih zapisa 
 

Pritisnite tipku  /  i odaberite MUSIC u glavnom izborniku, te potvrdite pritiskom tipke ENTER. 
 
Pritisnite tipku Exit  za povratak na prethodni izbornik ili tipku EXIT za napuštanje izbornika. 
 

  

Pritisnite tipku  /  i odaberite željeni drive disk, i potvrdite pritiskom tipke ENTER. 
 
Pritisnite tipku  /  i odaberite opciju RETURN kako biste se vratili na prethodni izbornik. 
 

 



  

Izbornik video zapisa 

 
Pritisnite tipku  /  i odaberite MOVIE u glavnom izborniku, te potvrdite pritiskom tipke ENTER.  
 
Pritisnite tipku Exit  za povratak na prethodni izbornik ili tipku EXIT za napuštanje izbornika. 
 

  

Pritisnite tipku  /  i odaberite željenidisk, i potvrdite pritiskom tipke ENTER. 
 
Pritisnite tipku Media za reprodukciju odabranog video zapisa.   
 
Pritisnite tipku DISPLAY i odaberite akciju koju želite pokrenuti, te pritisnite tipku ENTER  za pokretanje.  
 
Tipka MENU e Vas vratiti na prethodni izbornik, dok za izlaz iz svih izbornika pritisnite tipku EXIT.  
 

 



Izbornik teksta (Text Menu) 
 

 Pritisnite tipku  /  i odaberite TEXT u glavnom izborniku, te potvrdite pritiskom tipke ENTER. 
Pritisnite tipku Exit za povratak na prethodni izbornik ili tipku EXIT za napuštanje izbornika. 
 

  

Pritisnite tipku  /  i odaberite željeni disk te potvrdite pritiskom tipke ENTER. 
 
Pritisnite tipku  /  i odaberite RETURN za povratak na prethodni izbornik. 
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Na DTV-u, pritisnite taster za ulaz u funkciju Vremenskog pomaka.



 

Pritisnite INPUT tipku za prikaz popisa ulaznih izvora.   
Pritisnite  /  ili OK tipku za odabir željenog ulaznog izvora.   
Pritisnite OK tipku za potvrdu odre enog ulaznog izvora.  
Pritisnite EXIT tipku za izlaz.  

Spojite RF kabel na"RF-In" priklju ak televizora i na antenski priklju ak.  

 

Izaberite jezik 

Pritisnite  /  tipku za odabir jezika izbornika i poruka. Odaberite zemlju (Country). 

Pritisnite  /  tipku za ozna ivanje u izborniku. Pritisnite  /  tipku za odabir željene zemlje.



Prvo podešavanje 



Upravljanje izbornikom 
 

 

Izbornik kanala  
 

Pritisnite MENU tipku za prikaz glavnog izbornika.   

Pritisnite  /  tipku za odabir kanala u glavnom izborniku.   

 

1. Pritisnite  /  tipku za biranje opcije koju želite podesiti u izborniku kanala.  

2. Pritisnite Enter tipku za podešavanje.   

3. Nakon podešavanja, pritisnite Enter tipku kako biste pohranili promjene i vratili se na prethodni izbornik.   

4. Automatsko uga anje 

Pritisnite  /  tipku za odabir automatskog uga anja, a zatim pritisnite tipku Enter/»> kako biste potvrdili auto 
uga anje. 

 



Upravljanje izbornikom 

 

 

  

 

ATV ru no uga anje 

Teku i kanal 

Postavite broj kanala.  

Postavke boja 

 

Postavke zvuka  

Odaberite postavke zvuka 

Fino uga

Podesi
 

anje 

te frekvenciju kanala na “fino”.                

Pretraga 

Pretražujte kanale.  



DTV ru no uga anje 

Pritisnite  /  tipku za odabir DTV ru nog uga anja, zatim pritisnite tipku Enter za ulaz u podizbornik. Pritisnite  / 

 tipku za odabir kanala, a zatim pritisnite Enter za pretragu programa. 

 

Ure ivanje programa 

Pritisnite  /  tipku za odabit ure ivanja programa, te potom pritisnite Enter tipku za ulaz u podizbornik.  

 

 

Kljju evi u tri boje su pre aci za programiranje kanala. 

Prvo pritisnite tipku  /  za ozna ivanje željenog kanala, zatim: 

pritisnite crvenu tipku za brisanje programa na popisu.  

pritisnite žutu tipku za pomicanje kanala na popisu favorita.   

Pritisnite plavu tipku za preskakanje odabranog kanala.   

Pritsnite Fav tipku za dodavanje ili brisanje kanala s Vaše liste favorita.   

(Vaš TV automatski e preskakati kanale prilikom korištenja CH+/-  za pregled 

kanala.)  

DTV ru no uga anje 



Lista rasporeda 

Pritisnite  /  tipku za odabir liste rasporeda.  Zatim pritisnite Enter tipku za ulaz u podizbornik 

 

  

Pritisnite žutu tipku za ulazak u su elje.  Kada se podešeno vrijeme ne poklapa, 

pojavit e se poruka upozorenja.   

 

 

Informacije o signalu 

Pritisnite  /  tipku za odabir Informacija o signalu, pritisnite tipku Enter za pregled detaljnijih informacija o signalu. 

One su dostupne jedino kada je signal u DTV-u.  

 

 



Izbornik za uga anje slike 
Pritisnite MENU tipku za prikaz glavnog izbornika.  
Pritisnite  /  tipku za odabir PICTURE u glavnom izborniku. 

  

1. Pritisnite  /  tipku za odabir opcije koju želite podesiti u izborniku za uga anje slike.   

2. Pritisnite OK tipku za podešavanje.   

3. Nakon podešavanja, pritisnite MENU tipku kako biste pohranili promjene i vratili se na prethodni izbornik.  

 

Na in prikaza slike 
Pritisnite  /  tipku za odabir Na ina prikaza slike (Picture mode), zatim pritisnite OK tipku za ulazak u 
podizbornik.   
 
U osobnom na inu prikaza slike možete mijenjati kontrast, svjetlinu, boju, oštrinu i nijanse.  

 
 
SAVJET: Možete pritisnuti PMODE tipku za direktno mijenjanje na ina prikaza slike.   
 

 



Upravljanje izbornikom  
 

Kontrast/ Svjetlina/ Boja/ Nijansa / Oštrina 
 
Pritisnite tipku  /  za odabir opcije, te tipku   /  za podešavanje.  

Kontrast        Podesite ja inu svjetlosti slike, tamni dijelovi slike ostaju nepromijenjeni. 

Osvjetljenje     Podesite ja inu svjetlosti cijele slike. Utje e i na tamne dijelove slike. 

Boja            Podesite zasi enje boja prema vlastitom ukusu. 
Nijansa               Koristi se za kompenziranje promjena boja uslijed emitiranja u NTSC sustavu.  
 
Oštrina     Podesite razinu oštrine detalja slike. 
 

 

Temperatura boje 
 
Promijenite intenzitet toplih i hladnih boja slike.  
 
Pritisnite  /  tipku za odabir Temperature boja , zatim pritsnite tipku OK za ulazak u podizbornik. 
Pritisnite  / tipku za odabir dostupnih na ina prikaza slike: Hladno, Umjereno, Toplo). 
 
Kada je temperatura boje u korisni kom na inu rada (User mode), možete mijenjati intenzitet crvene, 
zelene i plave boje. 
 

  

Hladno (Cool) – Bijelim tonovima dodaje plave. 
Normalno (Normal) – Bijelim tonovima dodaje neutralne. 
Toplo (Warm) – Bijelim tonovima dodaje crvene. 

 

Redukcija šuma 
 
Poboljšanje kvalitete slike kroz filtriranje i smanjivanje smetnji na slici.  
Pritisnite  /  tipku za odabir Redukcije šuma , zatim pritisnite OK tipku za ulazk u podizbornik.   

 



Isklju eno: Odaberite za isklju ivanje detekcije video smetnji.
Slabo: Otkriva i smanjuje slabe video smetnje.  
Umjereno: Otkriva i smanjuje umjerene video smetnje.  
Jako: Otkriva i smanjuje izražene video smetnje. 

Zadano: Postavi kao zadano. 

 

 

 

 

Izbornik za uga anje zvuka  

Pritisnite MENU tipku za ulazak u glavni izbornik. . 

Pritisnite  /  tipku za odabir SOUND (ZVUK) u glavnom izborniku.  

 

1.  Pritisnite tipku  /  za odabir opcije koju želite podesiti u SOUND izborniku. 

2. Pritisnite tipku Enter za podešavanje.  

3. Nakon podešavanje, pritisnite tipku Enter za pohranu promijena i 

vra anje na prethodni izbornik.  

4. Na in reprodukcije zvuka 

Pritisnite tipku  /  za odabir Na ina reprodukcije zvuka, zatim pritisnite 

tipku Enter za ulazak u podizbornik. Pritisnite tipku T/^  za biranje na ina 

reprodukcije. 

 



Ako postavite opciju osobno (Personal) kao na in reprodukcije zvuka, možete sami mijenjati visoke i niske tonove.  
 

SAVJET: Možete direktno mijenjati na in reprodukcije zvuka putem tipke SMODE na daljinskom upravlja u. 
 

Standardno Daje uravnotežen zvuk 
Glazba     Originalan zvuk je o uvan, dobro za slušanje glazbe.  
Film Poja ava visoke i niske tonove za bogato iskustvo zvuka. 
Sport     Reproducira realisti an zvuk, kao na stadionu. 
Osobno Odaberite ako želite sami podesiti detalje zvuka. 

Napomena: Visoki (Treble) i duboki tonovi (Bass) dostupni su samo u Korisni kom na inu rada Možete ih podesiti 
kako god želite.  
 

Balans 
Pritisnite tipku  /  za odabir opcije, te potom tipku  /  za podešavanje 
. 
Automatsko podešavanje glano e 
Pritisnite tipku  /  za odabir Automatskog podešavanja glasno e, zatim pritisnite tipku  /  kako biste 
odabrali Uklju eno/Isklju eno. 
 
SPDIF na in rada 
Pritisnite tipku  /  za odabir SPDIF na ina rada, zatim pritisnite tipku  /  kako biste odabrali 
Isklju eno/ PCM/ Auto.  
 

AD prebacivanje 

Pritisnite tipku  /  za odabir AD prebacivanja, zatim pritisnite  /  kako biste odabrali 

Isklju eno/Uklju eno.  

 

Amblyopia funkcija za slijepe osobe  

Trenutni zaslon s pjesmama bit e opisan .  

 

NAPOMENA: 

 
Balans (Balance): Ovaj na in zvu ne reprodukcije može prilagoditi zvuk i omogu uje Vam najbolji nivo zvuka na 
vašoj poziciji. 
Automatsko podešavanje glasno e (Auto Volume): Automatski smanjuje razliku u glasno i izme u kanala i 
programa.  



Izbornik za uga anje vremena 

Pritisnite MENU tipku za prikaz glavnog izbornika. Pritisnite tipku  /  

za odabir TIME (VRIJEME) u glavnom izborniku. 

 

1.  Pritisnite tipku  /  za odabir opcije koju želite podesiti u izborniku za uga anje vremena.  

2. Pritisnite tipku Enter za podešavanje. 

3. Nakon završetka uga anja, pritisnite tipku ENTER za pohranu uga anja i povratak na prethodni izbornik. 

Vremenska zona 

Pritisnite tipku  /  za odabir Vremenske zone, zatim pritisnite tipku Enter za ulazak u podizbornik. 

Pritisnite tipku  /  /  /  za biranje vremenske zone.  

 

 Samoisklju e

Pritisnite tipku  /  za odabir opcije Sleep Timer, zatim pritisnite 

ENTER za ulazak u podizbornik.  

 
Pritisnite tipku  /  za odabir. Raspoložive opcije su: isklju eno, 10 
min, 20 min, 30min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min, 240 min.  



 

Pritisnite tipku  /  za odabir Automatskog samoisklju enja, zaitm pritisnite 

tipku Enter za ulazak u podizbornik.   

Pritisnite tipku  /  za odabir. 

Savjet: Automatsko samoisklju enje e uslijediti kada ne budete upravljali 

daljinskim. U protivnom, ure aj e morati ponovo postaviti vrijeme.  

 

 

Pritisnite tipku  /  za odabir OSD Timera, zaitm 

pritisnite tipku Enter za ulazak u podizbornik.   

Pritisnite tipku  /  za odabir. 

Pritisnite tipku MENU za prikaz glavnog izbornika. Pritisnite 

 /  za odabir Lock (Zaklju avanje) u glavnom izborniku.

OSD Timer 

Automatsko 

1.  Pritisnite tipku  /  za odabir opcije koju želite podesiti u izborniku za ZAKLJU AVANJE SUSTAVA (LOCK 

SYSTEM) menu. 

2. Pritisnite tipku Enter/  /  za podešavanje.  

3. Nakon završetka uga anja, pritisnite tipku MENU za pohranu uga anja i povratak na prethodni izbornik.  



Pritisnite tipku  /  za odabir Zaklju avanje sustava.  

Da biste mogli uga ati sljede e tri opcije, potrebno je pritisnuti ENTER i 

nakon toga upisati tvorni ku lozinku, a ona glasi: 0000. U slu aju da 

zaboravite, molimo zovite servisni centar. 

 

Zaklju avanje kanala 

Set Password 

Zaklju avanje 

Pritisnite tipku  /  za odabir Uga anje lozinke ( Set 

Password), zatim pritisnite ENTER za ulazak u podizbornik 
za unošenje nove lozinke. 

Pritisnite tipku  /  za odabir Zaklju avanja 

kanala, zatim pritisnite Enter za ulazak u 

podizbornik.   

Pritisnite zelenu tipku kako biste zaklju ali ili 

otklju ali kanal. 

 



Roditeljsko zaklju avanje (Parental Guidance) 
 
 
Pritisnite tipku  /  za odabir Roditeljskog zaklju avanja, zatim pritisnite 
tipku ENTER za ulazak u podizbornik gdje ete postaviti dob za roditeljsku 
zaštitu.  

Key Lock 

Pritisnite  /  za odabir Zaklju avanja prednje kontrolne plo e. Zatim 
pritisnite tipku  /  za odabir opcije Isklju eno ili Uklju eno (Off or On). 
Ukoliko odaberete opciju uklju eno, tipke na prednjoj kontrolnoj plo i ne e biti 
aktivne.   

 



Izbornik hotelskog na ina rada (Hotel

mode) 

 

 

1.Pritisnite tipku  /  za odabir hotelskog na a rada u Izborniku za zaklju avanje.  in
2.Pritisnite tipku Enter za ulazak u podizbornik. 
3.Nakon podešavanja, pritisnite tipku MENU za pohranu uga anja i povratak prethodnom Izborniku. 

 

Hotelski na in rada (Hotel mode) 
Pritisnite tipku  /  za odabir Hotelskog na ina rada, zatim pritisnite  /  za odabir Uklju eno/Isklju eno. 
Zaklju avanje izvora 
Pritisnite tipku  /  za odabir Zaklju avanja izvora, zatim pritisnite tipku ENTER za ulazak u podizbornik. 
 
Zadani izvor 
Pritisnite tipku  /  za odabir Zadanog izvora, zatim pritisnite tipku ENTER za ulazak u podizbornik. 
 

Zadani program 

Pritisnite tipku  /  za odabir Zadanog programa, zatim pritisnite tipku  /  za podešavanje. Ova opcija je 
jedino dostupna ako je zadani izvor TV. 

 
Maksimalna glasno a 
Pritisnite tipku  /  za odabir Maksimalne glasno e, zatim pritsnite tipku  /  za podešavanje. 
 

Poništenje zaklju avanja Pritisnite tipku  /  za odabir  Poništenja zaklju avanja, zatim pritisnite ENTER  

kako biste poništili postavku koju ste prethodno bili odabrali. 



Upravljanje izbornikom 
 

Izbornik osnovnih postavki________  
Pritisnite tipku MENU za prikaz glavnog izbornika. 

Pritisnite tipku  /  za odabir SETUP u glavnom izborniku. 

 

1. Pritisnite tipku  /  za odabir mogu nosti koje želite ugoditi u Izborniku osnovnih postavki. 

2. Pritisnite tipku Enter za podešavanje. 

3. Nakon uga anja, pritisnite tipku Enter za pohranu uga anja i povratak prethodnom Izborniku. 

 

OSD jezik  

Odaberite OSD jezik izbornika. Engleski jezik je zadani jezik izbornika.  

Pritisnite tipke  /  /  /  za odabir jezika izbornika. 

 

TT jezik 

Pritisnite tipku  /  za odabir jezika teleteksta, zatim pritisnite tipku ENTER za ulazak u podizbornik. 

Pritisnite tipke  /  /  /  za odabir jezika teleteksta. 

 



Audio jezik 

Pritisnite tipku  /  za odabir Audio jezika, zatim pritisnite tipku Enter za ulazak u podizbornik. Pritisnite tipku  / 

za odabir primarnog audio jezika.  Pritisnite tipke  /  /  /  za odabir audio zvuka.   

 

Jezik podnaslova  

Pritisnite tipku  /  za odabir Jezika podnaslova, zatim pritisnite tipku ENTER za ulazak u podizbornik. 

Pritisnite tipku  /  za odabir primarnog jezika podnaslova.  Pritisnite tipke  /  /  /  za odabir jezika 

podnaslova. 

 

Podnaslovi s informacijama (Hearing Impaired) 

Pritisnite tipku  /  za odabir Hearing Impaired, zatim pritisnite tipku Enter odabir Uklju eno/Isklju eno. 

 

PVR sistemska uga anja (PVR File System) 
Pritisnite tipku  /  za odabir PVR sistemskog uga anja, z pritisnite tipku ENTER za ulazak u podizbornik. atim 
Pritisnite tipku  /  za provjeru PVR sistemskog uga anja.  
Zatim pritisnite tipku ENTER za provjeru brzine USB-a.  

 



Omjer slike (Aspect Ratio) 

Pritisnite tipku  /  za odabir Omjer slike, zatim pritisnite tipku Enter za ulazak u podizbornik. 
Pritisnite tipku  /  za odabir Omjer slike. (Raspoložive opcije su: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.) 
 

 
Plavi zaslon (Blue Screen) 
Pritisnite tipku  /  za odabir Plavog zaslona, zatim pritisnite tipku ENTER za odabir opcije On (Uklju eno) ili Off 
(Isklju eno). 
 
 

Prva instalacija (First Time Installation) 
Pritisnite tipku  /  za odabir Prve instalacije, zatim pritisnite tipku Enter za ulazak.  
 
Vra anje izvornih postavki (Reset) 
Pritisnite tipku  /  za odabir Vra anja izvornih postavki, zatim pritisnite tipku ENTER za ulazak u 
podizbornik.  
Ažuriranje softvera (Software Update (USB)) 
Pritisnite tipku  /  za odabir Ažuriranja softvera, potom uklju ite Vaš USB ure aj u USB priklju ak te 
pritisnite tipku ENTER za nadogradnju softvera sa USB diska.  

 

HDMI CEC 
Pritisnite tipku  /  za odabir HDMI CEC-a, zatim pritisnite tipku ENTER za ulazak u podizbornik.. 
 

 CEC Control    Pritisnite tipku  /  kako biste uklju ili ili isklju ili 
Audio Receiver  Pritisnite tipku  /  kako biste uklju ili ili isklju ili 

TV Auto Power On Pritisnite tipku  /  kako biste Automatsko uklju ivanje 
potvrdili (On) ili ga isklju ili (Off).   

Izbornik ure aja (Device Menu): Pritisnite tipku ENTER kako biste otvorili glavni 
Izbornik ure aja.  
 

Device Auto Power Off  Pritisnite tipku  /  kako biste uklju ili ili isklju ili 

Audio Receiver 

Izbornik ure aja (Device List): Pritisnite tipku ENTER kako biste otvorili glavni 
Izbornik ure aja.  



Izbornik za uga anje zaslona 

Pritisnite tipku  /  za odabir SCREEN u glavnom izborniku. 

Pritisnite tipku MENU za prikaz glavnog izbornika.  

 

1. Pritisnite tipku  /  za odabir mogu nosti koje želite ugoditi u izborniku zaslona.   

2. Pritisnite tipku Enter za uga anje.  
3. Nakon završetka podešavanja, pritisnite tipku Enter za pohranu uga anja i povratak na prethodni 
izbornik. 

 
Automatsko uga anje (Auto Adjust) 
Pritisnite tipku Enter kako bi automatsko uga anje moglo zapo eti.  
 

H-Offset. 

Ova opcija omogu ava podešavanje horizontalne pozicije slike. 
Pritisnite tipku  /  za odabir  H-Offset, zatim pritisnite tipku ENTER za ulazak u podizbornik.  

 

V-Offset 

Vertikalna pozicija slike.  
Pritisnite tipku  /  za odabir V-Offset, zatim pritisnite tipku ENTER za ulazak u podizbornik.  

 

Veli ina 

Podešava veli inu zaslona 
Pritisnite tipku  /  za odabir opcije Size, zatim pritisnite tipku ENTER za ulazak u podizbornik.  

 

Phase 

Podešava horizontalne linije.  

Pritisnite tipku  /  za odabir opcije Faza (Phase), zatim pritisnite tipku ENTER za ulazak u podizbornik. 
 
Vrati zadani položaj (Position Reset) 
Pritisnite tipku  /  za odabir Position Reset, zatim pritisnite tipku Enter za ulazak. 

 

Napomena: 
1. Opciju Redukcija šuma (Noise Reduction) u izborniku slike (Picture Menu) nije mogu e 
ugoditi. 
2. Opciju AD prebacivanja (AD Switch) u izborniku zvuka (Sound Menu) nije mogu e 
ugoditi. 
3. Izbornik za uga anje vremena isti je kao i u Air na inu rada. 
4. Opcije Blokiranje programa (Block Program) i Roditeljsko zaklju avanje (Parental 
Guidance) u Izborniku za zaklju avanje (Lock Menu) nije mogu e ugoditi. 
5. Audio jezik, Jezik podnaslova, Podnaslove s informacijama i PVR sistemska uga anja u 
Izborniku osnovnih postavki (Setup Menu) nije mogu e ugoditi. 

6. PC na in rada nema izbornik kanala.   



USB 

Napomena: Prije rada u izborniku Medija, spojite USB ure aj, zatim pritisnite tipku INPUT te odaberite ulazni izvor 

Medija. 

Pritisnite tipku  /  i odaberite opciju Medija u Izborniku izvora, a zatim pritisnite tipku ENTER.  

 

 

 

Pritisnite tipku  /  za odabir opcije koju želite ugoditi u glavnom izborniku Medija, a zatim pritisnite tipku ENTER. 



Izbornik za fotografije 
u  /  i odaberite PHOTO u glavnom izborniku, te potvrdit  pritiskom tip NTER.e ke E  Pritisnite tipk

Pritisnite tipk

 

u Exit za povratak na prethodni izbornik i izlaz iz izbornika.  

 

Pritisnite tipku  /  i odaberite mapu koju želite gledati iz izbornika fotografija, te pritisnite tipku MEDIA za 

njen prikaz. 

Prilikom odabira željene fotografije, njeni podaci prikazat e se na desnoj strani dok e fotografija biti vidljiva 
u sredini. 

 

 



Izbornik glazbenih zapisa 
 

Pritisnite tipku  /  i odaberite MUSIC u glavnom izborniku, te potvrdite pritiskom tipke ENTER. 
 
Pritisnite tipku Exit  za povratak na prethodni izbornik ili tipku EXIT za napuštanje izbornika. 
 

  

Pritisnite tipku  /  i odaberite željeni drive disk, i potvrdite pritiskom tipke ENTER. 
 
Pritisnite tipku  /  i odaberite opciju RETURN kako biste se vratili na prethodni izbornik. 
 

 



  

Izbornik video zapisa 

 
Pritisnite tipku  /  i odaberite MOVIE u glavnom izborniku, te potvrdite pritiskom tipke ENTER.  
 
Pritisnite tipku Exit  za povratak na prethodni izbornik ili tipku EXIT za napuštanje izbornika. 
 

  

Pritisnite tipku  /  i odaberite željenidisk, i potvrdite pritiskom tipke ENTER. 
 
Pritisnite tipku Media za reprodukciju odabranog video zapisa.   
 
Pritisnite tipku DISPLAY i odaberite akciju koju želite pokrenuti, te pritisnite tipku ENTER  za pokretanje.  
 
Tipka MENU e Vas vratiti na prethodni izbornik, dok za izlaz iz svih izbornika pritisnite tipku EXIT.  
 

 



Izbornik teksta (Text Menu) 
 

 Pritisnite tipku  /  i odaberite TEXT u glavnom izborniku, te potvrdite pritiskom tipke ENTER. 
Pritisnite tipku Exit za povratak na prethodni izbornik ili tipku EXIT za napuštanje izbornika. 
 

  

Pritisnite tipku  /  i odaberite željeni disk te potvrdite pritiskom tipke ENTER. 
 
Pritisnite tipku  /  i odaberite RETURN za povratak na prethodni izbornik. 
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  INPUT        .   
  /   OK       .   
  OK       .  
 EXIT tipku za izlaz.  

  RF   "RF-In"       .

 

  

  /          .   (Country).

  /      .    /    

  . 

   

 



  

 

  

 ATV ,               ATV 

.  DTV ,            

  DTV .  

 



   

 

 

   

 

  MENU      .   

   /         .   

 

1.    /               .  

2.   Enter   .   

3.  ,   Enter             

.   

4.   

  /      ,   Enter/»>  . 

 



   

 

 

  

 

ATV   

  

    .  

   

    (  : AUTO,PAL , 

SECAM ) 

 

   

    

   

      “fino”.                

 

 .  



DTV   

   /      DTV  ,     Enter   

 .    /      ,    Enter   

 . 

 
   

DTV  

  /        ,    Enter    
.  

 

 

         . 

   /     ,  : 

         .  

           .   

        .   

  Fav          

 .   

(  TV           

CH+/-     .)  



   

  /        .    Enter    

 

 

  

       

.  

     , 

     .  

 

 

   

   /        ,    Enter  

    .        DTV.  

 

 



     
  MENU      ..  
   /      PICTURE  

 . 

  

1.    /                 

.   

2.   OK   .   

3.  ,   MENU            

 ..  

 

     

   /           (Picture mode),  
  OK     .   

 
           , , , 

  .  

 
 

:     PMODE          
.   

 

 



   
 

/ / /  /  
 

    /     ,     /   .  

              ,      

 . 

            .     

.  

                 . 
                          NTSC 
.  

 
             . 

 
 

   
 

         .  
 

   /        ,      OK  
  . 

   /          : , , 
). 

 
          (User mode),     

  ,    . 
 

  

 (Cool) –      . 
 (Normal) –      
. 

 (Warm) –      . 
 

   
 

            
.  

   /        ,      
OK    .   

 



I :       

 . 

Slabo:      .  

:      . 

Jako:      . 

:   . 

 

 

 

     

  MENU      . 

   /      SOUND ( )   .  

 

1.      /            SOUND . 

2.   Enter  .  

3.  ,    Enter    

     .  

4.     

    /       

 ,     Enter    

   T/^       . 

 



     (Personal)      ,      
   .  

 

:               SMODE  
 . 

 

    
        ,     .  

           
. 

       ,   . 
          . 

:  (Treble)    (Bass)        .  
    .  

 

 
    /     ,     /    

. 

    
    /        ,    

  /     / . 
 
SPDIF    

    /     SPDIF   ,      / 
    / PCM/ Auto.  

 

AD  

    /     AD ,    /     

/ .  

 

Amblyopia      

       .  

 

: 

 

 (Balance):              
      .  

    (Auto Volume):        
  .  



     

  MENU      . 

    /    TIME ( )   

. 

 

1.      /               

.  

2.    Enter  . 

3.    ,    ENTER      

  . 

  

    /      ,     Enter   
. 

    /  /  /        

 

 

    /      Sleep Timer, 

    ENTER    .  
 

    /   .   : 
, 10 min, 20 min, 30min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min, 

240 min.  



 

OSD Timer 

 

    /      , 

    Enter    .  

    /   . 

:          

.  ,        

 . 

 

 

    /     OSD 

Timer,     Enter    

.   

    /   . 

   MENU     

.   /    Lock ( ) 

1.     /              

   (LOCK SYSTEM) . 

2.    Enter/  /   .  

3.    ,    MENU       

  .  



  /       .  

        ,    

 ENTER i     ,   : 

0000.     ,    

. 

 

   

Set Password 

 

    /       

 ( Set Password),   ENTER z  
       .. 

    /     

  ,    Enter 

   .  

       

   . 

 



  (Parental Guidance) 
 
 

    /      ,  
    ENTER        

    .  

Key Lock 

    /        
 .     /     

    (Off or On).    
 ,        

 . 

 



    (Hotel 

mode) 

 

 

1.     /           .   

2.    Enter    . 
3.  ,    MENU        

 . 

 

    (Hotel mode) 
    /        ,     /   

 / . 

   
    /       ,     ENTER  

  . 

 

  
    /      ,     ENTER    

. 

 

  
    /      ,       /   

.         TV.  

 

  
    /      ,      /   

. 

 

       /       , 

  ENTER           . 



   
 

   ___  
   MENU     . 

    /     SETUP   . 

1.     /               

.  

2.    Enter  . 

3.  ,    Enter         .  

 

OSD   

 OSD   .       .  

   /  /  /       . 

 

TT  

    /       ,     ENTER    

. 

    /  /  /       . 

 



Audio  

    /      ,    Enter    

.     /       .     /  

/  /      .   

 

  

    /      ,     ENTER    
. 

    /        .      /  / 

 /      . 

 

   (Hearing Impaired) 

    /     Hearing Impaired,     Enter    
/ .. 

 

PVR   (PVR File System) 
    /     PVR  ,     ENTER 

   . 
    /     PVR  .  

    ENTER      USB.  

 



   (Aspect Ratio) 

    /       .   Enter    . 
    /       . (   : Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, 

Zoom2.) 
 

 
  (Blue Screen) 

    /      ,     ENTER    
 On ( )  Off ( ). 

 
 

  (First Time Installation) 
    /      ,     Enter  

.  
    (Reset) 
    /        ,    

  ENTER    .  
   (Software Update (USB)) 

    /      ,     USB  
   ENTER      USB.  

 

HDMI CEC 
    /     HDMI CEC,      ENTER  

  . 
 

  

HDMI CEC          /       
. 

HDMI ARC          /       
 

Auto Standby       /      
 (On)     (Off).  

 
   (Device Menu):    ENTER    

    .  
 



     

    /    SCREEN   .

    MENU     .  

 

1.     /             .

2.    Enter  .  
3.    ,    Enter      

   . 

 
  (Auto Adjust) 

   Enter       .  
 

H-Offset. 

        .  
    /      H-Offset,   ENTER    

.  

 

V-Offset 

   .  
    /      V-Offset,   ENTER    

.  

 

 

     

    /      Size,   ENTER    
.  

 

Phase 

   .  
    /       (Phase),     

ENTER    .  
 

   (Position Reset) 
    /     Position Reset,     Enter  

. 
 

a: 
1.     (Noise Reduction)    (Picture Menu)   

   . 
2.  AD   (AD Switch)    (Sound Menu)     

 . 
3.           Air   . 
4.     (Block Program)    
(Parental Guidance)     (Lock Menu)     .
5  ,  ,     PVR  

      (Setup Menu)      
. 

6. PC       .   



USB 

:     ,   USB ,    

    . 

   /          ,     

 ENTER.  

 

 

 

    /              , 

    ENTER. 



   

    /    PHOTO   ,     

  ENTER. 
   Exit          .  

 

    /              

,     MEDIA   .  

      ,        

       .  

 

 



   
 

    /    MUSIC   ,     

  ENTER.  

 

   Exit         EXIT   

 .  

 

  

    /      ,      

ENTER. 

 

    /      RETURN       

.  

 

 



  

   

 
    /    MOVIE   ,     

  ENTER.  

 

   Exit         EXIT   

 . 

 

  

    /      ,       ENTER. 

 

         .   

 

   DISPLAY         ,    

ENTER  .  

 

 MENU      ,         EXIT.  

 

 



  (Text Menu) 
 

     /    TEXT        

   ENTER. 

   Exit        EXIT   

 .  

  

    /            

 ENTER. 

 

    /    RETURN     .  
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Ne DTV, shtyp butonin per te hyre ne funksionin e zhvendosjes 

ne kohe.



 

Shtypni butonin INPUT për të shfaqur listën e burimeve hyrëse.   
Shtypni  /  ose butonin OK për të zgjedhur burimin hyrës të dëshiruar.   
Shtypni butonin OK për të konfirmuar burimin e përcaktuar hyrës.  
Shtypni butonin EXIT për të dalë.  

Lidhni kabllin RF në "RF-In" portën e televizorit dhe antenës.  

 

Zgjidhni gjuhën 

Shtypni   /  butonin për zgjedhje menunë e gjuhës dhe mesazhet. Zgjidhni shtetin (Country).

Shtypni   /  butonin për të shenjuar në menu. Shtypni  /   butonin për të zgjedhur 

shtetin e dëshiruar. 

   

 



Vendosja e parë 

 

 
Vendosje automatike 

Tek vendosja ATV, shkoni në menu dhe shtypni butonin me shigjetë majtas dhe kaloni tek vendosja ATV. Tek 

vendosja  DTV, shkoni në menu dhe shtypni butonin me shigjetë majtas dhe kaloni tek vendosja DTV.  

 



Menuja e kontrollit 
 

  
 

Menuja e kanaleve 
 

Shtypni butonin MENU për tu shfaqur menuja kryesore.   

Stypni butonin   /  për të zgjedhur kanalin në menunë kryesore.  

 
1. Shtypni butonin  /  për të zgjedhur opsionin që doni të vendosni në menunë e kanaleve.  

2. Shtypni butonin Enter për vendosje.   

3. Pas vendosjes, shtypni butonin Enter që të ruani ndryshimet dhe të ktheheni në menunë e mëparshme. 

4. Vendosja automatike 

Shtypni butonin  /  për zgjedhjen e vendosjes automatike, më pas shtypni butonin Enter/»> që të konfirmoni 
vendosjen automatike. 

 



Menuja e kontrollit 

 

 

  

 

ATV vendosja manuale 

Kanal 

Vendosni nr e kanalit 

Cilësimet e ngjyrave 

Zgjidhni cilësimet e ngjyrave (Sistemet e disponueshme: 

AUTO,PAL , SECAM 

Cilësimet e zërit  

Zgjidhni cilësimet e zërit 

Fino Vendosje 

Vendosn i frekuencat e kanalit në “fino”.                

Kërkim 

Kërkim kanalesh 



DTV vendosje manuale 

Shhtypni butonin  /  për zgjedhje DTV vendosje manuale, më pas shtypni butonin Enter për hyrjen në nënmenu. 

Shtypni butonin  /  për zgjedhjen e kanalit, më pas shtypni Enter për kërkim programi. 
Rregullim programi 

Shtypni butonin  /  për zgjedhjen e rregullimit të programit, dhe më pas shtypni butonin  Enter për të hyrë 
në nënmenu.  

 

 

Çelësat në tre ngjyra janë shortcuts për programimin e kanaleve.   

Në fillim shtypni butonin  /  për të shenjuar kanalet e dëshiruar, më pas: 

Shtypni butonin e kuq për fshirjen e programit në listë.  

Shtypni butonin e verdhë për të lëvizur kanalin në Listen e të preferuarave.   

Shtypni butonin blu për të kaluar në kanalin e zgjedhur  

Shtypni butonin Fav për të shtuar ose fshirë kanalet nga lista juaj e të preferuarave.   

(TV juaj automatikisht do ti kapërceje kanalet kur ju përdorni CH+/-  për të parë  

kanalet)  

vendosje manualeDTV



Lista skedë 

Shtypni butonin  /  për të zgjedhur listën skedë. Më pas shtypni butonin  Enter për hyrje në nënmenu. 

 

  

Shtypni butonin e verdhë për hyrjen në ndërfaqe.  Kur koha e caktuar nuk përputhet do të 

shfaqet një mesazh paralajmërues 

 
 

Informacione mbi sinjalin 

Shtypni butonin  /  për të zgjedhur Informacione mbi sinjalin, shtypni butonin Enter për të parë informacione të 

detajuara mbi sinjalin.  Ato janë të disponueshme vetëm kur sinjali është në  DTV. 

 



Menu për vendosjen e figurës 
Shtypni butonin MENU për tu shfaqur menuja kryesore.  
Shtypni butonin  /  për të zgjedhur PICTURE ne menunë 
kryesore 

  

1. Shtypni butonin  /  për zgjedhjen e opsioneve që doni të vendosni për figurat.   

2. Shtypni butonin OK për vendosje.   

3. Pas vendosjes, shtypni butonin MENU që të ruani ndryshimet dhe të ktheheni në menunë e mëparshme.  

 
Mënyra e paraqitjes së figurës 
 
Shtypni butonin  /  për të zgjedhur Mënyrën e shfaqjes së figurës (Picture mode), më pas shtypni butonin OK 
për hyrjen në nënmenu.   
 
Në mënyrën e shfaqjes së figurës mund të ndryshoni kontrastin, ndricimin, ngjyrën, mprehtësinë dhe nuancat.  

 
 
KESHILLE: Mund të shtypni butonin PMODE për ndryshim direkt të mënyrës së shfaqjes së figurës.   
 

 



Menuja e kontrollit 
 

Kontrasti/ Ndriçimi/Ngjyra/ Nuanca/ Mprehtësia 
 
Shtypni butonin  /  për të zgjedhur opsione dhe butonin   /  për vendosjen e tyre.  

Kontrasti        Vendosni fortësinë e ndriçimit të figurës, pjesët e errëta të figurës nuk ndryshojnë. 

Ndriçimi         Vendosni fortësinë e ndriçimit për gjithë figurën. Ndikon dhe në pjesët e errëta të figurës. 

Ngjyra           Vendosni ngjyrën sipas shijes tuaj. 
Nuanca          Përdoret për të kompensuar ndryshimin e ngjyrave gjatë emetimit në sistem NTSC. 
 
Mprehtësia     Vendosni nivelin e mprehtësisë tek detajet e figurës 
 

 

Temperatura e ngjyrës 
 
Ndryshoni intensitetin e ngjyrave të ngrohta dhe të ftohta të figurës.  
Shtypni butonin  /  për të zgjedhur Temperaturën e ngjyrave , shtypni butonin OK për hyrje në nënmenu
Shtypni butonin e  / për të zgjedhur mënyrat e disponueshme të shfaqjes së figurave: Ftohtë, Matur, 
Ngrohtë). 
 
Kur temperatura e ngjyrave është në mënyrën e punës së përdoruesit (User mode), mund të ndryshoni 
intensitetin e të kuqes, jeshiles dhe blusë.   
 

  

Ftohtë (Cool) – Toneve të bardha i shtohet bluja. 
Normale
Ngrohtë (Warm

ee 
 (Normal) – Toneve të bardha i shtohen neutralet. 

) – Toneve të bardha i shtohet e kuqja. 
 

Reduktim zhurmash 
 
Përmirësimi i cilësisë se figurës përmes filtrimit dhe zvogëlimit të ndërhyrjeve në figurë. 
Shtypni butonin  /  për zgjedhjen e Reduktimit të zhurmave, shtypni butonin OK për hyrjen në 
nënmenu.   

 



Fikur:  Zgjidhni të fikni zhurmat e zbuluara në video.  
Dobët:  Zbulon dhe zvogëlon ndërhyrjet e vogla të videos. 
E moderuar: Zbulon dhe zvogëlon në mënyrë të moderuar 
zhurmat në video.   
Fortë : Zbulon dhe zvogëlon zhurmën e shprehur në video. 

By default: Vendose si by default . 

 

 

 

 

Menu për vendosjen e zërit  

Shtypni butonin MENU për të hyrë në menunë kryesore.  

Shtypni butonin  /  për të zgjedhur SOUND (TINGULL) në menunë kryesore.  

  

1.   Shtypni butonin  /  për të zgjedhur opsionet që doni të vendosni në menunë SOUND. 

2. Shtypni butonin Enter për vendosje  

 

3. Pas vendosjes, shtypni butonin Enter për ruajtjen e ndryshimeve dhe 

kthim në menunë e mëparshme.   

4. Mënyra e riprodhimit të zërit 

Shtypni butonin  /  për zgjedhjen e Mënyrës së riprodhimit të zërit, më 

pas shtypni butonin Enter për hyrje në nënmenu. Shtypni butonin T/^  

për të zgjedhur mënyrën e riprodhimit. 

 



Nëse vendosni opsionin personal (Personal) si mënyrë riprodhimi zëri, mund të ndryshoni vetë tonet e larta dhe të 
ulëta.  
 

KESHILLE: Mund ta ndryshoni direkt mënyrën e riprodhimit të zërit permes butonit SMODE në pultin e komandimit. 
 

Standart  Jep zë të balancuar 
Muzika     Zëri origjinal ruhet, është e mire për dëgjim muzike.  
Film Rrit tonet e larta dhe të ulëta për një eksperiencë të pasur me zerin. 
Sport     Riprodhon zë realist si në stadium 
Personal Zgjidheni nëse doni të vendosni vetë detaljet e zërit. 

Shënim: Tonet e larta (Treble) dhe të thella (Bass) janë të disponueshme vetëm në mënyrën e punës së Përdoruesit. 
Mund ti vendosni si të dëshironi.  
 

Balanca 
Shtypni butonin  /  për të zgjedhur opsionet dhe butonin   /  për vendosje. 
. 
Vendosje automatike e zërit 
Shtypni butonin  /  për zgjedhjen e vendosjes automatike të zërit, më pas shtypni butonin   /  që të 
zgjidhni Ndezur/Fikur. 
 
SPDIF mënyrë punë 
Shtypni butonin  /  për të zgjedhur SPDIF mënyrë pune, më pas shtypni butonin  / për të zgjedhur  
Fikur/ PCM/ Auto.  
 

AD kalim 

Shtypni butonin  /  për të zgjedhur AD kalim, më pas shtypni   /  që të zgjidhni Fikur/Ndezur.  

 

Funksioni ambljoptik për personat që nuk shohin. 

Në ekranin aktual do të shfaqet një listë me këngë .  

 

SHENIM: 

 
Balanca (Balance): Kjo menyrë e riprodhimit të zërit mund të përshtasë zërin dhe ju mundëson nivelin më të mirë të 
zërit në pozicionin tuaj.  
Vendosja automatike e volumit (Auto Volume): Automatikisht zvogëlon diferencën në volum midis kanalit dhe 
programit.   



Menu për vendosjen e orës 

Shtypni butonin MENU për tu shfaqur menuja kryesore. Shtypni butonin 

 /  pë të zgjedhurTIME (ORA) në menunë kryesore. 

 

1.  Shtypni butonin  /  për të zgjedhur opsionet që doni në menu per vendosjen e orës.  

2. SHtypni butonin Enter për vendosje. 

3. Pas mbarimit, shtypni butonin ENTER për ruajtje dhe kthim në menunë e mëparshme 

4. Zona kohore 

Shtypni butonin  /  për të zgjedhur Zonën kohore, më pas shtypni butonin Enter për hyrjen në nënmenu. 

SHtypni butonin  /  /  /  për të zgjedhur Zonën kohore. 

 

 Fikje 

Shtypni butonin   /  për të zgjedhur opsionin Sleep Timer, më pas 

shtypni ENTER për të hyrë në nënmenu.  

 
Shtypni butonin  /  për zgjedhje. Opsionet janë: fikur, 10 min, 20 
min, 30min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min, 240 min.  



 

Shtypni butonin  /  për të zgjedhur Fikje automatike, më pas shtypni 

butonin Enter për të hyrë në nënmenu.   

Shtypni butonin  / për zgjedhje. 

Këshillë: Fikja automatike do të ndodhë kur ju nuk e përdorni pultin e 

komadnimit. Në të kundërt, në pajisje duhet të vendoset ora. 

 

 

Shtypni butonin  /  për të zgjedhur OSD Timer, më 

pas shtypni butonin Enter për hyrje në nënmenu.   

SHtypni butonin  /  për zgjedhje.

. Shtypni butonin MENU për tu shfaqur menuja kryesore. 

Shtypni  /  për të zgjedhur Lock (Kyçje) në menunë 

OSD Timer 

Automatik 

1. Shtypni butonin  /  për të zgjedhur opsionet që doni të vendosni në menu për KYCJEN E SISTEMIT (LOCK 

SYSTEM) . 

2. Shtypni butonin Enter/  /  për vendosje.  

3. Pas vendosjes, shtypni butonin MENU për ruajtjen e ndryshimeve dhe kthim në menunë e meparshme.  



Shtypni butonin  /  për të zgjedhur Kyçje sistemi.  

Që të mund të vendosni tre opsionet e mëposhtme, është e nevojshme 

të shtypni  ENTER dhe pas kësaj të vendosni fjalëkalimin e fabrikës, i 

cili është: 0000. Në rast se e harroni, lutemi të telefononi qendren e 

servisit. 

 

Kyçja e kanaleve 

Vendosja e 

Shtypni butonin  /  për të zgjedhur Vendosje fjalëkalimi 

( Set Password, shtypni ENTER për të hyrë në nënmenu dhe 
vendosur fjalëkalimin e ri.   

 

Kyçja e 

Shtypni butonin  /  për të zgjedhur Kyçje 

kanalesh, më pas shtypni Enter për të hyrë në 

nënmenu. 

Shtypni butonin jeshil që të kyçni ose bllokoni 

kanalin.

 



 

Shtypni butonin  /  për të zgjedhur Fikje automatike, më pas shtypni 

butonin Enter për të hyrë në nënmenu.   

Shtypni butonin  / për zgjedhje. 

Këshillë: Fikja automatike do të ndodhë kur ju nuk e përdorni pultin e 

komadnimit. Në të kundërt, në pajisje duhet të vendoset ora. 

 

 

Shtypni butonin  /  për të zgjedhur OSD Timer, më 

pas shtypni butonin Enter për hyrje në nënmenu.   

SHtypni butonin  /  për zgjedhje.

 

. Shtypni butonin MENU për tu shfaqur menuja kryesore. 

Shtypni  /  për të zgjedhur Lock (Kyçje) në menunë 

OSD Timer 

Automatik 

 

1. Shtypni butonin  /  për të zgjedhur opsionet që doni të vendosni në menu për KYCJEN E SISTEMIT (LOCK 

SYSTEM) . 

2. Shtypni butonin Enter/  /  për vendosje.  

3. Pas vendosjes, shtypni butonin MENU për ruajtjen e ndryshimeve dhe kthim në menunë e meparshme.  



Shtypni butonin  /  për të zgjedhur Kyçje sistemi.  

Që të mund të vendosni tre opsionet e mëposhtme, është e nevojshme 

të shtypni  ENTER dhe pas kësaj të vendosni fjalëkalimin e fabrikës, i 

cili është: 0000. Në rast se e harroni, lutemi të telefononi qendren e 

servisit. 

 

Kyçja e kanaleve 

Vendosja e 

Shtypni butonin  /  për të zgjedhur Vendosje fjalëkalimi 

( Set Password, shtypni ENTER për të hyrë në nënmenu dhe 
vendosur fjalëkalimin e ri.   

 

Kyçja e 

Shtypni butonin  /  për të zgjedhur Kyçje 

kanalesh, më pas shtypni Enter për të hyrë në 

nënmenu. 

Shtypni butonin jeshil që të kyçni ose bllokoni 

kanalin.

 



Kyçja prindërore (Parental Guidance 
 
Shtypni butonin  /  për të zgjedhur Kyçjen prindërore, më pas shtypni 
butonin ENTER për hyrje në nënmenu ku do të vendosni moshën për 
mbrojtjen prindërore.   
 

Key Lock 

Shtypni   /  për të zgjedhur Kyçje të panelit kryesor të kontrollit. Më pas 
shtypni  /  për të zgjedhur opsionet Fikur  ose  Ndezur (Off or On). Nëse 
zgjidhni opsionin ndezur, butonat ne panelin e kontrollit nuk do të jenë aktivë.   

 



Menuja e hotelit si mënyrë pune (Hotel
mode) 

 

 

 

 
 

1.Shtypni butonin  /  për të zgjedhur mënyrën e punës së hotelit për bllokim.   
2.Shtypni butonin Enter për të hyrë në nënmenu. 
3.Pas vendosjes, shtypni butonin MENU për të ruajtur atë që keni vendosur dhe kthim në menunë e mëparshme.  

  
Mënyra e punës së hotelit  (Hotel mode) 
Shtypni butonin  /  për të zgjedhur Mënyrën e punës së hotelit, më pas shtypni   /  për të zgjedhur 
Ndezur/Fikur. 
Kyçja e burimit 
Shtypni butonin  /  për të zgjedhur Kyçjen e burimit, më pas shtypni butonin ENTER për të hyrë në nënmenu. 
 
Burimi bydefault 
Shtypni butonin  /  për të zgjedhur Burimin bydefault, më pas shtypni butonin ENTER për të hyrë në nënmenu. 
 

Programi default 
Shtypni butonin  /  për të zgjedhur Programin default, me pas shtypni butonin  /  për vendosje.  
Ky opsion është i disponueshëm nëse burimi i TV është default.  
 
Volumi maksimal 
Shtypni butonin  /  për të zgjedhur Volumin Maksimal, më pas shtypni butonin  /  për vendosje. 
 

Anullimi i kyçjes 

 Shtypni butonin  /  për të zgjedhur  Anullim i kyçjes, më pas shtypni ENTER  që të anulloni cilësimet të cilat i 

zgjodhët më parë.  



Menuja e kontrollit 
 

Menuja e cilësimeve bazë _________  
Shtypni butonin MENU për tu shfaqur menuja kryesore. 

Shtypni butonin  /  për të zgjedhur SETUP në menunë kryesore. 

 

1. Shtypni butonin  /  për të zgjedhur mundësitë që doni të keni në menunë bazë të cilësimeve . 

2. Shtypni butonin Enter për vendosje. 

3. Pas vendosjes, shtypni butonin  Enter për ruajtjen dhe kthim në menunë e mëparshme.  

 
OSD gjuha 

Zgjidhni OSD gjuha e menusë. Gjuha angleze je gjuha bazë e vendosur në menu.  

Shtypni butonin  /  /  /  për të zgjedhur gjuhën e menusë. 

 

TT gjuha 

Shtypni butonin  /  për të zgjedhur gjuhën e teletekstit, më pas shtypni butonin ENTER për të hyrë në nënmenu. 

Shtypni butonat  /  /  /  për të zgjedhur gjuhën e teletekstit. 

 



Menuja e hotelit si mënyrë pune (Hotel
mode) 

 

 

 

 
 

1.Shtypni butonin  /  për të zgjedhur mënyrën e punës së hotelit për bllokim.   
2.Shtypni butonin Enter për të hyrë në nënmenu. 
3.Pas vendosjes, shtypni butonin MENU për të ruajtur atë që keni vendosur dhe kthim në menunë e mëparshme.  

  
Mënyra e punës së hotelit  (Hotel mode) 
Shtypni butonin  /  për të zgjedhur Mënyrën e punës së hotelit, më pas shtypni   /  për të zgjedhur 
Ndezur/Fikur. 
Kyçja e burimit 
Shtypni butonin  /  për të zgjedhur Kyçjen e burimit, më pas shtypni butonin ENTER për të hyrë në nënmenu. 
 
Burimi bydefault 
Shtypni butonin  /  për të zgjedhur Burimin bydefault, më pas shtypni butonin ENTER për të hyrë në nënmenu. 
 

Programi default 
Shtypni butonin  /  për të zgjedhur Programin default, me pas shtypni butonin  /  për vendosje.  
Ky opsion është i disponueshëm nëse burimi i TV është default.  
 
Volumi maksimal 
Shtypni butonin  /  për të zgjedhur Volumin Maksimal, më pas shtypni butonin  /  për vendosje. 
 

Anullimi i kyçjes 

 Shtypni butonin  /  për të zgjedhur  Anullim i kyçjes, më pas shtypni ENTER  që të anulloni cilësimet të cilat i 

zgjodhët më parë.  



Menuja e kontrollit 
 

Menuja e cilësimeve bazë _________  
Shtypni butonin MENU për tu shfaqur menuja kryesore. 

Shtypni butonin  /  për të zgjedhur SETUP në menunë kryesore. 

 

 

 

1. Shtypni butonin  /  për të zgjedhur mundësitë që doni të keni në menunë bazë të cilësimeve . 

2. Shtypni butonin Enter për vendosje. 

3. Pas vendosjes, shtypni butonin  Enter për ruajtjen dhe kthim në menunë e mëparshme.  

 
OSD gjuha 

Zgjidhni OSD gjuha e menusë. Gjuha angleze je gjuha bazë e vendosur në menu.  

Shtypni butonin  /  /  /  për të zgjedhur gjuhën e menusë. 

 

TT gjuha 

Shtypni butonin  /  për të zgjedhur gjuhën e teletekstit, më pas shtypni butonin ENTER për të hyrë në nënmenu. 

Shtypni butonat  /  /  /  për të zgjedhur gjuhën e teletekstit. 

 



Gjuha audio 

Shtypni butonin  /  për të zgjedhur Gjuhën Audio, më pas  shtypni butonin Enter për të hyrë në nënmenu. 

Shtypni butonin   /  për të zgjedhur gjuhën primare të audios. Shtypni butonat   /  /  /  për të zgjedhur 

zërin e audios.   

 

Gjuha e titrave 

Shtypni butonin  / për të zgjedhur Gjuhën e titrave, më pas shtypni butonin ENTER për të hyrë në nënmenu. 

Shtypni butonin  /  për të zgjedhur gjuhën primare të titrave.  Shtypni butonat  /  /  /  për të zgjedhur 

gjuhën e titrave. 

 

Titrat me informacion  (Hearing Impaired) 

Shtypni butonin  /  për të zgjedhur Hearing Impaired, më pas shtypni butonin Enter duke zgjedhur Ndezur/Fikur. 

 
PVR vendosje sistemi (PVR File System) 
Shtypni butonin  /  për të zgjedhur PVR vendosje sistemi, më pas shtypni butonin ENTER për të hyrë në 
nënmenu. 
Shtypni butonin  /  për të verifikuar PVR vendosje sistemi.  
Shytpni butonin ENTER për kontrollin e shpejtësisë së USB-së.  

 



Përmasat e figurës (Aspect Ratio) 

Shtypni butonin  /  për të zgjedhur Përmasat e figurës, më pas shtypni butonin Enter për të hyrë në nënmenu. 
Shtypni butonin  /  për të zgjedhur Përmasat e figurës. (Opsionet janë: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.) 

 
Ekrani blu (Blue Screen) 
Shtypni butonin  /  për të zgjedhur Ekranin blu , më pas shtypni butonin ENTER për të zgjedhur opsionet On 
(Ndezur) ose Off (Fikur). 
 
 

Instalimi i parë(First Time Installation) 
Shtypni butonin  /  për të zgjedhur Instalimin e parë, më pas shtypni butonin Enter për hyrje.  
 
Kthimi i cilësimeve bazë (Reset) 
Shtypni butonin  /  për të zgjedhur Kthim i cilësimeve bazë, më pas shtypni butonin ENTER për hyrje 
në nënmenu.  
Përmirësimi i softuerit (Software Update (USB)) 
Shtypni butonin  /  për të zgjedhur Përmirësimin e softuerit, më pas ndizni pajisjen tuaj USB në portën 
e USB dhe shtypni butonin ENTER për përmirësimin e softuerit nga disku USB.  

 
HDMI CEC 
Shtypni butonin  /  për të zgjedhur HDMI CEC,  më pas shtypni butonin ENTER për hyrje në 
nënmenu. 
 

  

 CEC Control   Shtypni butonin  /  që të ndizni ose fikni  CEC Control. 
Audio Receiver  Shtypni butonin  /  që të ndizni ose fikni Audio Receiver. 

   Shtypni butonin  /  që të konfirmoni ndezjen automatike (On) ose ta fikni (Off).  
 

Menuja e pajisjes (Device List): Shtypni butonin ENTER që të hapni menunë 
kryesore të pajisjes. 

 
 Shtypni butonin  /  që të ndizni ose fikni

 

Menuja e pajisjes (Device Menu): Shtypni butonin ENTER që të hapni menunë 
kryesore të pajisjes. 



Menu për vendosjen e ekranit 

Shtypni butonin MENU për të shfaqur menunë kryesore 
Shtypni butonin  /  për të zgjedhur SCREEN në menunë 
kr esore 

 

1. Shtypni butonin  /  për të zgjedhur mundësite që doni të vendosni në menunë e ekranit.   

2. Shtypni butonin Enter për vendosje.  
3. Pas vendosjes, shtypni butonin Enter për ruajtje dhe kthim në menunë e mëparshme.   
 
Vendosje automatike (Auto Adjust) 
Shtypni butonin Enter që të fillojë vendosja automatike.  
 

H-Offset. 

Ky opsion mundëson vendosjen në pozicion horizontal të figures.  

Shtypni butonin  /  për të zgjedhur  H-Offset, më pas shtypni butonin ENTER për hyrje në nënmenu. 

 

V-Offset 

Pozicion vertikal I figurës.  
Shtypni butonin  /  për të zgjedhur V-Offset, më pas shtypni butonin ENTER për hyrje në nënmenu.  

 

Madhësia 

Vendosja e madhësisë së ekranit 
Shtypni butonin  /  për të zgjedhur opsionin Size, më pas shtypni butonin ENTER për hyrje ne 
nënmenu.  

 

Phase 

Vendos linjat horizontale.  
SHtypni butonin  /  për të zgjedhur opsionin Faza (Phase), më pas shtypni butonin ENTER për të hyrë 
në nënmenu. 
 
Kthe pozicionin bazë të vendosur (Position Reset) 
SHtypni butonin  /  për të zgjedhur Position Reset, më pas shtypni butonin Enter për hyrje. 

 

SHENIM: 
1. Opsioni Reduktim i zhurmës (Noise Reduction) në menunë e figurave (Picture Menu) nuk 
mund të vendoset. 
2. Opsioni AD kalim (AD Switch) në menunë e zërit (Sound Menu) nuk mund të vendoset.
3. Menuja për vendosjen e orës është e njëjtë si mënyra e punës  Air. 
4. Opsioni i Bllokimit te programit (Block Program) dhe Kyçja prindërore (Parental 
Guidance) në Menune e Kyçjes (Lock Menu) nuk mund të vendoset. 
5. Gjuha audio, Gjuha e titrave, Titrat me informacion dhe PVR vendosje sistemi në 
Menunë e cilësimeve bazë (Setup Menu) nuk mund të vendoset. 

6. PC mënyrë pune nuk ka menu kanalesh.   

 
 



 

USB 

Shënim: Përpara se të punoni në Menunë Media, lidhni pajisjen USB, më pas shtypni butonin INPUT dhe zgjidhni 

burimin hyrës Media. 

Shtypni butonin  /  dhe zgjidhni opsionin Media ne Menunë e burimit, më pas shtypni butonin  ENTER.  

 

 

 

 

Shtypni butonin  /  për të zgjedhur opsionet që doni të vendosni në menunë kryesore Media, më pas shtypni 

butonin ENTER



Menuja për fotot 

Shtypni buton
Shtypni buto

 

in  /  dhe zgjidhni PHOTO në menunë kryesore dhe konfirmoni duke shtypur ENTER.
nin Exit për tu kthyer në menunë e mëparshme dhe për të dale nga menuja.  

 

 

Shtypni butonin  /  dhe zgjidhni hartën që doni të shihni nga menuja e fotove dhe shtypni butonin  

MEDIA që ajo të shfaqet. 

Kur zgjidhni fotografitë e dëshiruara, të dhënat e saj do të shfaqen në anën e djathtë derisa fotoja të bëhet e 
dukshme në mes. 

 

 



Menuja e listës muzikore 
 

Shtypni butonin  /  dhe  zgjidhni MUSIC në menunë kryesore dhe konfirmojeni duke shtypur 
butonin ENTER.  
 
Shtypni butonin Exit  për tu kthyer në menunë e mëparshme ose butonin EXIT për tu larguar nga 
menuja. 
 

  

Shtypni butonin  /  dhe zgjidhni drive diskun e dëshiruar, konfirmojeni duke shtypur butonin ENTER.
 
Shtypni butonin  /  dhe zgjidhni opsionin RETURN që të ktheheni në menunë e mëparshme. 
 

 



  

Menuja e videos 
 
Shtypni butonin  /  dhe zgjidhni MOVIE në menunë kryesore  dhe konfirmojeni duke shtypur 
butonin ENTER.  
 
Shtypni butonin Exit  për kthim në menunë e mëparshme ose butonin EXIT për tu larguar nga 
menuja. 
 

  

Shtypni butonin  /  dhe zgjidhni diskun e dëshiruar, konfirmojeni duke shtypur ENTER. 
 
Shtypni butonin Media për riprodhimin e videos së përzgjedhur.   
 
Shtypni butonin DISPLAY dhe zgjidhni aksionin që doni të nisni dhe shtypni butonin ENTER për nisje.  
 
Butoni MENU do tju kthejë në menunë e mëparshme, ndërsa për të dalë nga të gjitha menutë shtypni butonin EXIT.  
 

 



Menuja e tekstit (Text Menu) 
 

 Shtypni butonin  /  dhe zgjidhni TEXT në menunë kryesore dhe konfirmojeni duke shtypur 
butonin ENTER. 
Shtypni butonin Exit për kthim në menunë kryesore ose butonin EXIT për të dalë nga menuja. 
 

  

Shtypni butonin  /  dhe zgjidhni diskun e dëshiuar dhe konfirmojeni duke shtypur butonin ENTER. 
 
Shtypni butonin  /  dhe zgjidhni RETURN për tu kthyer në menunë e mëparshme.. 
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1.Remove the base from the bag and 

fix it to the rear housing as indicated 

by the arrow.

2.Then fix it with 3pcs screws-BB4*12

BB4X12(3pcs)
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It is used to updating the software of the DVB-T/C and DTV,and it should

only be operated by a qualifiled TV technician.

User can access multi-media files stored in the USB device.

The supported  format includes:

*.dat,*.vob,*.mpg and*.avi video formats.Besides,*.jpg,*.bmp and *.mp3

(DTV 1080p hd programs burn, you must use more than steaming system of speed

or move hard disk).

1.USB:

High-definition multimedia interface.

Note: Acceptable video signal 480P/576P/720P/1080i/1080P.

2.HDMI:

This can be connected with the D-sub 15 pin singnal cable to your PC.3.VGA:

Scart input.4.SCART:

CI input.5.CI:

To connect to the Composite VIDEO(R/L) output sockets on external video device.6.AV:

PC audio input.7.VGA AUDIO:

Digital TV sound output.8.COAXIAL:

Antenna/close circut TV or Digital TV terminal.9.RF:

Headphone to headphones.10.EARPHONE:

Y/Pb/Pr input.11.Y/Pb/Pr:

11 11





Press this button to STOP.

On DTV，press the button to enter the Time Shift function.





















































Ovim jamstvom M SAN Grupa kao davatelj jamstva u Republici Hrva
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Centralni servisi:

KIM TEC d.o.o., Poslovni centar 96-2, 72250 Vitez, Tel: 063 690497, fax: 030/718-897, e-mail: servis@kimtec.ba

Radno vrijeme: pon-pet 8:30-17h

Banja Luka SLOBODA  SOD

Banja Luka Kod Ivice szr rtv servis V

T

Doboj

Kamenica bb

Gradiška Gradiške brigade bb

Kiseljak Plazma  str

Mostar Maj & Go  Elektronik

Prijedor

T

V r

Tuzla
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Poštovani,Zahvaljujemo Vam na kupovini proizvoda iz naše distri bucije i nadamo se da ćete biti zadovoljni iz borom .Molimo Vas da pre upotre be proizvoda pažljivo pročitate tehničku dokumetaciju i da se prilikom upotre be pridržavate priloženihuputstava .REKLAMACIJA U SLUČAJU NESAOBRAZNOSTI PROIZVODAUslučaju nesaobraznosti proizvoda možete izjaviti reklamaciju prodavcu ¹ trgovcu kod koga ste uređaj kupili , radi ostvarivanja svojihprava iz člana 52 .odnosno člana 56 .Zakona o zaštiti potrošača ( Sl .glasnik 62/14 ).Trgovac je dužan da Vam odmah ,a najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije odgovori na podneti zahtev i predloži rešavanjereklamacije u skladu sa važećim zakonom .
Uvoznik i distributer:KIMÝTEC d.o.o Beograd ,Viline Vode bb,Slobodna zona Beograd1. Da se pridržava priloženog uputstva za upotrebu i pravilnika o upotrebi proizvoda2. Da eksploataciju opreme vrši u skladu sa priloženim uputstvom za upotrebu, navedenim u pripadajućoj tehničkoj dokumentaciji.3. Da obezbedi odgovarajući uslove u kome će uređaj biti smešten:

· Temperatura vazduha 10�40 0 C
· Relativna vlažnost vazduha od 10 do 90%
· Zaštita od direktnog sunčevog zračenja
· Zaštita od prašine i kondenzacije
· Zaštita od raznih vrsta elektromagnetnih zračenja4. Da obezbedi stabilan izvor mrežnog napajanja (varijacije napona max. 10%, varijacije učestanosti max. 30%).5. Da obezbedi uzemljenu elektroinstalaciju, da bi se izbegle razlike potencijala, naročito ako se radi o dislociranoj opremi, koja jepovezana (LAN mreže, Unix/Xenix terminali i si.).6. Da po mogućstvu sačuva i dostavi priloženu tehničku dokumentaciju u toku trajanja reklamacionog roka.7. Da instalaciju / servis poveri isključivo ovlašćenim licima kao i da pazi da ne ošteti kontrolnu nalepnicu.1. Proizvodi imaju propisane, odnosno deklarisane karakteristike kvaliteta.2. Proizvod će ispravno funkcionisati ako se korisnik pridržava uputstava iz priložene tehničke dokumentacije3. Trgovac je dužan je da vodi računa o ispravnom popunjavanju i overi Osnovnih podataka o proizvodu iz ovog lista4 . Proizvođači definišu kao potrošni materijal proizvode / delove proizvoda kao što su toneri, kertridži, glave ink jet štampača, valjciza povlačenje,mehanizam za transport papira, baterije i sve ostalo slično navedenom, a shodno izjavi proizvođača.

OSNOVNI PODACI O PROIZVODU ( popunjava trgovac )Naziv uređajaOznaka uređaja (p/n)Serijski broj uređaja (s/n)Datum prodaje potrošaču Broj računa /fiskalnog isečka Potpis i pečat trgovca

INFORMACIJA   POTROŠAČIMA SR

M.P.
TV-24LE74T2





Ovlašćeni servis :KIMdTEC SERVISd.o.oBeograd,Viline vode bb, Slobodna zona Beograd L12/3, telefon 011/207�06�84,servis@kimtec.rsSERVISNIKUPONBR. 1Naziv: Ser. br. Datum prij ema:Opis kvara: Datum predaj e:Opis radova ugrađeni delovi: Servisirao:SERVISNIKUPONBR. 2Naziv: Ser. br. Datum prij ema:Opis kvara: Datum predaj e:Opis radova ugrađeni delovi: Servisirao:SERVISNIKUPONBR. 3Naziv: Ser. br. Datum prij ema:Opis kvara: Datum predaje:Opis radova ugrađeni delovi: Servisirao:Za klima uređaj e:Redovni godišnji servis vašeg klima uređaja, omogućava uređaju siguran i kvalitetniji rad .Ukoliko obavite po jedan godišnji servis u naredne dve godine, automatski stičete pravo na servisiranje reklamacije bez naknadetroška još dodatnih 12 meseci .Godišnji servis korisnik finansira iz sopstvenih sredstava .S E R V I S N I P R E G L E D Servis / Montažer _________________________________Datum: ___________________ Važi do: ____________________ M.P.S E R V I S N I P R E G L E D Servis / Montažer _________________________________Datum: ___________________ Važi do: ____________________ M.P.



TV-24LE74 T2





TV-24LE74 T2





TV-24LE74T2



INFORMACIJSKE LISTELED TELEVIZOR TV�24LE74T2Podac iopro izvodu:Robna marka : VIVAX Uvoznik:Vrsta uređaja : LEDTELEVIZOR M SanGrupa d .d .Mode l: TV<24LE74T2 Buz inski prilaz 1010010 Zagreb,HrvatskaINFORMACIJE S ENERGETSKE NALJEPNICE/UČINKOVITOSTIRazred energetske uč inkov itost i: ADijagona la v id lj ivog zas lona : 24"/60 cmPot rošnja e lekt rične energ ije u stanj u uklj učenost i (W) 25Godišnja pot rošnja energ ij e (kWh/year)* 37Pot rošnja e l.energ ij e u stanj u mirovanja/ isklj učenost i (W) 0 .32Rezo luc ija zas lona 1920x1080
*Potrošnja energije kWh godišnje, na osnovi potrošnje električne energije televizora koji je u funkciji 4h dnevno 365 dana

Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu na koji se televizor koristiRazred energetskeuč inkov itost i Indeks energetskeuč inkov itost iA+++ (najv iša učinkov itost) EEI<0,10A++ 0,10≤EEI<0,16A+ 0,16≤EEI<0,23A 0,23≤EEI<0,30B 0,30≤EEI<0,42C 0,42≤EEI<0,60D 0,60≤EEI<0,80E 0,80≤EEI<0,90F 0,90≤EEI<1,00G(naj niža uč inkov itost) 1,00≤EEIKl.en.uč inkov itost i: A








