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Spajanje stalka sa televizorom 

1 .Slaganje stalka 
Prije spajanja/odspajanja stalka ugasite televizor. 
Prije izvođenja radova postavite meku podlogu na koju ćete položiti televizor. 
Ovo će spriječiti moguća oštećenja. 

TV-32LE90T2  
Upute za instalaciju stalka

TV-40LE90T2 
Upute za instalaciju stalka

1. Postavite tijelo televizora na ravnu površinu te
postavite bazu televizora na njega. Osigurajte da se 
rupe vijaka poklapaju. 

2. Pričvrstite tijelo i bazu televizora
sa dodatna 4 vijka (vijci bez gumene 
podloge). 
3.Završeno

2. Pričvrstite tijelo i bazu 
televizora sa dodatna 4 vijka 
(vijci bez gumene podloge). 
3.Završeno 

1. Postavite tijelo televizora na ravnu 
površinu te postavite bazu televizora 
na njega. Osigurajte da se rupe vijaka 
poklapaju. 
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Upozorenje

Upozorenje: Ne otvarajte stražnji poklopac kako bi izbjegli strujni udar. Rezervni 
dijelovi nisu uključeni. U slučaju pitanja kontaktirajte našu službu za korisnike. 

Trokut sa znakom munje : Podsjeća na moguću visoku voltaž u slučaju 
strujnog udara. 

Trokut sa znakom uskličnika: Upozorava da su dijelovi vrlo bitni. 
Ukoliko je zamjena ili slično potrebna uputite se na bitne tehničke 
specifikacije. 

Upozorenje: Ne postavljajte televizor na maglovita ili kišna područja 
kako bi izbjegli požar ili strujni udar. Ne koristite tvrde predmete na zaslonu 
televizora pošto to može dovesti do ogrebotina ili oštećenja. 

 Upozorenje: Podešavanje proizvada bez dozvole je zabranjeno. 

NAPOMENA: 

Pretjerani zvučni pritisak iz slušalica može dovesti do gubitka sluha. Kvačilo uređaja 

koristi se kao uređaj za isključivanje. Uređaj za isključivanje biti će spreman za 

upotrebu. 

Sigurnost

Uređaj treba čuvati od visokih temperatura, uređaja 

za grijanje ili direktne sunčeve svjetlosti. Uređaj 

zahtjeva dobru ventilaciju. Osigurajte 10 cm 

razmaka između televizora i drugih 

uređaja ili zidova kabineta.

Upozorenje 

Rezervni dijelovi za održavanje nisu uključeni. Ne otvarajte 
stražnji poklopac kako bi izbjegli strujni udar. 
Kontaktirajte našu službu za korisnike ukoliko je potrebno. 

Isključite AC priključak iz adaptera u slučaju 

pretjeranog zvuka ili mirisa ili televizor ima 

slike ali nema zvuka te kontakirajte službu za 

korisnike. 

Televizor treba čuvati od kiše, vlage i 
prašine kako bi se spriječio strujni udar 
ili kratki spoj. Ne prekrivajte otvore za 
ventilaciju prekrivačima, zastorima 
novinama i sl. 
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Zaslon možete čistiti mekom krpom nakon isključivanja priključka za 

napajanje. Ne brišite zalon pretjerano te ga ne grebite, dodirujte ili 

udarajte tvrdim predmetima. 

Ne čistite televizor sa benzinskim, kemijskim ili alkoholnim 

sredstvima pošto će to dovesti do oštećenja uređaja. 

Ne postavljajte televizor na nestabilnu površinu.. 

Ne postavljajte kabel napajanja ili druge kabele tamo gdje se na 

njih može stati ili zapeti. Nemojte preopteretiti utičnicu. 

Ne rastavljajte stražnji poklopac pošto on sadrži visoki 

napon te može dovesti do strujnog udara. Unutarnja 

podešenja i provjere moraju izvoditi kvalificirani 

profesionalci. 

Ne postavljajte otvorene izvore vatre, poput svijeća, na ili blizu 

televizora. Isključite kabel napajanja te kontaktirajte službu za 

korisnike ukoliko se neuobičajeni predmeti ili voda nalaze u 

televizoru. 

Isključite kabel napajanja i kabel antene tokom oluja kako 

televizor nebi oštetili strujni udari. Sve osobe držite podalje o 

kabela antene tokom oluje. 
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 Tablica sadržaja 
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Kontrolno sučelje .........................  

Dijagram žičnog sučelja…………. 
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Izbornik kanala .............................  
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Izbornik medija .............................  
Rješavanje problema ...................  

Informacije o proizvodu 

1 .Kratki uvod. Uvod o proizvodu 

Čestitke! Izabrali ste najnoviju generaciju televizora sa tekućim kristalima visoke definicije. Opremljen 

visokom kvalitetom prikaza i malom težinom uređaj je štedljiv te bez radijacije sa viokom osjetljivošču 

televizijskog prijema. Nova generacija televizora sa tekućim kristalima pružit će Vam sigurno i ugodno 

vizualno iskustvo. Koristeći aktivnu matricu boja TFT sa novim tehnologijama proizvod može pružiti visoku 

kvalitetu prikazane slike bez titranja. Kao dodatak omogućeni VCD i DCD programi. Uređaj se može koristiti 

kao televizija digitalne definicije ili kao zaslon računala. Vjerujemo da će Vas uređaj zadovoljiti.  

Zahvaljujemo na kupovnini i korištenju našeg uređaja. 
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Kontrolno sučelje 

Kontrolna tipka za prednju plocu nalazi se na dnu televizora. 

1 /POWER 

Uključite televizor ili ga prebacite u poziciju mirovanja. 

2 Ulaz 
Tipka odabira ulaza signala. 

3 Izbornik 
Uđite u/izađite iz glavnog izbornika. 

4 VOL- 
Kratica za smanjanje glasnoće; uđite u sljedeći izbornik i podesite OSD opcije 
(smanjujuće). 

5 VOL + 
Kratica za povećavanje glasnoće; uđite u sljedeći izbornik i podesite OSD opcije 
(povećavajuće). 

6 CH- 
Kratica za smanjenje broja kanala; smanjite broj kanala i odaberite posljednje 
opcije u izborniku. 

7 CH+ 
Kratica za povećavanje broja kanala; povećajte broj kanala te odaberite 

sljedeću opciju u izborniku.
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Daljinski upravljač 

Opis daljinskog upravljača televizora 

Većina funkcija Vašeg televizora dostupne su pomoću izbornika koji se pojavljuju na 

zaslonu. Daljinski upravljač koji dolazi u paketu može se koristiti kako bi se prolazilo 

kroz izbornike i podešavalo sve osnovne postavke. 

(MUTE) Smanjenje glasnoće na najmanji nivo. Pritisnite ponovno kako bi 

vratili razinu glasnoće. 

(On/Off tipka) Pali i gasi televizor. 

(brojčane tipke) Unos broja kanala. 

Prikazuje informacije statusa. 

Vraća Vas na prethodni kanala u TV načinu rada. 

Pritisnite za odabir izvora signala. 

Prikazuje sustav izbornika. 

(tipke smjera gore, dolje, lijevo i desnoOznačava različite objekte u 

izborniku te podešava kontrole izbornika. 

Za otvaranja odgovarajućeg podizbornika te za ulazak u listu kanala. 

Pritisnite za odabir snimljene liste. 

Izlaz iz sustava izbornika. 

Smanjenje ili povećanje glasnoće televizora. 

Skeniranje gore ili dolje po popisu kanala. Pritisnite za odabir željenog 
formata zaslona.  

(U USB načinu nije omogućeno.) 
. Pritisnite tipku FAV kako bi pregledali kanale sa liste favorita. 

Isključuje i uključuje Vodič elektronskih programa. Primjenjivo samo kod digitalnih 
kanala (nije dostupno za neke modele. 

Teletekst 

Pritisnite za odabir izbornika podnaslova. 

Pritisnite za snimanje kanala kojeg gledate na DTV načinu rada. 

Pritisnite tipku promjene vremena kako bi zaustavili program radi pokretanja 

funkcije Promjena vremena. 

RED BUTTON u odgovarajućem načinu rada pritisnite tipku kako bi ušli u 

pravu funkciju kao naznaku. 

GREEN u odgovarajućem načinu rada pritisnite tipku kako bi ušli u pravu 

funkciju kao naznaku. 

YELLOW u odgovarajućem načinu rada pritisnite tipku kako bi ušli u pravu 

funkciju kao naznaku. 

BLUE u odgovarajućem načinu rada pritisnite tipku kako bi ušli u pravu 

funkciju kao naznaku.  

(LANG) Promjeni audio jezik. 

1, Ne mješajte nove i stare baterije ili različite tipove baterija. 

2,  Kada su baterije pri kraju curenje iz njih može dovesti do oštećenja 

daljinskog upravljača. 

3, Ukoliko se uređaj neće koristiti duže vrijeme, izvadite baterije iz 

daljinskog upravljača. 

4, UPOZORENJE: baterije se ne bi trebalo izlagati pretjeranoj toplini 

kao što su sunce, požar ili slično.

Mute 

C!) 

0-9 

Info 

Return 

Source 

Menu 

OK 

List 

Exit 

VOL +/- CH 

+/- Zoom +/- 

FAV 

EPG 

Text 

Subtitle 

Rec 

TimeShift

NAPOMENE 
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Prvo podešavanje 

Pritisnite tipku IZVOR kako bi prikazali popis izvora signala, 

Pritisnite ▼/ ▲ili tipku OK kako bi odabrali izvor signala koji želite. 

Pritisnite tipku OK kako bi ušli u izvor signala 

Pritisnite EXIT kako bi odustali. 

Spojite RF kabel iz televizorskog utora zvanog “RF-In” uVašu utičnicu za antenu. 
Odaberite jezik. Pritisnite tipku ◄ / ► kako bi odabrali jezik izbornika i poruka.

Odaberite državu 
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi označili izbornik država. 
Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali državu koju želite. 
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Automatsko podešavanje  

Pri prvom podešavanju odaberite Izbornik te pritisnite tipku lijeve strelice 

kako bi preskočili podešavanje ATV programa. Ista stvar vrijedi ukoliko 

želimo preskočiti DTV programe. 
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Korištenje izbornika 

Izbornik kanala 

Pritisnite tipku MENU kako bi prikazali glavni izbornik. 
Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali kanal u glavnom izborniku. 

1. Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali opciju koju želite podesiti u izborniku kanala.
2. Pritisnite OK kako bi odabrali promjenu.

3. Nakon završetka pritisnite OK kako bi sačuvali i vratili se na prethodni izbornik

.Automatsko podešavanje 

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Automatsko podešavanje, pritisnite  OK/► kako bi odabrali. 
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Rad sa izbornikom

ATV Ručno 
podešavanje

Trenutni program 
Postavite broj kanala. 

Sustav boja     
Odaberite sustav boja 

Zvučni sustav     
Odaberite zvučni sustav 

Fino podešavanje 
Posebno prilagodite frekvenciju kanala. 

Pretraživanje 
Pokrenite pretraživanje kanala.
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DTV Ručno podešavanje 
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali DTV ručno podešavanje, zatim pritisnite OK za ulazak u 
podizbornik. Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali kanal, zatim OK za pretraživanje programa.

Uređivanje programa 
Pritisnite tipku▼ / ▲  kako bi odabrali uređenje programa, 
zatim pritisnite OK kako bi ušli u podizbornik. 

Tipke u tri boje prečice su za programiranje kanala. Prvo 

pritisnite ▼ / ▲ kako bi označili kanal koji želite, zatim: 

pritisnite crvenu tipku za brisanje programa iz liste, žutu 

tipku za premještanje programa, plavu tipku za preskakanje 

označenog programa. Pritisnite tipku Fav kako bi dodali 

program na listu omiljenih (Vaš uređaj automatski će 

preskočiti program prilikom korištenja tipki CH+/- za 

pregledavanje programa).
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Raspored programa 

Pritisnite tipku▼ / ▲ kako bi odabrali raspored programa, zatim pritisnite OK kako bi 

ušli u podizbornik. Opcija dostupna kod DTV izvora. 

Informacije o signalu 
Pritisnite tipku▼ / ▲ kako bi odabrali Informacije o signalu, zatim pritisnite tipku OK kako bi 
vidjeli detaljne informacije o signalu. Dostupno samo kada je signal DTV.

Pritisnite žutu tipku za ulazak u donji 
izbornik.

it will produce a warning message. 

Kada se zadano vrijeme preklapa pojavit će 
se upozorenje. 
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Izbornik slike 
Pritisnite tipku MENU za prikaz glavnog izbornika. 
Pritisnite tipku ◄ / ► kako bi odabrali SLIKA u glavnom izborniku. 

1. Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali opciju koju želite podesiti u izborniku SLIKA.
2. Pritisnite OK za podešavanje.
3.

Nakon završetka podešavanja, pritisnite tipku MENU kako bi sačuvali promjene i vratili se na
prethodni izbornik. 

Način slike 

Pritisnite▼ / ▲  kako bi odabrali Način slike, zatim pritisnite OK kako bi ušli u podizbornik. 

Možete promijeniti vrijednost kontrasta, svjetline, boje, oštrine i nijanse kada je slika u 

Personaliziranom načinu. 
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Kontrast / Svjetlina / Boja / Nijansa / Oštrina 

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali opciju, zatim ◄ / ► kako bi podesili. 

Kontrast  Podesite intenzitet slike,dok je sjena slike nepromjenjena. 

Svjetlina   Podesite optički izlaz cjelokupne slike, što će utjecati na tamne dijelove slike. 

Boja Podesite zasićenost boje u skladu s vašim željama. 

Nijansa Koristite za podešavanje promjene boje prilikom prijenosa u NTSC kodu. 

Oštrina     Podesite oštrinu detalja slike. 

Toplina boje 

Promjeniti cjelokupni izgled boje slike. 

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Toplinu boje, zatim OK kako bi ušli u podizbornik.  

Pritisnite◄ / ► kako bi odabrali toplinu (Dostupni načini: Hladno, Normalno, Toplo). 

Hladno Povećajte plave tonove bijele boje. 

Normalno Povećajte povezane tonove bijele boje. 

Toplo         Povećajte crvene tonove bijele boje. 

Smanjenje šuma 

Za filtriranje i smanjenje šuma slike i poboljšavanje njene kvalitete. 

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Smanjenje šuma, zatim pritisnite OK kako bi ušli u podizbornik. 
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Isključeno Odaberite za isključivanje detekcije šuma slike. 

Nisko Detektiraj i ukloni niski šum slike. 

Srednje  Detektiraj i ukloni umjereni šum slike. 

Visoko Detektiraj i smanji pojačani šum slike. 

Zadano Postavljeno kao Zadano. 

Izbornik zvuka 

1. Pritisnite▼ / ▲  kako bi odabrali opciju koju želite podesiti u izborniku ZVUK.

2. Pritisnite Enter za podešavanje.

3. Nakon završetka podešavanja pritisnite OK kako bi sačuvali promjene i vratili se na

prethodni izbornik. 

Način zvuka 

Pritisnite▼ / ▲  kako bi odabrali Način zvuka, 

zatim OK kako bi ušli u podizbornik.  

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali.

Pritisnite MENU kako bi prikazali glavni izbornik. 
Pritisnite◄ / ►  kako bi odabrali ZVUK u glavnom izborniku. 
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You can change the value of Treble and Bass when the sound is in Personal mode.Možete 
promijenit vrijednost diskanta i basa kada je zvuk u Personaliziranom načinu.

Napomena: Diskant i bas dostupni su samo u Personaliziranom načinu gdje ih možete podesiti po 

želji. 

Balans 
Pritisnite▼ / ▲  za odabir opcije, zatim ◄ / ► za podešavanje. 

Automatski nivo glasnoće 

Pritisnite ▼ / ▲ za odabir Automatskog nivoa glasnoće, zatim◄ / ►  za Uključivanje ili 

Isključivanje. 

SPDIF Način 

Pritisnite▼ / ▲  kako bi odabrali SPDIF Način, zatim◄ / ►  kako bi odabrali Isključeno / PCM / 
Auto 

AD Prekidač 
Pritisnite▼ / ▲  kako bi odabrali AD prekidač, zatim◄ / ►  kako bi odabrali Uključeno ili Isključeno. 
Funkcija ambliopije za slijepe koristi pomiješane zapise za opisivanje trenutnog zaslona. Podržano 
u slučaju postojanja koda. 

NAPOMENA: 
Balans: Može podesiti izlaz zvučnika. Omogućava najbolje slušanje u trenutnoj poziciji.  
Automatski nivo glasnoće: Koristi se za smanjenje razlike između kanala i automatske glasnoće 
programa.

Standardno 
Glazba 
Film 
Sport 

Personalizirano 

Proizvodi ujednačen zvuk u svim okruženjima. 
Čuva originalni zvuk. Dobar za glazbene programe. 
Pojačava diskan i bas za bogatije iskustvo zvuka. 
Pojačava vokale za sport. 
Odaberite za podešavanje postavki zvuka. 
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Izbornik vremena 

Pritisnite MENU kako bi prikazali glavni izbornik. 
Pritisnite◄ / ►  kako bi odabrali Vrijeme u glavnom izborniku. 

1. Pritisnite▼ / ▲  kako bi odabrali opciju koju želite podesiti u izborniku VRIJEME.

2. Pritisnite Enter za podešavanje.

3. Nakon završetka podešavanja pritisnite OK kako bi sačuvali promjene i vratili se na prethodni

izbornik. 

    Vremenska zona 

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Vremensku zonu, zatim OK kako bi ušli u podizbornik. 

Pritisnite ▼ / ▲ / ◄ / ► kako bi odabrali vremensku zonu. 

Pritisnite▼ / ▲   kako bi odabrali Timer, zatim pritisnite OK 
kako bi ušli u podizbornik. 

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali. (Dostupne opcije su: Isključen, 
15min,30min,45min,60min, 90min,120min,240min).  

Timer 
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Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Automatsko mirovanje, 
zatim pritisnite OK kako bi ušli u podizbornik.  

Pritisnite▼ / ▲  kako bi odabrali. 

Savjeti: Daljinski upravljač ne izvodi nikakvu radnju određeno 
vrijeme, automatski se gasi. Ukoliko izvršite bilo kakvu 
radnju, poništava vrijeme. 

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali OSD Timer, zatim OK kako 
bi ušli u podizbornik.  

Pritisnite◄ / ►  kako bi odabrali. 

Izbornik zaključavanja 
Pritisnite MENU kako bi prikazali glavni izbornik.  
Pritisnite◄ / ►  kako bi odabrali ZAKLJUČAVANJE u glavnom izborniku. 

1. Pritisnite▼ / ▲  kako bi odabrali opciju koju želite podesiti u izborniku ZAKLJUČAVANJE.
2. Pritisnite OK/ ◄ / ► kako bi podesili.
3. Nakon završetka podešavanja pritisnite MENU kako bi se vratili na prethodni izbornik.

Automatsko mirovanje 
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Pritisnite▼ / ▲ kako bi odabrali Zaključavanje sustava, 
zatim pritisnite OK kako bi izveli sljedeće 3 opcije. 

Zadana lozinka je 0000. Ukolike zaboravite postavljenu 

lozinku nazovite servisni centar. 

Odaberite Postavi lozinku kako bi ušli u podizbornik za 

postavljanje nove lozinke. 

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi unijeli lozinku 

te zatim OK za potvrdu. 

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali 

Zaključavanje programa, zatim OK 

za ulazak u podizbornik.  

Pritisnite Zelenu tipku za 

zaključavanje ili otključavanje 

programa. 

Postavljanje lozinke 

Zaključavanje sustava 
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Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Roditeljski nadzor, zatim OK 

kako bi ušli u podizbornik za biranje dobi prikladne za Vašu 

djecu.  

Zaključavanje tipki  

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Zaključavanje tipki, zatim ◄ / ► kako bi odabrali Uključeno ili 

Isključeno. Kada je Zaključavanje tipki uključeno ne možete koristiti tipke na sučelju uređaja. 

Roditeljski nadzor 
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Hotelski način 

1. Pritisnite▼ / ▲  kako bi odabrali Hotelski način u izborniku Zaključavanje.
2. Pritisnite OK kako bi ušli u podizbornik.

3. Nakon završetka podešavanja pritisnite MENU kako bi sačuvali promjene i vratili se na prethodni

izbornik.   

Hotelski način 
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Hotelski način, zatim◄ / ►  kako bi odabrali Uključeno ili Isključeno. 

Zaključavanje izvora 

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Zaključavanje izvora, zatim OK kako bi ušli u podizbornik. 

Zadani izvor 

Pritisnite▼ / ▲  kako bi ušli u Zadani izvor, zatim OK kako bi ušli u podizbornik. 

 Zadani program  

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Zadani program, zatim ◄ / ► za podešavanje. Opcija moguća kada 
je izvor DTV ili ATV. 

Maksimalna glasnoća 
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Maksimalnu glasnoću, zatim ◄ / ► za podešavanje. 

Brisanje zaključavanja 
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Brisanje zaključavanja, zatim OK kako bi izbrisali 
postavke prethodno zadane. 
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Izbornik podešavanja 

1. Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali
opcije koje želite podesiti u izborniku PODEŠAVANJE. 
2. Pritisnite OK za podešavanje.

3. Nakon završetka pritisnite OK kako bi sačuvali promjene i vratili se na prethodni izbornik.

Jezik 

Odaberite izbornik OSD jezika. Zadani engleski jezik je odabran 

kao jezik izbornika.  

Pritisnite ▼ / ▲ / ◄ / ► kako bi odabrali izbornik Jezik. 

TT Jezik  

Pritisnite ▼ / ▲kako bi odabrali TT Jezik, zatim OK kako bi ušli u podizbornik. 

Pritisnite ▼ / ▲ / ◄ / ►kako bi odabrali TT jezik.  

Audio Jezici 
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Audio jeziki, zatim OK kako bi ušli u podizbornik. 
Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali Primarni/Sekundarni Audio jezik.  

Pritisnite MENU kako bi prikazali glavni izbornik. 
Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali PODEŠAVANJE u glavnom izborniku. 
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Pritisnite ▼ / ▲ / ◄ / ► kako bi odabrali Audio jezike 

Jezici podnaslova  
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Jezik podnaslova, zatim OK kako bi ušli u podizbornik. 
Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali Primarni/Sekundarni Jezik podnaslova.  
Pritisnite ▼ / ▲ / ◄ / ► kako bi odabrali Jezik podnaslova. 

Oštećenje sluha  
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Oštećenje sluha, zatim OK kako bi odabrali Uključeno ili Isključeno. 

PVR sustav datoteka  
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali PVR sustav datoteka, zatim OK kako bi ušli u podizbornik.  
Pritisnite ▼ / ▲kako bi odabrali Provjeri PVR sustav datoteka, zatim OK za ulazak. Provjerit će se 
brzina USBa. 
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Omjer slike 
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Omjer slike, zatim OK kako bi ušli u podizbornik.  
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Omjer slike (Dostupne mogućnosti su: Auto, 4:3,16:9, Zooml, 
Zoom2). 

Plavi ekran  
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Plavi ekran, zatim OK kako bi odabrali Uključeno ili Isključeno. 

Prva instalacija  
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Prvu instalaciju, zatim OK kako bi ušli u izbornik. 

Resetiranje 
Pritisnite ▼ / ▲kako bi odabrali Resetiranje, zatim OK kako bi ušli u podizbornik. 

Nadogradnja sustava (USB) 
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Nadogradnju sustava (USB), uključite svoj USB u USB utor, zatim 
pritisnite OK kako bi nadogradili sustav.  

HDMI CEC 
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali HDMI CEC, zatim OK kako bi ušli u podizbornik. 

CEC kontrola, pritisnite ◄ / ► za uključivanje ili isključivanje.  

Audio prijemnik, pritisnite ◄ / ► kako bi uključili ili isključili audio prijemnik.  

Automatsko gašenje uređaja, pritisnite ◄ / ► kako bi uključili ili isključili automatsko gašenje uređaja. 

Popis uređaja, pritisnite OK kako bi otvorili popis uređaja.  
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Izbornik zaslona (Samo PC Način) 
Pritisnite MENU za prikaz glavnog izbornika.  
Pritisnite ◄ / ► za odabir ZASLONA u glavnom izborniku. 

1. Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali opcije koje želite podesiti u izborniku ZASLON.
2. Pritisnite OK za podešavanje.

3. Nakon završetka podešavanja pritisnite OK kako bi sačuvali promjene i vratili se na

prethoni izbornik. 

Automatsko podešavanje  
Pritisnite OK kako bi započeli automatsko podešavanje H-Ofseta/V-Ofseta/Veličine/Faze 

H-Ofset. 
Podešavanje horizontalne pozicije slike.  
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali H-Ofset, zatim OK kako bi ušli u podizbornik. 
V-Ofset 
Podešavanje vertikalne pozicije slike.  
Pritisnite ▼ / ▲kako bi odabrali V-Ofset, zatim OK kako bi ušli u podizbornik.  
Veličina  
Podešavanje veličine zaslona.  
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Veličinu, zatim OK kako bi ušli u podizbornik.  
Faza 
Podešavanje horizontalnih isprepletenih linija.  
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Fazu, zatim OK kako bi ušli u podizbornik.  
Resetiranje pozicije 
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Resetiranje pozicije, zatim OK kako bi ušli u izbornik. 

Napomene: 

1. Smanjenje šuma u opciji SLIKA ne vrijedi.

2. AD prekidač u opciji ZVUK ne vrijedi.

3. Izbornik Vrijeme i opis isti su za DTV i ATV način.

4. Zaključavanje programa i Roditeljski nadzor ne vrijede kod opcije 

ZAKLJUČAVANJE. 

5. Audio jezici, Jezici podnaslova, Oštećenje sluha i PVR sustav datoteka ne

vrijede u opciji PODEŠAVANJE. 

6. PC način nema izbornika programa.
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Mediji  

Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali opciju koju želite podesiti u glavnom izborniku 

Medija, zatim OK za potvrdu. 

Napomena: Prije korištenja izbornika Medija, priključite USB uređaj, zatim pritisnite ULAZ kako bi 

podesili Izvor Ulaza na Mediji.  
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Mediji u izborniku Izvora, zatim OK kako bi potvrdili. 
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Izbornik slike  

Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali SLIKA u glavnom izborniku, zatim OK za potvrdu. 

Pritisnite Izlaz kako bi se vratili na prethodni izbornik te izašli iz izbornika.  

Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali datoteku koju želite pregledati u izborniku datoteka, 

zatim OK kako bi prikazali sliku.  

Prilikom označavanja željene datoteke, inforamcije o datoteci že se prikazati sa desne strane a 

pregled slike prikazat će se u sredini.  
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Izbornik glazbe 
Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali GLAZBA u glavnom izborniku, zatim OK za potvrdu. 

Pritisnite Exit kako bi se vratili na prethodni izbornik i izašli iz izbornika.  

Pritisnite ◄ / ► kako bi se vratili na prethodni izbornik.  
Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali datoteku koju želite preslušati, zatim OK za potvrdu. 
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Izbornik filma 

Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali FILM u glavnom izborniku, zatim OK za potvrdu.  Pritisnite Exit 

kako bi se vratili na prethodni izbornik i izašli iz izbornika. 

Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali datoteku koju želite gledati, zatim OK za potvrdu.  

Pritisnite OK za pokretanje odabranog filma.  

Pritisnite OK za odabir izbornika na dnu, zatim OK za njegovo korištenje. Pritisnite Exit kako bi se 

vratili na prethodni izbornik i izašli iz izbornika. 
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Pritisnite ◄ / ►kako bi odabrali datoteku koju želite pregledati, zatim OK za potvrdu. 

Pritisnite ◄ / ► kako bi se vratili na prethodni izbornik.  

Izbornik teksta  

Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali TEKST u glavnom izborniku, zatim OK za potvrdu.  Pritisnite Exit 
kako bi se vratili na prethodni izbornik i izašli iz izbornika. 
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Rješavanje problema 

Nema slike ni zvuka 
Mogući uzroci : 
Kabel antene ili ulazni uređaji nisu spojeni; 
TV uređaj nije uključen. 
Rješenja: 
 Provjerite kabel antene i ulazne uređaje; 
 Pritisnite tipku paljenja na daljinskom upravljaču; 
Pritisnite tipku paljenja na uređaju i držite ju 5 sekundi, zatim 
ponovno uključite uređaj.  

Mogući uzroci : 
Glasnoća je smanjena, zvuk isključen; 
Nepravilan sustav zvuka. 
Resolutions: Rješenja: 
Pritisnite tipku volumena kako bi pojačali glasnoću; 
Pritisnite tipku utišavanja kako bi ugasili način Utišavanja. 
Pravilno spojite sa pozadinskim zvukovima; 
Promjenite sustav zvuka u izborniku.  

Mogući uzroci: 
Kabel je oštečen ili olabavljen; 
Nepravilno postavljanje kanala; 
Nepravilna pozicija antene; 
Rješenja: 
'Provjerije jesu li kabel antene, DVD i drugi kabeli 
pravilno spojeni;  
Resetirajte programe ili ih fino podesite;  
Promijenite usmjerenje antene; 

Akromatske boje 
Mogući uzroci: 
Nepravilne postavke sustava boja;  
Niske postavke kromatskog nivoa;  
Nepravilna pozicija antene.. 
Rješenja: 
Promjenite sustav boja u lokalni sustav u izborniku; 
Povećajte kromatski nivo; 
Promjenite usmjerenje antene. 

Daljinski upravljač nema učinka : 

Mogući uzroci: 
Baterija je prazna 
Baterija nepravilno 
postavljena; 
Rješenja: 
Provjerite napon baterije ili zamijenite bateriju; 
Provjerite jesu li polovi baterije ispravni. 

Nema zvuka 

Smetnje i šumovi: 



Obavijest o Izjavi o sukladnosti : 
Izjavu o sukladnosti i presliku izvorne Izjave sukladnosti (EC Declaration of Conformity) možete 

jednostavno preuzeti na našoj  internetskoj stranici www.msan.hr/dokumentacijaartikala  



SR BIH CG

Korisničko uputstvo
LED TV

LED TV-32LE90T2 
LED TV-40LE90T2
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1. Postavite telo televizora na ravnu 
površinu pa postavite bazu televizora 
na njega. Vodite računa da se rupe 
zavrtanja poklapaju. 

SASTAVLJANJE POSTOLJA SA TELEVIZOROM 

1. Sastavljanje postolja 
Pre sastavljanja/rastavljanja postolja ugasite televizor. 
Pre izvođenja radova postavite meku podlogu na koju ćete da položite televizor. Ovo će da spreči 
moguća oštećenja. 

TV-32LE90T2  
Uputstva za instalaciju postolja

2. Pričvrstite telo i bazu televizora sa 
dodatna 4 zavrtnja (zavrtnji bez gumene 
podloge). 
3.Završeno 

TV-40LE90T2 
Uputstva za instalaciju postolja

1.  Postavite telo televizora na ravnu površinu pa 
postavite bazu televizora na njega. Vodite računa da se 
rupe zavrtanja poklapaju. 

2. Pričvrstite telo i bazu televizora sa 
dodatna 4 zavrtnja (zavrtnji bez gumene 
podloge). 3.Završeno
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Upozorenje! 

Rezervni delovi za održavanje nisu uključeni.  

Ne otvarajte stražnji poklopac kako biste izbegli strujni udar. 

Kontaktirajte korisnički servis ukoliko za tim ima potrebe. 

Isključite uređaj iz struje u slučaju preglasnog 
zvuka, neobičnog mirisa ili ako televizor ima 
slike a nema zvuka i kontakirajte korisnički 
servis.. 

Televizor 
treba čuvati od kiše, vlage i prašine kako bi 
se sprečio strujni udar ili kratak spoj. Ne 
prekrivajte otvore za ventilaciju prekrivačima, 
zastorima, novinama i sl. 

Upozorenje

Trougao sa znakom munje: upozorenje na postojanje visokog napona i opasnost  
od strujnog udara 

Trougao sa znakom uzvičnika: Upozorava da su u pitanju vitalni delovi. Ukoliko je 
neophodna zamena ili održavanje pridržavajte se tehničke specifikacije. 

Upozorenje: Ne postavljajte televizor na mestima gde do njega može da dopre 
vlaga kako bi  izbegli požar ili strujni udar. Vodite računa da tvrdim predmetima ne 
izgrebete i trajno ne oštetite ekran. 

Upozorenje: Modifikacije na televizoru zabranjene su. 

NAPOMENA: 

Preterani zvučni pritisak iz slušalica može da dovede do gubitka sluha.  

Sigurnost

Uređaj treba čuvati i od visokih temperatura, uređaja za grejanje ili direktne sunčeve svetlosti. Uređaj 
zahteva dobru ventilaciju. Obezbedite  najmanje 10 cm razmaka između televizora i drugih uređaja ili 
zidova.
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Ekran možete da čistite mekom krpom posle isključivanja 
napajanja. Ne brišite ekran preterano jako kako ga ne bi 
ogrebali ili oštetili i ne udarajte ga tvrdim predmetima. 

Ne čistite televizor agresivnim hemijskim sredstvima jer će 
to da dovede do oštećenja uređaja. 

Ne postavljajte televizor na nestabilnu 
površinu.. 

Ne postavljajte kabl napajanja ili druge kablove tamo gdje 
se na njih može stati ili za njih zapeti. Nemojte da 
preopteretite utičnicu. 

Ne skidajte stražnji poklopac jer visoki napon može 
da izazove strujni udar. Unutrašnja podešavanja i 
provere moraju da izvode kvalifikovani 
profesionalci. 

Ne postavljajte otvorene izvore plamena, poput sveća, 
na ili blizu televizora. Isključite kabl napajanja i 
kontaktirajte servis ukoliko neki neuobičajeni predmeti 
ili voda dospeju u televizor. 

Isključite kabl napajanja i kabl antene  tokom oluje 
kako televizor ne bi oštetili strujni udari. Ne dirajte 
antenski kabl tokom oluje. 
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 Sadržaj 

Sadržaj ..................................................  

Kontrolni interfejs .................................  

Dijagram žičnog interfejsa………………….. 

Daljinski upravljač .................................  

Meni slike .............................................  

Meni zvuka ...........................................  

Meni kanala ..........................................  

Meni zaključavanja ...............................  

Meni podešavanja .................................  

USB upotreba ........................................  

Meni medija ..........................................  
Rešavanje problema .............................  

Informacije o proizvodu 

Čestitke! Izabrali ste najnoviju generaciju televizora sa tečnim kristalima, visoke definicije. Ovaj uređaj 

visokokvalitetnog prikaza i male težine, štedljiv je i  bez radijacije, a sa visokom osetljivošču televizijskog prijema. Nova 

generacija televizora sa tečnim kristalima pružiće Vam sigurno i ugodno vizuelno iskustvo. Koristeći aktivnu matricu 

boja TFT sa novim tehnologijama, urđaj može da pruži visok kvalitet prikazane slike bez titranja. Kao dodatak, 

omogućeni VCD i DCD programi. Uređaj može da se koristiti kao TV uređaj digitalne definicije ili kao ekran računara. 

Verujemo da ćete biti zadovoljni!  

Zahvaljujemo na kupovini i upotrebi našeg uređaja. 
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Kontrolni interfejs 

Kontrolni  taster za prednju ploču nalazi se na dnu televizora. 

1 /POWER

Uključite televizor ili ga prebacite u poziciju mirovanja. 

2 Ulaz 
  Taster izbora ulaza signala. 

3 Meni 
Uđite u/izađite iz glavnog menija. 

4 VOL- 
Za smanjanje glasnoće; uđite u sledeći meni i podesite OSD opcije (smanjujuće). 

5 VOL+ 
   Za povećavanje glasnoće; uđite u sledeći meni i podesite OSD opcije (povećavajuće). 

6 CH- 
Za smanjenje broja kanala; smanjite broj kanala i birajte poslednje opcije u meniju. 

7 CH+ 
   Za povećavanje broja kanala; povećajte broj kanala i birajte sledeću opciju u meniju.
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Mute 

C!) 

0-9 

Info 

Return 

Source 

Menu 

OK 

List 

Exit 

VOL +/-  

CH+/-

Zoom +/- 
FAV 

EPG 

Text 

Subtitle 

Rec 

TimeShift

NAPOMENE 

Daljinski upravljač 

Opis daljinskog upravljača televizora 

Većina funkcija Vašeg televizora dostupne su pomoću menija koji se pojavljuju na ekranu. Daljinski 

upravljač koji dolazi u paketu može da se koristi kako bi se prolazilo kroz menije i podešavalo sve 

osnovne funkcije. 

(bešumno) Smanjenje glasnoće na najmanji nivo. Pritisnite ponovno kako bi 

vratili nivo glasnoće. 

(On/Off taster) Pali i gasi televizor. 

(brojčani tasteri) Unos broja kanala. 

Prikazuje informacije o statusu 

Vraća Vas na prethodni kanal u TV načinu rada. 

Pritisnite za izbor izvora signala. 

Prikazuje sistem menija. 

(tasteri smera gore, dole, levo i desno, označava različite objekte u meniju i 

podešava kontrole menija. 

Za otvaranja odgovarajućeg podmenija i za ulazak u listu kanala. 

Pritisnite za izbor snimljene liste. 

Izlaz iz sistema menija. 

Smanjenje ili povećanje glasnoće televizora. 
Skeniranje gore ili dole po popisu kanala. Pritisnite za izbor željenog formata ekrana.  

(U USB načinu nije omogućeno.) 
Pritisnite taster FAV kako bi pregledali kanale sa liste favorita. 

Isključuje i uključuje Vodič elektronskih programa. Primenjivo samo kod digitalnih kanala 
(nije dostupno za neke modele. 

Teletekst 

Pritisnite za izbor menija podnaslova. 

Pritisnite za snimanje kanala koji gledate na DTV načinu rada. 

Pritisnite taster promene vremena kako bi zaustavili program radi pokretanja funkcije 

Promena vremena. 

RED BUTTON u odgovarajućem načinu rada, pritisnite  kao naznaku ulaska u željenu  funkciju 

GREEN u odgovarajućem načinu rada, pritisnite  kao naznaku ulaska u željenu  funkciju 

YELLOW u odgovarajućem načinu rada, pritisnite  kao naznaku ulaska u željenu  funkciju  

BLUE u odgovarajućem načinu rada, pritisnite  kao naznaku ulaska u željenu  funkciju.  

(LANG) Promeni audio jezik. 

1.  Ne mešajte nove i stare baterije ili različite tipove baterija.

2.  Kada su baterije pri kraju curenje iz njih može dovesti do oštećenja daljinskog

upravljača. 

3. Ukoliko se uređaj neće koristiti duže vreme, izvadite baterije iz daljinskog upravljača.
UPOZORENJE: baterije ne bi trebalo izlagati preteranoj toploti jer može da dodje

do oštećenja
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Prvo podešavanje 

Pritisnite taster IZVOR kako biste  prikazali popis izvora signala, 

Pritisnite ▼/ ▲ili taster OK kako biste  birali izvor signala koji želite. 

Pritisnite taster OK kako biste  ušli u izvor signala 

Pritisnite EXIT kako biste  odustali. 
Spojite RF kabl iz televizorskog priključaka zvanog “RF-In” u Vašu utičnicu za antenu. 
Birajte jezik. Pritisnite taster ◄/►  kako biste  birali jezik menija i poruka.

Odaberite državu 
Pritisnite ▼/▲ kako bi označili meni država. 
Pritisnite ◄/► kako bi birali državu koju želite. 
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Automatsko podešavanje  

Pri prvom podešavanju birajte Meni i pritisnite taster leve strelice kako biste  

preskočili podešavanje ATV programa. Ista stvar vredi ukoliko želimo da 

preskočimo DTV programe. 
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Upotreba menija 

Meni kanala 

Pritisnite taster MENU kako biste  prikazali glavni meni. 
Pritisnite ◄/►  kako biste  birali kanal u glavnom meniju. 

1. Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali opciju koju želite da podesite  u meniju kanala.
2. Pritisnite OK kako biste  birali promenu.

3. Posle završetka, pritisnite OK kako biste  sačuvali i vratili se na prethodni meni

Automatsko podešavanje 
Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali Automatsko podešavanje, pritisnite  OK/► kako biste  birali. 
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Rad sa menijem

ATV Ručno podešavanje

Trenutni program 
Postavite broj kanala. 

Sistem boja 
Birajte sistem boja 

Zvučni sistem 
Birajte zvučni sistem 

Fino podešavanje 
Posebno prilagodite frekvenciju kanala. 

Pretraživanje 
Pokrenite pretraživanje kanala.
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DTV Ručno podešavanje 
Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali DTV ručno podešavanje, zatim pritisnite OK za ulazak u podmeni. 
Pritisnite ◄/►  kako biste  birali kanal, zatim OK za pretraživanje programa.

Uređivanje programa 
Pritisnite taster▼/▲  kako biste  birali uređenje programa, zatim 
pritisnite OK kako biste  ušli u podmeni. 

Tasteri u tri boje prečice su za programiranje kanala. Prvo 

pritisnite ▼/▲ kako biste  označili kanal koji želite, zatim: 

pritisnite crveni taster za brisanje programa iz liste, žuti taster za 

premeštanje programa, plavi taster za preskakanje označenog 

programa. Pritisnite taster Fav kako biste  dodali program na 

listu omiljenih (Vaš uređaj automatski će da preskoči  program 

prilikom korištenja tastera CH+/- za pregledavanje programa).
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Pritisnite žuti taster za ulazak u donji meni 

it will produce a warning message.

Raspored programa 

Pritisnite taster▼/▲ kako biste  birali raspored programa, zatim pritisnite OK kako biste  ušli 

u podmeni. Opcija dostupna kod DTV izvora. 

Informacije o signalu 
Pritisnite taster▼/▲ kako biste  birali informacije o signalu, zatim pritisnite taster OK kako biste  
videli detaljne informacije o signalu. Dostupno samo kada je signal DTV.

Kada se zadato vreme preklapa pojaviće se 
upozorenje. 
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Meni slike 
Pritisnite taster MENU za prikaz glavnog menija. 
Pritisnite taster ◄/►  kako biste  birali  SLIKA u glavnom meniju. 

1. Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali opciju koju želite da podesite  u meniju SLIKA. 
2. Pritisnite OK za podešavanje.
3. Posle završetka podešavanja, pritisnite taster MENU kako biste  sačuvali promene i vratili se na prethodni
meni. 

Način SLIKA 

Pritisnite▼/▲  kako biste  birali način SLIKA, zatim pritisnite OK kako biste  ušli u podmeni. 

Možete da promenite vrednost kontrasta, svetine, boje, oštrine i nijansi kada je slika u Personalizovanom 

načinu. 
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Kontrast / Svetina / Boja / Nijansa / Oštrina 

Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali opciju, zatim ◄/►  kako biste  podesili.  

Kontrast         Podesite intenzitet slike, dok je sena slike nepromenjena. 

Svetina          Podesite optički izlaz celokupne slike, što će da utiče na tamne delove slike. 

Boja Podesite zasićenost boje u skladu sa vašim željama. 

Nijansa            Koristite za podešavanje promene boje prilikom prenosa u NTSC kodu. 

Oštrina        Podesite oštrinu detalja slike. 

Toplina boje 

Promeniti cjelokupni izgled boje slike. 

Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali Toplinu boje, zatim OK kako biste  ušli u podmeni.  

Pritisnite◄/►  kako biste  birali toplinu (Dostupn: Hladno, Normalno, Toplo). 

Hladno Povećajte plave tonove bele boje. 

Normalno Povećajte povezane tonove bele boje. 

Toplo             Povećajte crvene tonove bele boje. 

Smanjenje šuma 

Za filtriranje i smanjenje šuma slike i poboljšavanje njenog kvaliteta. 

Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali Smanjenje šuma, zatim pritisnite OK kako biste  ušli u podmeni. 
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Pritisnite MENU kako bi prikazali glavni meni. 
Pritisnite◄/►  kako bi odabrali ZVUK u glavnom meniju. 

Isključeno Birajte za isključenje detekcije šuma slike. 

Nisko Detektuj i ukloni niski šum slike. 

Srednje      Detektuj i ukloni umereni šum slike. 

Visoko Detektuj i smanji pojačani šum slike. 

Zadato Postavljeno kao Zadato. 

Meni zvuka 

1. Pritisnite▼/▲  kako biste  birali opciju koju želite da podesite  u meniju ZVUK. 

2. Pritisnite Enter za podešavanje.

3. Posle završetka podešavanja, pritisnite OK kako biste  sačuvali promene i vratili se na prethodni

meni. 

Način zvuka 

Pritisnite▼/▲  kako biste  birali Način zvuka, zatim 

OK kako biste  ušli u podmeni.  

Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali.
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Standardno 
Muzika 
Film 
Sport 
Personalizovano 

Proizvodi ujednačen zvuk u svim okruženjima. 
Čuva originalni zvuk. Dobar za muzičke programe.  
Pojačava visoke i bas za bogatiji zvučni doživljaj 
Pojačava vokale za sport. 
Odaberite za podešavanje opcija zvuka po svojoj želji. 

Možete da promenite odnos visokih tonova i basa kada je zvuk u Personalizovanom načinu.

Napomena: Visoki i bas dostupni su samo u Personalizovanom načinu gde možete da ih podesite po želji. 

Balans 
Pritisnite▼/▲  za izbor opcije, zatim ◄/►  za podešavanje. 

Automatski nivo glasnoće 

Pritisnite ▼/▲ za izbor Automatskog nivoa glasnoće, zatim◄/►   za Uključivanje ili Isključivanje. 

SPDIF  
Pritisnite▼/▲  kako biste  birali SPDIF Način, zatim◄/►   kako biste  birali Isključeno/PCM/Auto 

AD Prekidač 
Pritisnite▼/▲  kako biste  birali AD prekidač, zatim◄/►   kako biste  birali Uključeno ili Isključeno. Funkcija 
ambliopije za slijepe koristi pomiješane zapise za opisivanje trenutnog ekrana. Podržano u slučaju 
postojanja koda. 

NAPOMENA: 
Balans: Može podesiti izlaz zvučnika. Omogućava najbolje slušanje na trenutnoj poziciji.  
Automatski nivo glasnoće: Koristi se za smanjenje razlike između kanala i automatske glasnoće programa.
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Timer 

Meni vremena 

Pritisnite MENU kako biste  prikazali glavni meni. 
Pritisnite◄/►   kako biste  birali Vreme u glavnom meniju. 

1. Pritisnite▼/▲  kako biste  birali opciju koju želite da podesite  u meniju VREME. 

2. Pritisnite Enter za podešavanje.

3. Posle završetka podešavanja pritisnite OK kako biste  sačuvali promene i vratili se na prethodni meni.

    Vremenska zona 
Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali Vremensku zonu, zatim OK kako biste  ušli u podmeni.  

Pritisnite ▼/▲ / ◄/►  kako biste  birali vremensku zonu. 

Pritisnite▼/▲   kako biste  birali Timer, zatim pritisnite OK kako 
biste  ušli u podmeni. 

Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali. (Dostupne opcije su: Isključen, 15min, 
30min, 45min, 60min, 90min, 120min, 240min).  
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Automatsko mirovanje 

Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali Automatsko mirovanje, zatim 
pritisnite OK kako biste  ušli u podmeni.  

Pritisnite▼/▲  kako biste  birali.  

Saveti: Daljinski upravljač ne izvodi nikakvu radnju određeno 
vreme, automatski se gasi. Ukoliko izvršite bilo kakvu radnju, 
poništava vreme. 

Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali OSD Timer, zatim OK kako biste  
ušli u podmeni.  

Pritisnite◄/►   kako biste  birali.  

Meni zaključavanja 
Pritisnite MENU kako biste  prikazali glavni meni.  
Pritisnite◄/►   kako biste  birali ZAKLJUČAVANJE u glavnom meniju.  

1. Pritisnite▼/▲  kako biste  birali opciju koju želite da podesite  u meniju ZAKLJUČAVANJE. 
2. Pritisnite OK/ ◄/►  kako biste  podesili. 
3. Posle završetka podešavanja pritisnite MENU kako biste  se vratili na prethodni meni. 
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Postavljanje lozinke 

Zaključavanje sistema 

Pritisnite▼/▲ kako biste  birali Zaključavanje sistema, zatim 
pritisnite OK kako biste  izveli sledeće 3 opcije. 

Zadata lozinka je 0000. Ukolike zaboravite postavljenu lozinku 

nazovite servisni centar.  

Birajte Postavi lozinku kako biste  ušli u podmeni za 

postavljanje nove lozinke. 

Pritisnite ▼/▲ kako biste  uneli lozinku a zatim OK za 

potvrdu. 

Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali Zaključavanje programa, 

zatim OK za ulazak u podmeni.  

Pritisnite Zeleni taster za zaključavanje ili otključavanje 

programa. 
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Roditeljski nadzor Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali Roditeljski nadzor, zatim OK kako 

biste  ušli u podmeni za biranje uzrasta Vaše dece i prikladnih 

programa 

Zaključavanje tastera  

Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali Zaključavanje tastera, zatim ◄/►  kako biste  birali Uključeno ili Isključeno. 

Kada je Zaključavanje tastera uključeno, ne možete koristiti tastere na interfejsu uređaja. 
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Hotelski način 

1. Pritisnite▼/▲  kako biste  birali Hotelski način u meniju Zaključavanje.
2. Pritisnite OK kako biste  ušli u podmeni.

3. Posle završetka podešavanja, pritisnite MENU kako biste  sačuvali promene i vratili se na prethodni meni.

Hotelski način 
Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali Hotelski način, zatim◄/►   kako biste  birali Uključeno ili Isključeno.  

Zaključavanje izvora 

Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali Zaključavanje izvora, zatim OK kako biste  ušli u podmeni.  

Zadati izvor  

Pritisnite▼/▲  kako biste  ušli u Zadati izvor, zatim OK kako biste  ušli u podmeni. 

 Zadati program  
Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali Zadati program, zatim ◄/►  za podešavanje. Opcija moguća kada je izvor DTV 
ili ATV. 

Maksimalna glasnoća 
Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali Maksimalnu glasnoću, zatim ◄/►  za podešavanje.  

Brisanje zaključavanja 
Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali Brisanje zaključavanja, zatim OK kako biste  izbrisali prethodna 
podešavanja. 
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Meni podešavanja 
 

1. Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali opcije koje želite da podesite  u meniju PODEŠAVANJE. 
2. Pritisnite OK za podešavanje. 

3. Posle završetka pritisnite OK kako biste  sačuvali promene i vratili se na prethodni meni. 

Jezik 

Birajte meni OSD jezika. Zadati engleski jezik je odabran kao jezik 

menija.  

Pritisnite ▼/▲ / ◄/►  kako biste  birali meni Jezik. 

TT Jezik  

Pritisnite ▼ / ▲kako biste  birali TT Jezik, zatim OK kako biste  ušli u podmeni.  

Pritisnite ▼/▲ / ◄/► kako biste  birali TT jezik.  

Pritisnite MENU kako biste  prikazali glavni meni. 
Pritisnite ◄/►  kako biste  birali PODEŠAVANJE u glavnom meniju.  
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Audio Jezici 
Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali audio jezik, zatim OK kako biste  ušli u podmeni.  
Pritisnite ◄/►  kako biste  birali Primarni/Sekundarni audio jezik.  
Pritisnite ▼/▲ / ◄/►  kako biste  birali audio jezike 

Jezici podnaslova  
Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali jezik podnaslova, zatim OK kako biste  ušli u podmeni.  
Pritisnite ◄/►  kako biste  birali Primarni/Sekundarni jezik podnaslova.  
Pritisnite ▼/▲ / ◄/►  kako biste  birali jezik podnaslova. 

Oštećenje sluha  
Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali Oštećenje sluha, zatim OK kako biste  birali Uključeno ili Isključeno.  

PVR sistem datoteka  
Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali PVR sistem datoteka, zatim OK kako biste  ušli u podmeni.  
Pritisnite ▼ / ▲kako biste  birali Proveri PVR sistem datoteka, zatim OK za ulazak. Proveriće se brzina USBa. 
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Omjer slike 
Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali Proporcije slike, zatim OK kako biste  ušli u podmeni.  
Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2 

Plavi ekran  
Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali Plavi ekran, zatim OK kako biste  birali Uključeno ili Isključeno.  

Prva instalacija  
Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali Prvu instalaciju, zatim OK kako biste  ušli u meni.  

Resetovanje 
Pritisnite ▼/▲kako biste  birali Resetovanje, zatim OK kako biste  ušli u podmeni.  

Nadogradnja sistema (USB) 
Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali Nadogradnju sistema (USB), uključite svoj USB u USB priključak, zatim 
pritisnite OK kako biste  nadogradili sistem.  

HDMI CEC 
Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali HDMI CEC, zatim OK kako biste  ušli u podmeni.  

CEC kontrola, pritisnite ◄/►  za uključivanje ili isključivanje.  

Audio prijemnik, pritisnite ◄/►  kako biste  uključili ili isključili audio prijemnik.  

Automatsko gašenje uređaja, pritisnite ◄/►  kako biste  uključili ili isključili automatsko gašenje uređaja.  

Popis uređaja, pritisnite OK kako biste  otvorili popis uređaja.  
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Napomene: 

1. Smanjenje šuma u opciji SLIKA ne radi. 

2. AD prekidač u opciji ZVUK ne radi. 

3. Meni Vreme i opis isti su za DTV i ATV način.

4. Zaključavanje programa i Roditeljski nadzor ne rade kada je aktivno ZAKLJUČAVANJE. 

5.  Audio jezici, Jezici podnaslova, Oštećenje sluha i PVR sistem datoteka ne rade u 

opciji PODEŠAVANJE. 

6. PC način nema meni programa. 

Meni ekrana (Samo PC Način) 
Pritisnite MENU za prikaz glavnog menija.  
Pritisnite ◄/►  za izbor EKRANA u glavnom meniju.  

1. Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali opcije koje želite da podesite  u meniju EKRAN. 
2. Pritisnite OK za podešavanje. 

3. Posle završetka podešavanja, pritisnite OK kako biste  sačuvali promene i vratili se na prethoni 

meni. 

Automatsko podešavanje  
Pritisnite OK kako biste  započeli automatsko podešavanje H-Ofseta/V-Ofseta/Veličine/Faze 

H-Ofset. 
Podešavanje horizontalne pozicije slike.  
Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali H-Ofset, zatim OK kako biste  ušli u podmeni. 
V-Ofset 
Podešavanje vertikalne pozicije slike.  
Pritisnite ▼ / ▲kako biste  birali V-Ofset, zatim OK kako biste  ušli u podmeni.  
Veličina  
Podešavanje veličine ekrana.  
Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali Veličinu, zatim OK kako biste  ušli u podmeni.  
Faza 
Podešavanje horizontalnih isprepletenih linija.  
Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali Fazu, zatim OK kako biste  ušli u podmeni.  
Resetiranje pozicije 
Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali Resetiranje pozicije, zatim OK kako biste  ušli u meni.  
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Mediji  

Pritisnite ◄/►  kako biste  birali opciju koju želite da podesite  u glavnom meniju Medija, 

zatim OK za potvrdu. 

Napomena: Pre upotrebe menija Medija, priključite USB uređaj, zatim pritisnite ULAZ kako biste  podesili Izvor 

Ulaza na Mediji.  
Pritisnite ▼/▲ kako biste  birali Mediji u meniju Izvora, zatim OK kako biste  potvrdili.  
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Meni slike  

Pritisnite ◄/►  kako biste  birali SLIKA u glavnom meniju, zatim OK za potvrdu. Pritisnite Izlaz 

kako biste  se vratili na prethodni meni i izišli iz menija.  

Pritisnite ◄/►  kako biste  birali datoteku koju želite da pregledate u meniju datoteka, zatim OK 

kako biste  prikazali sliku.  

Prilikom označavanja željene datoteke, informacije o datoteci će se prikazati sa desne strane a pregled 

slike biće prikazan u sredini.  
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Meni za muziku 
Pritisnite ◄/►  kako biste  birali MUZIKA u glavnom meniju, zatim OK za potvrdu. Pritisnite Exit 

kako biste  se vratili na prethodni meni i izišli iz menija.  

Pritisnite ◄/►  kako biste  se vratili na prethodni meni.  
Pritisnite ◄/►  kako biste  birali datoteku koju želite da preslušate, zatim OK za potvrdu. 
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Meni za film 

Pritisnite ◄/►  kako biste  birali FILM u glavnom meniju, zatim OK za potvrdu.  Pritisnite Exit kako biste  

se vratili na prethodni meni i izišli iz menija. 

Pritisnite ◄/►  kako biste  birali datoteku koju želite da gledate, zatim OK za potvrdu.  

Pritisnite OK za pokretanje odabranog filma.  

Pritisnite OK za izbor menija na dnu, zatim OK za njegovo korišćenje. Pritisnite Exit kako biste  se vratili na 

prethodni meni i izišli iz menija. 
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Meni teksta  

Pritisnite ◄/► kako bi odabrali TEKST u glavnom meniju, zatim OK za potvrdu.  Pritisnite 

Exit kako bi se vratili na prethodni meni i izišli iz menija. 

Pritisnite ◄/►kako bi odabrali datoteku koju želite da pregledate, zatim OK za potvrdu.  

Pritisnite ◄/► kako bi se vratili na prethodni meni.  
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Nema zvuka 

Smetnje i šumovi: 

Rešavanje problema 

Nema slike ni zvuka  
Mogući uzroci: 
Kabl antene ili ulazni uređaji nisu spojeni; 
TV uređaj nije uključen. 
Rešenja: 
 Proverite kabl antene i ulazne uređaje; 
 Pritisnite taster paljenja na daljinskom upravljaču; 
Pritisnite taster paljenja na uređaju i držite ga 5 sekundi, zatim ponovno 
uključite uređaj.  

Mogući uzroci: 
Glasnoća je smanjena, zvuk isključen; 
Nepravilan sistem zvuka. 
Rešenja: 
Pritisnite taster vol+ kako biste  pojačali glasnoću; 
Pritisnite taster utišavanja kako biste ugasili način Utišavanja.  
Promenite sistem zvuka u meniju.  

Mogući uzroci: 
Kabl je oštećen ili olabavljen; 
Nepravilno podešeni kanali; 
Nepravilna pozicija antene; 
Rešenja: 
'Proverite jesu li kabl antene, DVD i drugi kablovi pravilno 
spojeni;  
Resetujte programe ili ih fino podesite;  
Promenite usmerenje antene; 

Ahromatske boje 
Mogući uzroci: 
Nepravilne podešen sistem boja;  
Niske podešene vrednosti hromatskog nivoa;  
Nepravilna pozicija antene. 
Rešenja: 
Promenite sistem boja u lokalni sistem u meniju;  
Povećajte hromatski nivo; 
Promenite usmerenje antene. 

Daljinski upravljač nema učinka: 

Mogući uzroci: 
Baterija je prazna 
Baterija nepravilno 
postavljena; 
Rešenja: 
Proverite napon baterije ili zamenite bateriju;  
Proverite da li su baterije pravilno stavlljene u odnosu 

na naznačeni polaritet. 
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Udhëzime për shfrytëzim
LED TV

LED TV-32LE90T2 
LED TV-40LE90T2
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1. Vendoseni  TV në tavolinë të 
niveluar dhe vendosni 
mbështetësen në mënyrë që  të 
përputhet me vendin e vidave 

Lidhja e mbështetëses me TV

1 . Vendosja e mbështetëses 

Përpara se ta fiksoni/çmontoni mbështetësen, sigurohuni që TV është I fikur.Përpara se 
të nisni nga puna, vendosni jastëk në sipërfaqen ku do të vendosni të shtrirë LED TV. 
Kjo do të shmangë mundësitë për dëmtime. 

TV-32LE90T2 
Udhëzime për instalimin e mbështetëses

2. Lidheni kutinë e e televizrit me mbështetësen me ndihmën e 4
bulonave (pa guarnicion) 
3.Përfundoi

TV-40LE90T2 
Udhëzime për instalimin e mbështetëses

1. Vendoseni TV në tavolinë të niveluar dhe vendosni 
mbështetësen në mënyrë që të përputhet me vendin e 
vidave 

2. Lidheni kutinë e e televizrit me
mbështetësen me ndihmën e 4 
bulonave (pa guarnicion 
3.Procesi përfundoi
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Paralajmërim 

Nuk ka pjesë shtesë për mirembajtje. Mos e hapni pjesën e 

pasme që të shmangni goditjen elektrike. Lutemi, kontaktoni 

personelin tonë të servisit për pyetje ose probleme. 

Lutemi menjëherë hiqeni spinën nga 
adaptuesi AC nëse vini re zhurma të 
çuditshme  ose nuhasni erë ose kur TV 
ka zë, por jo figurë dhe më pas 
kontaktoni suportin teknik. Televizori duhet të ruhet nga shiu, 

lagështira dhe pluhurat për të shmangur 
goditjet elektrike ose qarkun e shkurtër. 
Mos I mbuloni hapësirat e ventilimit me 
gazeta, copa, etj. 

Paralajmërim

Paralajmërim: Mos e hapni pjesën e pasme që të shmangni goditjen elektrike. Në 
kuti nuk ka pjesë shtesë për mirëmbajtje. Nëse keni pyetje, kontaktoni pesonelin 
tonë. 

Trekëndësh me shenjën e vetëtimës në mes: Ju kujton për mundësinë e 
tensionit të lartë në rast të goditjes elektrike.  

Trekëndësh me pikë çuditëse në mes: Ju kujton që bëhet fjalë për pjesë shumë 
të rëndësishme. Nëse është e nevojshme ti ndërroni, lutemi të shihni specifikimet 
teknike korresponduese.  

Paralajmërim: Mos e vendosni TV  në vende me shi ose mjegull që të shmangni zjarrin 
ose goditjet elektrike. Mos përdorni objekte të forta dhe mos godisni xhamin e kristaltë 
të televiozorit sepse  kjo mund të sjellë gërvishtje ose dëmtim. 

Paralajmërim: Ndryshimi I produktit pa autorizim është I ndaluar. 

SHENIME: 
Zëri tej normave të lejuara nga kufja mund të sjellë humbje dëgjimi. Pajisja lidhëse përdoret si 
njësi integrale, njësia e shkëputur duhet të jetë gati për punë. 

Siguria 
Tv duhet të ruhet nga nxehtësia e tepërt si rezultat I 

temperaturave të larta ose rrezeve 
të diellit. Kërkohet ajrim shumë I 
mirë. Mundësoni një hapësirë prej 
10cm midis TV dhe pajisjeve të tjera 
ose murit.
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Ekranin mund ta pastroni me copë të thatë dhe të butë pasi 
keni hequr spinën nga priza. Mos e fshini shumë herë 
ekranin, mos e prekni ose godisni me objekte të mprehta. 

Mos e pastroni  TV me përbës me bazë benzine, 
kimikate ose alkol sepse do të dëmtohet produkti ose 
ekrani.

Mos e vendosn TV në sipërfaqe jo të 
niveluar.

Mos e vendosni kabllin e ushqimit ose kablla të tjerë në 
vende ku kalohet.  Mos e pengoni kabllin ose prizën 

Mos e çmontoni mbështetësen sepse përmban 
tension të lartë dhe do të shkaktohet goditje 
elektrike. Kontrollet dhe rregullimet e 
brendshme duhet të bëhen nga personel I 

kualifikuar.

Mos vendosni burime zjarri në ose afër TV-së. Lutemi 
hiqeni spinën nga priza dhe kontaktoni suportin teknik 
nëse ka përbërës të huaj ose ujë në TV-.

Hiqeni kabllin e ushqimit dhe të antenës gjatë kohës 
kur ka vetëtima dhe shtrëngata që të mos dëmtohet  
TV. Të gjithë njerëzit duhet të qëndrojnë sa më larg 
antenës kur ka vetëtima.
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Tabela e përmbajtjes 

Tabela e përmbajtjes .......................  

Kontrolli I nderfaqes ........................  

Diagrama e ndërfaqes kabllore 

Pulti I komandimit ............................  

Menuja e figurës ..............................  

Menuja e zërit ...................................  

Menuja e kanaleve ...........................  

Menuja e mbylljes ............................  

Menuja e vendosjes .........................  

USB përdorim ..................................  

Menuja e medias ..............................  
Zgjidhja e problemeve .....................  

Hyrje mbi produktin 

1 .Hyrje e shkurtër 

Hyrje mbi produktin 

Urime! Ju keni zgjedhur televizorin e gjeneratës së fundit me kristal likuid me rezolucion të 

lartë. Me ekranin e cilësisë së lartë  dhe peshën e vogël, I krijuar në mënyrë që të ruajë 

energjinë nuk ka rrezatim të dëmshëm me marrësin e televizorit me ndjeshmëri të lartë. 

Gjenerata e re e televizorëve me kristal likuid do tju mundësojë një përvojë të re dhe të 

sigurtë. 

Aplikimi I ngjyrave TFT Active Matrice me teknologji tërësisht të re, bën që produkti të ketë cilësi të 

lartë figure, të punojë shpejt si dhe programet  VCD dhe DVD.  Mund të përdoret dhe si televizor 

dixhital ose ekran kompjuteri. Jemi të bindur që do të jeni të kënaqur me produktin. 

Faleminderit që blini dhe përdorni produktet tona! 
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Kontrolli I ndërfaqes 

Butoni I kontrollit për ekranin e përparmë ndodhet në fund të TV. 

1/POWER
Ndizeni TV ose vendoseni në gjendjen e pritjes (standby) 

2Hyrje 
Butoni për zgjedhjen e burimit të sinjalit. 

3IMenuja 
Hyni ose dilni nga menuja kryesore. 

4 VOL- 
Butoni për uljen e zërit; Hyni në menunë tjetër dhe përshtasni cilësimet OSD (ulje). 

5 VOL + 
Butoni për ngritjen e zërit; Hyni në menunë tjetër dhe përshtasni cilësimet OSD (ngritje). 

6 CH- 
Buton për zvogëlimin e numrit të programeve; zvogëloni numrin e programeve dhe 
zgjidhni opsionin tjetër në menu. 

7 CH+ 
Butoni për shtimin e numrit të programeve: shtoni numrin e programeve dhe  zgjidhni 
opsionin tjetër në menu. 
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C!) 

0-9 

Info 

Return 

Source 

Menu 

 OK 

List 

Exit 

VOL +/- CH 

+/- Zoom +/- 

FAV 

EPG 

Text 

Subtitle 

Rec

TimeShift

SHENIME 

Pulti i komandimit 

Përshkrimi i pultit të komandimit 

Pjesa më e madhe e funksioneve të televizorit tuaj është e disponueshme përmes 

menusë e cila shfaqet në ekran. Pulti i komandimit i cili vjen me setin mund të përdoret 

për navigim përmes menusë dhe konfigurimit të cilësimeve të 

përgjithshme 

(MUTE) Ul volumin e zërit të TV në nivelin minimal. Shtypni butonin 

sërish që të ketë zë TV. 

(On/Off buton) Ndez dhe fik televizorin. 

(butonat e numrave) Numrat e kanaleve. 

Tregon statusin e informacionit. 

Ju kthen në kanalin e mëparshëm të TV. 

Shtypeni për të zgjedhur burimin e sinjalit. 

Tregon sistemin e menusë. 

(butoni me drejtim lart, poshtë , majtas dhe djathtas shfaq elementë 

të ndryshë në menu dhe rregullon menunë e kontrollit.   

Për të hapur nënmenunë e duhur dhe për të hyrë në listën e kanaleve 

Shtypni për të zgjedhur listën e rregjistruar. 

Dalje nga sistemi I menusë. 

Ul ose rrit volumin e televizorit. 

Skanon lart ose poshtë në listën e kanaleve. Shtypni për të zgjedhur 
formatin e dëshiruar të ekranit 

(Në modelin e punës USB nuk është e mundur.) 
. SHtypni butonin  FAV që të shihni kanalet tuaja të preferuara.. 

Ndez dhe fik udhëzuesin elektronik të programeve.  I zbatueshëm vetëm për 
programet dixhitale dhe jo I disponueshëm p€r disa modele. 

Shtypni p€r të zgjedhur menunë e titrave. 

Shtypni për të regjistruar kanalet që shihni në DTV mënyrë 
pune.. 

Shtypni butonin e ndryshimit të kohës që të ndaloni programin. Ndryshimi I kohës. 

RED BUTON  shtypeni në modelin e duhur të punës për të hyrë në funksionin e 

duhur. 

GREEN shtypeni në modelin e duhur të punës për të hyrë në funksionin e duhur. 

YELLOW shtypeni në modelin e duhur të punës për të hyrë në funksionin e 

duhur. 

BLUE shtypeni në modelin e duhur të punës për të hyrë në funksionin e duhur. 

(LANG) Ndrysho gjuhën audio. 

1. Mos përzieni bateritë e reja me të vjetrat ose lloje të ndryshme baterish.

2. Kur bateritë janë afër fundit të energjisë, mund të ketë rrjedhje dhe

rrjedhimisht dëmtohet pulti I komandimit. 

3. Nëse produktin nuk do ta përdorni për një kohë të gjatë, hiqni bateritë që 

mos të ketë rrjedhje. 

4. PARALJMERIM: Bateritë nuk duhet të ekspozohen në nxehtësi të lartë si 

psh ndaj rrezeve të diellit, zjarri dhe të ngjashme.  



10 

Vendosja e parë 

Shtypni butonin  BURIM që tju shfaqet lista e burimeve të sinjalit. 

Shtypni ▼/ ▲ose butonin  OK për të zgjedhur burimin e sinjalit që doni. 

Shtypni butonin OK për të hyrë në burimin e sinjalit. 

Shtypni EXIT që të ndaloni. 

LidheniRF kabllin nga foleja e televizorit e quajtur “RF-In” në prizën e antenës. 
Zgjidhni gjhën. Shtypni butonin ◄ / ► për të zgjedhur gjuhën e menusë dhe 
mesazhin.

Zgjidhni shtetin 
Shtypni ▼ / ▲për të shenjuar menunë e shtetit. 
Shtypni ◄ / ► për të zgjedhur shtetin që dëshironi. 
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Vendosje automatike 

Kur zgjidhni vendosjen automatike, zgjidhni menunë dhe shtypni butonin e 

shigjetës së majtë që të kapërceni vendosjen e programeve ATV.  E njëjta 

gjë vlen dhe nëse duam të kapërcejmë programet DTV. 
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Përdorimi I menusë 

Menuja e kanaleve 

Shtypni butonin MENU që tju shfaqet menuja kryesore. 
Shtypni ◄ / ► për të zgjedhur kanalin në menunë kryesore 

1. Shtypni ▼ / ▲ qe të zgjidhni opsionin që doni të vendosni në menunë e kanaleve.
2. Shtypni OK për të zgjedhur ndryshimet që bëtë.

3. Pas përfundimit shtypni OK që ti ruani ndryshimet dhe  të ktheheni  në menunë e 

mëparshme.    

.Vendosje automatike 

Shtypni ▼ / ▲ që të zgjidhni Vendosjen automatike, Shtypni  OK/► për të zgjedhur 
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Puna me menunë

ATV Vendosje 
manuale

Programi I tanishëm 
Vendosni numrin e kanalit 

Sistemi I ngjyrave 
Zgjidhni sistemin e 
ngjyrave 

Sistemi I zërit     
Zgjidhni sistemin e zërit 

Vendosja Fino 
Rregullon frekuencat e kanaleve. 

Kërkim 
Nisni kërkimin e kanaleve.
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DTV Vendosje manuale 
Shtypni ▼ / ▲ që të zgjidhni DTV vendosje manuale, më pas shtypni OK për hyrje në 
nënmenu. Shtypni ◄ / ► që të zgjidhni kanalin, më pas OK për kërkim programesh.

Rregullimi I programeve 
SHtypni butonin▼ / ▲ për të zgjedhur rregullim programesh, 
më pas shtypni  OK për të hyrë në nënmenu. 

Butonat me tre ngjyra janë për programimin e kanaleve. Si 

fillim shtypni ▼ / ▲ për të cilësuar kanalin që doni, më pas: 

Shtypni butonin e kuq për të fshirë programet nga lista, 

butonin e verdhë për mbivendosje programesh dhe butonin 

blu për të kapërcyer  programin e zgjedhur. Shtypni butonin 

Fav për të shtuar programet në listën e të preferuarve 

(pajisja juaj automatikisht do të kapërcejë programet kur 

përdorni butonat  CH+/- për të parë programet).
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Shtypni butonin e verdhë për të hyrë në menunë e 
mëposhtme. it will produce a warning message.

Skeda e programeve 

Shtypni butonin▼ / ▲ për të zgjedhur skedën e programeve, më pas shtypni që të hyni 

në nënmenu. Opsioni i disponueshëm tek burimi DT. 

Informacione mbi sinjalin 
Shtypni butonin▼ / ▲ për të zgjedhur informacione mbi sinjalin, më pas shtypni butonin  OK 
për të parë informacione të detajuara mbi sinjalin. I disponueshëm vetëm kur sinjali është 
DTV.

Kur koha e specifikuar mbivendoset do të 
shfaqet në ekran paralajmërim 



16 

Menuja e figurës 
Shtypni butonin  MENU për të shfaqur menunë kryesore 
Shtypni butonin ◄ / ► Për të zgjedhur FIGURA në menune kryesore. 

1. Shtypni ▼ / ▲ për të zgjedhur opsionin që doni të vendosni në menunë FIGURA.
2. Shtypni OK për vendosje.
3. Pasi e keni vendosur, shtypni butonin MENU për të ruajtur ndryshimet dhe për tu kthyer në
menunë e mëparshme. 

Mënyra e paraqitjes së figurës 

Shtypni▼ / ▲  për të zgjedhur Mënyrën e figurës, më pas shtypni OK për të hyrë në nënmenu. 

Mund të ndryshoni kontrastin, ndriçimin, ngjyrat, mprehtësinë dhe nuancat kur figura është në 

mënyrën e  Personalizuar. 
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Kontrasti / Ndriçimi / Ngjyra / Nuanca / Mrehtësia 

Shtypni ▼ / ▲ për të zgjedhur opsionin, më pas◄ / ► për ta vendosur.  

Kontrasti Vendosni intensitetin e figurës,kur hija e figurës është e pandryshueshme. 

Ndriçimi     Vendosni daljen optike për figurën në tërësi, kjo do ndikojë në pjesët e errëta të figurës. 

Ngjyra Vendosni ngjyrat sipas dëshirës tuaj. 

Nuanca Përdoreni për të vendosur ndryshimet e ngjyrave  kur  është në  NTSC kod. 

Mprehtësia  Vendosni mprehtësinë në detajet e figurës. 

Ngrohtësia e ngjyrave 

Ndryshoni tërësisht pamjen e ngjyrave të figurës 

Shtypni ▼ / ▲ për të zgjedhur Ngrohtësinë e ngjyrave, më pas OK për të hyrë në nënmenu. 

Shtypni◄ / ► për të zgjedhur Ngrohtësinë  (Mënyrat e disponueshme: Ftohtë, Normal, 

Ngrohtë). 

Ftohtë Rrisni tonet blu të ngjyrës së bardhë. 

Normal Rrisni tonet e ngjyrës së bardhë. 

Ngrohtë  Rrisni tonet e kuqe të ngjyrës së bardhë. 

Zvogëlimi I zhurmave 

Për të filtruar dhe zvogëluar zhurmat e figurës dhe përmirësuar cilësinë e saj.   

Shtypni ▼ / ▲ për të zgjedhur Zvogëlimin e zhurmave, më pas shtypni OK për të hyrë në 

nënmenu. 
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Shtypni MENU për tu shfaqur menuja kryesore. 
Shtypni◄ / ►  për të zgjedhur ZERIN në menunë kryesore 

I fikur Zgjidheni për të fikur zhurmat e figurave 

I ulët Zbulon dhe heq zhurmat e ulta të figurës 

Mesatar  Zbulon dhe heq zhurmat mesatare të figurës. 

I lartë Zbulon dhe zvogëlon zhurmat e larta. 

I dhënë Vendosur si I Dhënë. 

Menuja e zërit 

1. Shtypni▼ / ▲  për të zgjedhur opsionin që doni të vendosni në menunë ZERI.

2. Shtypni  Enter  për vendosje.

3. Pas përfundimit të vendosjes shtypni OK për të ruajtur ndryshimet dhe kthyer në menunë e

mëparshme. 

Mënyra e zërit 

Shtypni▼ / ▲  për të zgjedhur Mënyrën e zërit, 

më pas OK për të hyrë në nënmenu.  

Shtypni▼ / ▲ për të zgjedhur
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Standard 
Muzika 
Film 
Sport 

Personalizuar 

Prodhon zë të njëjtë për të gjithë hapësirën 
Ruan zërin origjinal. I mirë për programet muzikore. 
Rrit treble dhe bas për eksperiencë sa më të mirë. 
Rrit vokalet për sportin. 
Zgjidheni për të vendosur cilësimet e zërit. 

Ju mund të ndryshoni vlerën e  Treble dhe  Bass kur zëri është në mënyrën Personale. 

Shënim: Treble dhe Bas ndodhen vetëm në mënyrën e  Personalizuar ku mund ti vendosni sipas 
dëshirës.   

Balanca 
Shtypni▼ / ▲  për të zgjedhur opsionet, më pas◄ / ► për vendosje. 

Nivel automatik I zërit 

Shtypni ▼ / ▲ për të zgjedhur Nivelin automatik të zërit, më pas◄ / ►  për Ndezje ose Fikje. 

SPDIF Mënyra 

Shtypni▼ / ▲  për të zgjedhur SPDIF Mënyra, më pas ◄ / ►  për të zgjedhur  Fikur / PCM / Auto 

AD Switch 
Shtypni▼ / ▲  për të zgjedhur AD switch, më pas ◄ / ►  për të zgjedhur Ndezur ose Fikur. Funksioni 
për të verbrit përdor të dhëna të përziera për të përshkruar. Suportohet kur ka kod. 

SHENIM: 
Balanca: Mund të vendosë daljen e zërit. Mundëson dëgjimin më të mirë në pozicion aktual. 
Niveli automatik I zërit: Përdoret për të zvogëluar diferencat midis kanaleve dhe programeve me zë 
automatik. 
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Timer 

Menuja e orës 

Shtypni  MENU për tu shfaqur menuja kryesore. 
Shtypni◄ / ►  për të zgjedhur  Orën në menunë kryesore. 

1. Shtypni▼ / ▲  për të zgjedhur opsionin që doni të vendosni në menunë ORA.

2. Shtypni  Enter për vendosje.

3. Pasi e keni vendosur shtypni OK për të ruajtur ndryshimet dhe kthyer në menunë e mëparshme.

Zona kohore 

Shtypni ▼ / ▲për të zgjedhur Zonën kohore, më pas  OK për të hyrë në nënmenu 

Shtypni▼ / ▲ / ◄ / ► për të zgjedhur zonën kohore 

Shtypni▼ / ▲   për të zgjedhur Timer, më pas shtypni OK 
për të hyrë në nënmenu. 

Shtypni ▼ / ▲ për të zgjedhur. (Opsionet e disponueshme janë: 
Fikur, 15min,30min,45min,60min, 90min,120min,240min).  
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Gjendja e qetësisë 
automatike 

Shtypni ▼ / ▲ për të zgjedhur Gjendjen e qetesisë automatike, 
më pas shtypni OK për të hyrë në nënmenu.  

Shtypni ▼ / ▲  për të zgjedhur. 

Këshillë:  Pulti I komandimit  nuk performon asnjë veprim kur 
koha është e specifikuar, automatikisht fiket. Nëse performoni 
ndonjë veprim, koha do të shkatërrohet. 

Shtypni ▼ / ▲ për të zgjedhur OSD Timer, më pas OK për të 
hyrë në nënmenu. 

Shtypni◄ / ►  për të zgjedhur. 

Menuja e mbylljes 
Shtypni MENU për tu shfaqur menuja kryesore.  
Shtypni◄ / ►  për të zgjedhur KYCJE në menunë kryesore. 

1. Shtypni▼ / ▲  për të zgjedhur opsionin që doni të vendosni në menunë  KYCJE.
2. Shtypni OK/ ◄ / ► për të vendosur.
3. Pas përfundimit shtypni  MENU për tu kthyer në menunë e mëparshme.
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Postavljanje lozinke 

Kyçja e sistemit 

Shtypni▼ / ▲ për të zgjedhur Kyçje sistemi, më pas 
shtypni OK për të realizuar veprimet e mëposhtme. 

Fjalëkalimi I dhënë është 0000. Nëse e harroni 

fjalëkalimin e vendosur telefoni shërbimit të servisit. 

Zgjidhni Vendos fjalëkalimin  per të hyrë në nënmenu dhe 

vendosur fjalëkalimin e ri. 

Shtypni ▼ / ▲ për të vendosur fjalëkalimin dhe më pas 

OK për konfirmim. 

Shtypni ▼ / ▲ për të zgjedhur Kycje programi, më pas 

OK për hyrje në nënmenu.  

Shtypni butonin Jeshil për kyçje ose zhbllokim të 

programeve.   
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Mbikqyrja prindërore Shtypni  ▼ / ▲ për të zgjedhur Mbikqyrjen prindërore, më pas 

OK për të hyrë në nënmenu dhe për te zgjedhur moshën e 

përshtatshme për fëmijët tuaj.   

Butonat e kyçjes 

Shtypni ▼ / ▲ për të zgjedhur  Butonin e kyçjes, më pas ◄ / ► për të zgjedhur Ndezur ose Fikur. Kur 

butoni I kyçjes është I ndezur, ju nuk mund të përdorni butonat në ndërfaqen e pajisjes. 
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Modeli Hotel 

 

1. Shtypni▼ / ▲  për të zgjedhur modelin  Hotel  në menunë Kyçje. 
2. Shtypni OK për të hyrë në nënmenu. 

3. Pasi keni përfunduar vendosjen shtypni MENU për të ruajtur ndryshimet dhe për tu kthyer në 

menunë e mëparshme.  

Modeli Hotel 
Shtypni ▼ / ▲ për të zgjedhur modelin Hotel, më pas ◄ / ►  për të zgjedhur Ndezur ose Fikur.  

Kyçja e burimit 

Shtypni ▼ / ▲ për të zgjedhur Kyçje burimi, më pas OK për të hyrë në nënmenu.  

Burimi I dhënë  

Shtypni▼ / ▲  për të hyrë në burimin e dhënë, më pas OK për të hyrë në nënmenu. 

Program I dhënë 

Shtypni  ▼ / ▲ për të zgjedhur Programin e dhënë , më pas ◄ / ► për vendosje. Opsioni është I 
mundur kur burimi eshtë   DTV ose ATV. 

Volumi maksimal I zërit 
Shtypni ▼ / ▲ për të zgjedhur Volumin Maksimal të zërit, më pas ◄ / ► për vendosje.  

Fshirja e kyçjes 
Shtypni  ▼ / ▲ për të zgjedhur  Fshirjen e kyçjes, më pas OK për të fshirë cilësimet e 
dhëna të mëparshme.
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Menuja e vendosjes 

1. Shtypni ▼ / ▲ për të zgjedhur opsionin që doni të vendosni në menunë VENDOSJE.
2. Shtypni OK për vendosje.

3. Pas përfundimit shtypni  OK që të ruani ndryshimet dhe të ktheheni në menunë e mëparshme.

Gjuha 

Zgjidhni menunë e gjuhës  OSD. Gjuha angleze është zgjedhur si 

gjuhë menuje.   

Shtypni ▼ / ▲ / ◄ / ► për të zgjedhur menunë Gjuha. 

TT Gjuha 

Shtypni ▼ / ▲për të zgjedhur  TT Gjuha, më pas  OK për të hyrë në nënmenu. 

Shtypni  ▼ / ▲ / ◄ / ►për të zgjedhur TT gjuhën.  

Shtypni MENU për të shfaqur menunë kryesore. 
Shtypni◄ / ► për të zgjedhur VENDOSJE  në menunë kryesore. 
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Audio e Gjuhëve 
Shtypni  ▼ / ▲ për të zgjedhur Audio gjuhësh, më pas  OK për të hyrë në nënmenu. 
Shtypni ◄ / ► për të zgjedhur Primare/Sekondare  gjuhën Audio.  
Shtypni  ▼ / ▲ / ◄ / ► për të zgjedhur gjuhën Audio. 

Gjuha e titrave 
Shtypni▼ / ▲ për të zgjedhur gjuhën e titrave, më pas OK për të hyrë në nënmenu. 
Shtypni  ◄ / ► për të zgjedhur tirat e Gjuhës Primare/Sekondare.  
Shtypni ▼ / ▲ / ◄ / ► për të zgjedhur Gjuhën e titrave 

Dëmtimi I dëgjimit 
Shtypni ▼ / ▲ për të zgjedhur Dëmtim degjimi, më pas OK për të zgjedhur Fikur ose Ndezur. 

PVR sistem datoteke 
Shtypni ▼ / ▲ për të zgjedhur PVR sistem datoteke, më pas  OK për të hyrë në nën menu.  
Shtypni ▼ / ▲për të zgjedhur Kontrollo PVR sistem datoteke, më pas OK për hyrje. Do të kontrollohet 
shpejtësia e  USB-së. 



27 

Raporti I figurës 
Shtypni ▼ / ▲ për të zgjedhur Raportin e  figurës, më pas OK për të hyrë në nën menu.  
Shtypni ▼ / ▲ për të zgjedhur Raportin e figurës (Të disponueshme janë mundësitë :Auto, 4:3,16:9, 
Zooml, Zoom2). 

Ekrani blu 
Shtypni ▼ / ▲ për të zgjedhur Ekranin blu, më pas OK për të zgjedhur ndezur ose fikur. 

Instalimi I parë 
Shtypni ▼ / ▲ për të zgjedhur  Instalimin e parë, më pas OK për të hyrë në menu. 

Reset 
Shtypni ▼ / ▲për të zgjedhur Reset, më pas  OK për të hyrë në nënmenu. 

Përmirësimi I sistemit (USB) 
Shtypni ▼ / ▲ për të zgjedhur Përmirësim sistemi (USB), vendosni  USB  tuaj ne folenë e  USB-së, më 
pas shtypni  OK për të përmirësuar sistemin.  

HDMI CEC 
Shtypni ▼ / ▲ për të zgjedhur HDMI CEC, më pas OK për të hyrë në nënmenu. 

CEC kontrolli, shtypni◄ / ► për ndezje ose fikje.  

Audio marrës, shtypni ◄ / ► për të ndezur ose fikur audio marrësin.  

Fikje automatike e pajisjes, shtypni ◄ / ► për të ndezur ose fikur Fikjen automatike të pajisjes. 

Lista e pajisjeve, shtypni OK për të hapur listën e pajisjeve.  
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Shënime: 

1. Zvogëlimi I zhurmave në opsionin  FIGURA nuk vlen.

2. AD switch në opsionin ZERI nuk vlen.

3. Menuja e orës dhe përshkrimi  janë të nj’ëjta për mënyrën DTV dhe ATV.

4. Kyçja e programeve dhe Mbikqyrja prindërore nuk vlejnë në  opsionin KYCJE.

5. Gjuhët Audio, Gjuha e titrave, Dëmtimi I dëgjimit dhe  PVR sistem datoteke

nuk vlejnë në opsionin VENDOSJE 

6. PC mënyra nuk ka menu programesh.

Menuja e ekranit (Vetëm mënyra PC) 
Shtypni MENU për të shfaqur menunë kryesore.  
Shtypni ◄ / ► për të zgjedhur EKRAN në menunë kryesore. 

1. Shtypni ▼ / ▲ për të zgjedhur opsionin që doni të vendosni në menunë  EKRAN.
2. Shtypni OK për vendosje.

3. Pasi keni vendosur shtypni OK për të ruajtur ndryshimet dhe kthyer në menunë e

mëparshme. 

Vendosje automatike 
Shtypni OK për të nisur me vendosjen automatike  H-Ofset/V-Ofset/Madhësia/Faza 

H-Ofset. 
Vendosja e pozicionit horizontal të figurës 
Shtypni ▼ / ▲ për të zgjedhur H-Ofset, më pas  OK për të hyrë në nënmenu. 
V-Ofset 
Vendosja e pozicionit vertikal të figurës 
Shtypni ▼ / ▲për të zgjedhur V-Ofset, më pas OK për të hyrë në nënmenu.  
Madhësia  
Vendosje e madhësisë së ekranit 
Shtypni  ▼ / ▲ për të zgjedhur Madhësinë, më pas OK për të hyrë në nënmenu.  
Faza 
Vendosja e linjave horizontale të ndërthurura 
Shtypni ▼ / ▲ për të zgjedhur Fazën, më pas OK për të hyrë në nënmenu.  
Reset pozicioni 
Shtypni ▼ / ▲ për të zgjedhur Reset pozicioni, më pas OK për të hyrë në menu. 
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Media 

Shtypni ◄ / ► për të zgjedhur opsionin që doni të vendosni në menunë kryesore 

Media, më pas  OK për konfirmim. 

Shënim: Përpara se të përdorni menunë Media, vendosni pajisjen USB dhe më pas shtypni HYRJE që 

të vendosni Burimin e Hyrjes  në Media  
Shtypni ▼ / ▲ për të zgjedhur  Media në menunë e Burimit, më pas OK për konfirmim. 
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Menuja e Figurës 

Shtypni ◄ / ► për të zgjedhur  FIGURA  ne menunë kryesore, më pas  OK për konfimim. 

Shtypni  Dalje për tu kthyer në menunë e mëparshme dhe për të dalë nga menuja. 

Shtypni ◄ / ► për të zgjedhur datotekën qe doni të shihni në menunë e datotekës, më pas 

OK për tu shfaqur figura.   

Kur zgjedhim datotekën e dëshiruar ,informacionet mbi datotekën do të shfaqen në anën e 

djathtë, ndërsa figura në qendër.  
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Menuja e muzikës 
Shtypni ◄ / ► për të zgjedhur MUZIKA në menunë kryesore, më pas OK për konfirmim. 

Shtypni Dalje për tu kthyer në menunë e mëparshme dhe për të dalë nga menuja. 

Shtypni ◄ / ► për tu kthyer në menunë e mëparshme.  
Shtypni ◄ / ► për të zgjedhur datotekën që doni të dëgjoni, më pas OK për konfirmim. 



32 

Menuja e filmit 

Shtypni ◄ / ► për të zgjedhur FILM në menunë kryesore, më pas OK për konfirmim. Shtypni Exit 

për tu kthyer në menunë e meparshme dhe për të dalë nga menuja. 

Shtypni ◄ / ► për të zgjedhur datotekën që doni të shikoni, më pas OK për konfirmim.  

Shtypni OK për të nisur filmin që keni zgjedhur.  

Shtypni  OK për të zgjedhur menunë në pjesën e poshtme, më pas OK për përdorim. Shtypni Exit 

për tu kthyer në menunë e mëparshme dhe për të dalë nga menuja. 
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Menuja e tekstit 

Shtypni ◄ / ► që të zgjidhni  TEKST në menunë kryesore, më pas OK për konfirmim. Shtypni 

Exit që të khtheheni në menunë e mëparshme  dhe të dilni nga menuja.   

Shtypni ◄ / ►për të zgjedhur datotekën që doni të shihni, më pas OK për konfirmim. 

Shtypni ◄ / ►për tu kthyer në menunë e mëparshme.  
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Borë dhe zhurma: 
:

Zgjidhja e problemeve 

Nuk ka as figurë as zë 
Shkaqet e mundshme: 
‘Kablli I ushqimit, antena dhe pajisja dalëse nuk janë lidhur; 
*TV nuk është I ndezur.
Zgjidhje: 
 Kontrolloni kabllin e ushqimit, antenën dhe pajisjen dalëse; 
’Shtypni butonin  Power në pultin e komandimit; 
’ Shtypni butonin Power në set që ta fikni për 5 sekonda dhe 
ta ndizni sërish . 

Nuk ka zë 
Shkaqet e mundshme : 
Volumi I zërit është I ulët ose I fikur 
Sistemi I zërit nuk është në rregull . 
Zgjidhje: 
Shtypni butonin e Volumit për të rritur zërin; 
’Shtypni butonin Mute që të ndaloni punën pa zë. 

Lidhni sistemin e zërit me zërin e sfondit; Ndryshoni sistemin e zërit në menu 

Shkaqet e mundshme: 
Kablli është I dëmtuar ose I dobët; 
Cilësimet e programit nuk janë të rregullta; 
Pozicioni I vendosjes së antenës nuk është I rregullt. 
Zgjidhje: 
Kontrolloni nëse është I lidhur drejt kablli, DVD- a dhe 
kablli I antenës; 
Ristartoni programet; 
Rregulloni pozicionin e antenës  

Ngjyra akromatike 
Shkaqet e mundshme: 
‘Cilësimet e sistemit për ngjyrat nuk janë vendosur saktë; 
‘Cilësimet e ngjyrave janë në nivele të ulta;  
‘Pozicioni jo I saktë I antenës. 
Zgjidhje: 
’Ndryshoni sistemin e ngjyrave tek cilësimet; 
Rrisni nivelin e ngjyrave; 
Rregulloni pozicionin e antenës. 

Pulti  I komandimit nuk funksionon: 

 Shkaqet e mundshme: 
Bateritë janë bosh; 
Bateritë nuk janë vendosur saktë; 
Zgjidhje: 
Kontrolloni fuqinë e baterisë ose ndërrojini me të reja; 
Kontrolloni nëse polet e baterisë janë vendosur në 
pozicionet e tyre.





MAK

Упатство за употреба
LED TV

LED TV-32LE90T2 
LED TV-40LE90T2
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Поврзување на телевизорот со сталажа 

1 .Составување на сталажа 
Пред поврзување/одповрзување на сталажата исклучете го телевизорот.  
Пред изведување на задачи поставете мека подлога на која ќе го поставите 
телевизорот. Ова ќе спречи можни оштетувања. 

TV-32LE90T2  
Упатство за инсталација на сталажа

TV-40LE90T2 
Упатство за инсталација на сталажа

1. Ставете го куќиштето на TV на рамен стол и

 
 

поставете го на него, така што ќе се поклопуваатс 
дупките за завртките. 

2. 

Процврстете го куќиштето и постољето 
о 4 дополнителни завртки (без гумени подлоги). 

3. Завршено

2. Процврстете го куќиштето
и постољето со 4 дополнителни 
завртки (без гумени подлоги). 
3.Завршено 

1. Ставете го куќиштето на TV на 
рамен стол и поставете го на него, 
така што ќе се поклопуваат дупките 
за завртките. 
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Предупредување

Предупредување: Немојте да го отварате телевизорот за да избегнете 
струен удар. Во кутијата нема дополнителни делови. Ако имате накакви 
прашања, контактирајте го нашиот центар за грижа за корисници. 

 Триаголник со гром на средина: Предупредува на веројатен висок напон во 

случај на струен удар. 

 Триаголник со извичник во средина: Предупредува дека се работи за 

многу важни делови. Ако е потребна замена на истите, итн, ве молиме 

погледнете ги соодветните технички спецификации. 

Предупредувањe: Немојте да го оставате TV на дождливи или 
магловити места за да избегнете пожар или струен удар. Немојте да 
користите тешки предмети и немојте да удирате по екранот бидејќи можете 
да предизвикате гребании или оштетување. 

 Предупредување: Менување на производот без аутилизација е забрането. 
БЕЛЕШКА: превисоко ниво на звук од слушалките може да предизвика губење на 
слухот. Уредот за поврзување се користи како интегрален уред. А интегралниот уред 
мора да биде спремен за работа.

Сигурност

Уредот треба да го чувате од 
високи температури, уреди за 
греење или директна сончева 
светлина. Уредот бара добра 
вентилација. Обезбедете 10 cm 
простор помеѓу телевизорот и 
другите уреди или ѕидовите.

   Предупредување 

Нема дополнителни делови за оджување. Немојте да го 
отварате телевизорот за да избегнете струен удар.  
Ве молиме контактирајте го нашиот центар за грижа за 
корисници. 

Ве молиме веднаш исклучете го од 
штекер ако приметите било каков 
несакан звук ии мирис или ако LED TV 
има звук а нема слика во тој случај ве 
молиме контактирајте ја нашата 
техничка подршка. LED TV 

треба да го чувате од дожд, влага и 
прашина за да избегнете струен удар или 
краток спој. Немојте да ги прекривате 
вентилациските отвори со завеси, 
весници итн. 
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Екранот можете да го чистите со мека крпа по 
исклучување на уредот од струја. Немојте да го 
бришете екранот претерано и немојте да го гребете, 
допирате или удирате со тврди предмети. 

Немојте да го чистите телевизорот со бензиски, 
хемиски или алкохолни средства моќе да доведе 
до оштетување на уредот. 

Немојте да го ставате телевизорот на 
нестабина површина. 

Немојте да го поставувате кабелот за напојање или 
другите кабли на места каде што може на нив да се 
стои или да се сопне. Немојте да го 
преоптеретувате утикачот. 

Немојте да го расклопувате задниот поклопец 
затоа што тој содржи висок напон и може да 
дојде до струен удар. Внатрешните 
прилагодувања и проверки мора да ги изведува 
квалификуван професионалец. 

Немојте да ставате извор на отворен пламен на 
или близу LED TV. Ве молиме извлечете го 
утикачот за напојување и контактирајте ја 
техничката подршка ако постои предмет или вода 
во ТВ. 

Извлечете го кабелот за напојување и кабелот 
за антеа за време на грмотевици за да не го 
оштетите ТВ со електрични бранови. Бидете 
подалеку од кабелот за антена за време на 
грмотевици. 
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 Табела со содржина 

Табела со содржина ......................  

Контролен интерфејс ....................  

Дијаграм на жичен интерфејс 

Далечински управувач .................  

Мени слика .....................................  

Мени звук ........................................  

Мени канал .....................................  

Мени заклучување ........................  

Мени поставување ........................  

USB користење ..............................  

Мени со медиум .............................  
Решавање на проблеми ...............  

Информации за производот 

1 .Кратко вовед. Вовед за производот 

Честитки! Ја одбравте највновата генерација на телевизор со течен кристал висока дефиниција. 

Опремен со висок квалитет на прикажување и мала тежина, уредот е штедлив и без радијација со 

висока осетливост на телевизиски прием. Новата генерација на телевизори со течен кристал ќе ви 

овозможи сигурно и удобно визуелно искуство. Користејќи активна матрица за боја TFT со нови 

технологии производот моќе да пружи висок квалитет на приказ на слика без пречки.Како додаток се 

овозможени VCD и DCD програмите. Уредот може да се користи за дигитална дефиниција или како 

компјутер. Веруваме дека уредот ќе ги задоволи вашите потреби. 

Ви благодариме на купувањето и користињето на нашиот уред.  
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Контролен интерфејс 

Контролно копче за предната плоча се наоѓа на дното 
од телевизорот.  

1 /POWER

Вклучете го телевизорот или префрлете го во режим на мирување. 

2 Влез 
Копче за бирање на влезен сигнал. 

3 Мени 
Влезете излезете од главното мени. 

4 VOL- 
Кратенки за намалување на звукот; влезете во следното мени и поставете 
OSD опции (намалување). 

5 VOL + 
Кратенки за зголемување на звукот; ; влезете во следното мени и поставете 
OSD опции (зголемување). 

6 CH- 
Кратенки за намалување на бројот на канали; намалете го бројот на канал и 
одберете ја последната опција во менито.  

7 CH+ 
Кратенка за зголемување на бројот на канали; зголемете го бројот на 

каналот и одберете ја следната опција во менито. 
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Далечински управувач 

Опис на далечинскиот управувач за телевизорот 

Повеќето функции на Вашиот телевизор достапни се со помош на менито кој се 

појавува на екранот. Далечинскиот управувач кој доаѓа во пакет може да се користи 

за да се поминува низ менито и да се поставуваат сите основни поставувања.  

(MUTE) Намалување на звукот на најниско ниво. Притиснете го

повторно за враќање на нивото на звукот.  

(On/Off копче) Се вклучува и исклучува телевизорот. 

(нумерички копчиња) Внесување број на канал. 

Ги прикажува информациите на статусот.  

Ве враќа на претходниот канал во ТВ начин на работа.  

Притиснете за бирање на изворот на сигнал. 

Го прикажува менито. 

(копчињата горе, доле, лево и десно Означуваат различни 

објекти во менито. 

За отварање на соодветно подмени и за влез во листата со канали.  

Притиснете за бирање на снимената листа. 

Излес од листата. 

Намалување или зголемување на звукот на телевизорот.  

Скенирајте горе или доле по листата со канали. Притиснете за бирање 
на посакуваниот формат. g  

(Во USB начин не е овозможено.) 
. притиснете го копчето FAV за да ги прегледате каналите од листата 
фаворит. 

Исклуќете и вклучете го Водичот за електронски програ. Применливо само кај 
дигиталните канали (не е достапно за некој модели).  

Телетекст 

Притиснете за бирање на менито за поднаслови.  

Притисснете за снимање на канал кој го гледате во DTV начин на работа.  

Притиснете го копчето за промена на времето за да ја сопрете работата на 

програмата заради стартување на функцијата. Промена на време.  

RED BUTTON во соодветниот начин на работа притиснете го копчето  за 

да влезете во правата функција како назнака. 

GREEN во соодветниот начин на работа притиснете го копчето за да 

влезете во правата функција како назнака. 

YELLOW во соодветниот начин на работа притиснете го копчето за да 

влезете во правата функција како назнака.  

BLUE во соодветниот начин на работа притиснете го копчето за да 

влезете во правата функција како назнака.  

(LANG) Промена на аудио јазик. 

1, Немојте да ги мешате новите и старите батерии или различни 

типови на батерија.  

2, Кога батериите се при крај може да дојде до истекување од нив и 

да предизвика оштетување на далечинскиот управувач. 

3, Доколку уредот нема да се користи подолго време, извадете ги 

батериите од далечинскиот управувач.  

4, ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: батериите не треба да се изложуваат на претерана 

топлина каква што е сонцето, пожар или слично. 

Mute 

C!) 

0-9 

Info 

Return 

Source 

Menu 

OK 

List 

Exit 

VOL +/- CH 

+/- Zoom +/- 

FAV 

EPG 

Text 

Subtitle 

Rec 

TimeShift

NAPOMENE 
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Прво поставување 

Притиснете го копчето ИЗВОР за да ја прикажете листата со изворен сигнал. 

Притиснете ▼/ ▲или копчето OК за да одберете извор на сигнал. 

Притиснете го копчето OK за да влеземе во изворот за сигнал. 

Притиснете EXIT за да искочите. 

Поврзете го RF кабелот од телевизорскиот слот “RF-In” во Вашиот утикач за 
антена. 
Одберете јазик. Притиснете го копчето ◄ / ► за да одберете јазик на менито и 
порака..

Одберете држава 
Притиснете ▼ / ▲ за да означите држава 
Притиснете ◄ / ► за да одберете држава. 
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Автоматско поставување 

При прво поставување одберете Мени и притиснете го копчето на 

левата стрелка за да го прескокнете DTV поставување програм. 

Истата работа вреди доколку сакаме да ја прескокнеме DTV 

програмата. 
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Користење на менито 

Мени канал 

Притиснете го копчето MENU за да ви се прикаже главното мени. 
Притиснете ◄ / ► за да одберете канал во главното мени. 

1. Притиснете ▼ / ▲ за да ја одберете опцијата во која сакате да поставувате во менито
канал. 
2. Притиснете OK за да одберете промена.

3. По завршување притиснете OK за да сочувате и да се вратите на претходното мени.

.Automatsko podešavanje 

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Автоматско поставување, притиснете  OK/► за да 
одберете. 
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Работа со менито

ATV Рачно 
поставување

Моментален програм 
Поставете број на канал 

Систем боја     
Одберете систем боја 

Звчен систем     
Одберете звучен 
систем 

Фино поставување 
Посебно прилагодете фреквенциско 
поставување. 

Пребарување 
Стартувате пребарување на канал.
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DTV Рачно пребарување 
Притиснете ▼ / ▲ за да одберете DTV рачно поставување, потоа притиснете OK за влез 
во подменито.Притиснете ◄ / ► за да одберете канал, потоа OK за пребарување на 
програма.

Уредување на програм 
Притиснете ▼ / ▲  за да одберете уредување на 
програм, потоа притиснете OK за да влезете во 
подменито. 

Копчињата во три бои се кратенки за програмирање на 

канал. Прво притиснете ▼ / ▲ за да означите канал, 

потоа: притиснете го црвеното копче за бришење на 

програма од листата, жолтото копче за преместување 

на програма, синото копче за прескокнување на означен 

програм. Притиснете го копчето Fav за да ја додадете 

програмата во листата омилени(Вашиот уред 

автоматски ќе ја прескокне програмата за време на 

користење на копчињата CH+/- за прегледување на програма). 
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Распоред на програма 

Притиснете го копчето ▼ / ▲ за да одберете распоред на програма, потоа 

притиснете ОК за да влезете во подменито. Опцијата е достапна кај DTV извор. 

Информации за сигналот 

Притиснете го копчето ▼ / ▲ за да одберете информации за сигналот, потоа притиснете 

го копчето ОК за да видите детални информации за сигналот. Достапно само кога 

сигналот е DTV. 

Притиснете го жолтото копче за влез во долното 
мени.

it will produce a warning message. 

Кога поставеното време се преклопува ќе 
се појави предупредување 
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Мени слика 

Притиснете го копчето MENU за приказ на главното мени. 

Притиснете го копчето ◄ / ► за да одберете СЛИКА ви главното мени. 

1. Притиснете ▼ / ▲ за да ја одберете опцијата која сакате да ја поставите во менито СЛИКА.

2. Притиснете OK за поставување.

3. По завршување со поставување, притиснете го копчето MENU за да ги сочувате промените

и да се вратите на претходното мени. 

Начин слика 

Притиснете▼ / за да одберете Начин слика, потоа притиснете ОК за да влезете во подменито. 

Mожете да ја промените вредноста на контрастот, светлината, бојата, оштрината и нијансите 

кога сликата е во Персонализиран начин. 
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Контраст / Светлина / Боја / Нијанса / Oштрина 

Притиснете ▼ / ▲ за да ја одберете опцијата, потоа ◄ / ► за да ја поставите. 

Контраст  Поставете го интензитетот на сликата, додека сенката на 

сликата е непроменета. 

Светлина     Поставете оптички излез на целокупната слика што ќе влијае на темните 

делови на сликата.  

Боја Поставете ја заситеноста на бојата согласно со вашите желби.  

Нијанса Користите за прилагодување на промена на бојата за време на преност во 

NTSC код. 

Оштрина  Поставете ја оштрината на деталите на сликата. 

Топлина на боја 

Променете го целокупниот изглед на бојата на сликата. 

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Топлина на боја, потоа OK за да влезете во подменито. 

Притиснете ◄ / ► за да одберете топлина (Достапни начини: Ладно,Нормално, Топло). 

Ладно Зголемете ги сините тонови на белата боја. 

Нормално Зголемете ги поврзаните тонови на белата боја. 

Топлo         Зголемете ги црвените тонови на белата боја. 

Намалување на шум 

За филтрирање и намалување на шумот на сликата и подобрување на нејзиниот квалитет.  

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Намалување на шумот, потоа притиснете ОК за да влезете 

во подменито.  
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Исклучено Одберете за исклучување на детекција на шум на слика. 

Ниско Детектирај и отстрани го нискиот шум на слика. 

Средно       Детектирај и отстрани го умерениот шум 

на слика. 

Високо Детектирај и намали го зголемениот шум 

на слика. 

Зададено Поставено како Зададено. 

Мени звук 

1. Притиснете ▼ / ▲ за да ја одберете опцијата која сакате да ја поставите во менито

ЗВУК. 

2. Притиснете OK за поставување.

3. По завршување со поставување, притиснете го копчето ОК за да ги сочувате

промените и да се вратите на претходното мени. 

Начин звук 

Притиснете▼ / ▲  за да го одберете 

Начинот звук, потоа OK за да влезете во 

подменито.  

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете.

Притиснете го копчето MENU за приказ на главното мени. 
Притиснете го копчето ◄ / ► за да одберете СЛИКА ви 

главното мени



17 

Можете да ја промените вредноста на дискантот и басот кога звукот е во Персонализиран 
начин. 

Напомена: Дискантот и басот се достапни само во Персонализиран начин каде што можете 

поединечно да ги прилагодувате. 

Баланс 
Притиснете▼ / ▲  за бирање на опциите, потоа ◄ / ► за поставување. 

Автоматско ниво на звук 

Pritisnite ▼ / ▲ за бирање на Автоматско ниво на звук, потоа◄ / ►  За Вклучување или 

Исклучување. 

SPDIF Начин 
Притиснете▼ / ▲  за да одберете SPDIF Начин, потоа◄ / ►  за да одберете Исклучено / 
PCM / Auto 

AD Прекидач 
Притиснете ▼ / ▲  за да одберете AD прекидач, потоа ◄ / ►  за да одберете Вклучено или 
Исклучено. Функцијата амбилопија за слепи користи помешани записи за опишување а 
моменталниот екран. Подржано во счучај на постоење код.  

НАПОМЕНА: 
Баланс: Можете да поставите излез звучник. Овозможува најдобро слушање во 
моменталната позиција.  
Автоматско ниво на звук: Се користи за намалување на нивото помеѓу каналот и 
автоматскиот звук на програмата. 

Стандардно 

Музика 
Филм 
Спорт 

Персонализирано 

Производи со изедначен звук во сите опкружувања.  
Го чува оргиналниот звук. Добар за музичка програма. 
Го зголемува дисканот и басот за богато искуство на 
звук. 
Ги зголемува вокалите за спорт. 
Одберете за прилагодување на поставувањта за звук.  
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Мени време 

Притиснете MENU за приказ на главното мени. Притиснете◄ / ►  за да 

одберете Време во главното мени. 

1. Притсиснете▼ / ▲  за да ја одберете опцијата која сакате да ја прилагодите во менито
ВРЕМЕ. 

2. Притиснете Enter за поставување.

3. По завршување со поставувањето притсинете OK за да ги сочувате промените и да се

вратите на претходното мени. 

    Временска зона 

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Временска зона, потоа OK за да влезете во подменито. 

Притиснете ▼ / ▲ / ◄ / ► за да одберете временсла зона. 

Притиснете ▼ / ▲   за да одберете Timer,потоа 
притиснете OK за да влезете во подменито. 

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете. (Достапни опции се: 
Исклучен, 15min,30min,45min,60min, 90min,120min,240min). 

Тајмер 
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Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Автоматско мирување, 
потоа притиснете OK за да влезете во подменито.  

Притиснете▼ / ▲  за да одберете. 

Совети: Далечинскиот управувач не изведува никакви 
задачи одредено време, автоматски се исклучува. 
Доколку извршите било каква функција, го поништувате 
времето. izvršite bilo kakvu radnju, poništava vrijeme. 

Притиснете ▼ / ▲ За да одберете OSD Timer, потоа OK 
за да влезете во подменито.  

Притиснете◄ / ►  за да одберете. 

Мени заклучување 
Притиснете MENU за да ви се прикаже главното мени.  
Притиснете ◄ / ►  за да одберете ЗАКЛУЧУВАЊЕ во главното мени. 

1. Притиснете▼ / ▲  за да ја одберете опцијата која сакате да ја прилагодите во менито
ЗАКЛУЧУВАЊЕ. 
2. Притиснете OK/ ◄ / ► за да поставите.
3. По завршување со поставувањата притиснете MENU за да се вратите на претходното
мени. 

Automatsko mirovanje 
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Притиснете▼ / ▲ за да одберете Заклучување на 
системот, потоа притсинете ОК за да ги изведете 
следниве 3 опции.  

Зададено е лозинката 0000. Доколку ја заборавите 

поставената лозинка јавете се во сервисниот центар. 

Одберете Постави лозинка за да влезете во 

подменито за постсавување на нова лозинка. 

Притиснете ▼ / ▲ за да внесете 

лозинка и потоа OK за потврда. 

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете 

Заклучување на програм, потоа OK 

за влез во подменито.  

Притиснете го зеленото копче за 

заклучување или откучување на 

програмaта. 

Поставување на лозинка 

Заклучување на системот 
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Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Родителски надзор, 

потоа ОК за да влезете во подменито за бирање на 

возраста на Вашето дете.  

Заклучување на копчињата 

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Заклучување на копчињата, потоа ◄ / ► за да одберете 

Вклучено ии исклучено. Кога е Заклучување на копчињат вклучено не можете да користите 

ги користите копињата на уредот. b 

Родителски надзор 
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Хотелски начин 

1. Притиснетеe▼ / ▲  за да одберете Хотелски начин во менито Заклучување.
2. Притиснете OK за да влезете во подменито.

3. По завршување со прилагодувањата притиснете MENU за да ги сочувате промените и да се

вратите на претходното мени. 

Хотелски начин 
Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Хотелски начин, потоа◄ / ►  за да одберете Вклучено или 
исклучено.  

Заклучување на изворот 

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Заклучување на изворот, потоа ОК за да влезете во 

подменито. 

Зададен извор 

Притиснете▼ / ▲  за да влезете во Зададениот извор, потоа OK за да влезете во подменито. 

 Зададен програм  

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Зададен програм, потоа ◄ / ► за поставување. Опцијата е 
возможна кога изворот е DTV или ATV.  

Максимален звук 
Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Максимален звук, потоа ◄ / ► за поставување. 

Бришење на заклучување 
Притиснете▼ / ▲ за да одберете Бришење на заклучување, потоа ОК за да ги 
избришете поставувањата претходно поставени. 
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Мени поставувања 

1. Притиснете ▼ / ▲ за да ја одберете опцијата која сакате да ја прилагодите во менито
ПОСТАВУВАЊЕ. 
2. Притиснете OK за прилагодување.

3. По завршување со поставувањата притиснете OK за да ги сочувате промените и да се

вратите на претходното мени. 

Јазик 

Oдберете мени OSD јазик. Зададен англиски јазик е одбран 

како јазик за менито.  

Притиснете ▼ / ▲ / ◄ / ► за да одберете јазик за менито. 

TT јазик 

Притиснетe ▼ / ▲за да одберете TT Јазик, потоа OK за да влезете во 

подменито. 

Притиснетe ▼ / ▲ / ◄ / ► за да одберете TT јазик. 

Аудио јазици 
Притиснетe ▼ / ▲ за да одберете Аудио јазик, потоа OK 
за да влезете во подменито.  
Притиснетe ◄ / ► за да одберете 
Примарен/Секундарен/Аудио јазик.  
Притиснетe ▼ / ▲ / ◄ / ► за да одберете Аудио јазик. 

Јазици поднаслови 
Притиснетe ▼ / ▲ за да одберете Јазик за поднаслови, 
потоа OK за да влезете во подменито.  

Притиснете MENU за приказ на главното мени. 
Притиснете ◄ / ► за да одберете ПОСТАВУВАЊЕ во 
главното мени.  
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Притиснетe ◄ / ► за да одберете Примарен/Секундарен/Поднаслов јазик 
Притиснетe ▼ / ▲ / ◄ / ► за да одберете јазик за Поднаслови. 

Оштетување на слухот 
Притиснетe ▼ / ▲ за да одберете Оштетување на слух, потоа OK за да одберете Вклучено или 
Исклучено.  

PVR систем датотека  
Притиснетe ▼ / ▲ за да одбереме PVR систем на датотеки, потоа OK за да влеземе во 
подменито.  
Притиснетe ▼ / ▲за да одберете Проверка на PVR систем на датотеки, потоа OK за влез. Ќе 
се провери брзината на USB.  
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Размер слика 
Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Размер слика, потоа OK за да влезете во подменито.  
Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Размер слика (Достапни можнсти се: Auto, 4:3,16:9, Zooml, 
Zoom2). 

Син екран 
Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Син екран, потоа OK за да одберете Вклучено или 
исклучено.  

Прва инсталација 
Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Прва инсталација, потоа OK за да влезете во подменито. 

Ресетирање 
Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Ресетирање, потоа OK за да влезете во подменито. 

Надоградба на системот (USB) 
Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Надоградба на систем (USB), вклучете го вашиот USB во 
USB слотот, потоа Притинете ОК за да го надоградите системот.  

HDMI CEC 
Притиснете ▼ / ▲ за да одберете HDMI CEC, потоа OK за да влезете во подменито. 

CEC контрола, притиснете ◄ / ► за вклучување или исклучување.  

Audio приемник, притиснете ◄ / ► за да го вклучите или исклучите аудио приемникот.  

Автоматско исклучување на уредот, притиснете ◄ / ► за да го вклучите или исклучите 

автоматското исклучување на уредот.  

Листа на уреди, притиснете OK за да ја отворите листата со уреди.  
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Мени екран (Само PC Начин ) 
Притиснете MENU за приказ на главното мени.  
Притиснете ◄ / ► за бирање на ЕКРАН во главното мени. 

1. Притиснете ▼ / ▲ за да ги одберете опциите кој сакате да ги прилагодите во менито ЕКРАН.

2. Притиснете OK за прилагодување.

3. По завршувањето со поставувањата притиснете ОК за да ги сочувате промените и

да се вратите на претходното мени.  

Автоматско поставување 

Притиснете OK за да започнете со автоматско поставување H-Ofseta/V-Ofseta/Големина/Faze 

H-Ofset. 

Поставување на хоризонтална позиција на слика 

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете H-Ofset, потоа OK за да влезете во подменито. 

V-Ofset 

Поставување вертикална позиција на слика.  

Притиснете ▼ / ▲kako bi odabrali V-Ofset, потоа OK за да влезете во подменито.  

Големина 

Поставување големина на екранот.  

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Големина, потоа OK за да влезете во подменито.  

Фаза 

Поставување на хоризонтални испрепретени линии.  

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Фаза, потоа OK за да влезете во подменито.  

Ресетирање на позиции 

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Ресетирање на позиции, потоа OK за да влезете во 

подменито.  

Napomene: 

1. Намалување на шум во опцијата СЛИКА не вреди.

2. AD прекидачот во опцијата ЗВУК не вреди.

3. Менито Време и опис се исти во DTV и ATV начина на работа.

4. Заклучување на програма и Родителски надзор не вредат кај опцијата ЗАКЛУЧУВАЊЕ.

5. Аудио јазик, Јазик поднаслов, Оштетување на слух и PVR системот на датотеки

не вреди во опцијата ПОСТАВУВАЊЕ. 

6. PC начин нема мени на програма.



27 

Медиум 

Притиснете ◄ / ► за да ја одберете опцијата која сакате да ја поставите во 

главното мени Медиум, потоа ОК за потврда.. 

Напомена: Пред користење на менито Mедиум, приклучете го USB уредот, потоа притиснете 

ВЛЕЗ за да поставите Извор влез на Медиум.  
Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Медиум во менито Медиум, потоа OK за потврдите. 
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Мени слика 

Притиснетe ◄ / ► за да одберете СЛИКА во главното мени, потоа ОК за потврда. 

Притиснете Излез за да се вратите на претходното мени и да излезете од менито. 

Притиснетe ◄ / ► за да одберете датотека во која сакате да прегледувате, потоа 

ОК за прикажување на слика.  

За време на означување на датотека, информациите за датотеката ќе се прикаже од 

десната страна а прегледот на слика ќе се прикаже во средина.  
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Мени музика 
 Притиснетe ◄ / ► за да одберете МУЗИКА во главното мени, потоа ОК за потврда. 

Притиснете Излез за да се вратите на претходното мени и да излезете од менито.  

Притиснете ◄ / ► за да се вратите на претходното мени.  
Притиснете ◄ / ► за да одберете датотека која сакате да ја преслушате, потоа ОК за потврда. 
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Мени филм 

Притиснетe ◄ / ► за да одберете СЛИКА во главното мени, потоа ОК за потврда. 

Притиснете Излез за да се вратите на претходното мени и да излезете од менито. 

Притиснете ◄ / ► за да одберете датотека која сакате да ја прегледувате, потоа OK за 
потврда.  

Притиснетe OK за стартување на филмот.  

Притиснете OK за бирање на менито на дно, потоа OK за негово користење. Притиснете 

Exit за да се вратите на 

претходното мени и да 

излезето од менито.  

Мени Текст 

Притиснетe ◄ / ► за да одберете ТЕКСТ во главното мени, потоа ОК за потврда. 

Притиснете Излез за да се вратите на претходното мени и да излезете од менито. 
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Притиснете ◄ / ►kako bi odabrali datoteku koju želite pregledati, zatim OK za potvrdu. 

Притиснете ◄ / ► kako bi se vratili na prethodni izbornik.  
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Решавање на проблеми 

Нема слика ни звук 

Можни причини : 
Кабелот на антената или влезниот уред не се; 
TV уредот не е вклучен 
Решенија: 
 Проверете го кабелот на антената и влезните уреди; 
 Притиснете го копчето за вклучување на далечинскиот 
управувач; 
Притиснете го копчето за вклучување на уредот и држете го 5 
 секунди и потоа повторно вклучете го уредот. 

Можни причини : 
Звукот е исклучен; 
Неправилен систем на звук. 
Решенија: 
Притиснете го копчето за да го зголемите звукот; 
Притиснете го копчето за намалување за да го исклучите 
режимот Втишување.  
Правилно поврзете со позадинските звуци; 
Променете го системот за звук во менито.  

 Можни причини: 
Кабелот е оштетен или олабавен; 
Неправилно поставен канал; 
Неправилна позиција на антената; 
Решенија: 
Проверете дали кабелот за антена, DVD и 
другите кабли се правилно поврзани;  
Ресетирајте ги програмите или фино поставете ги; 
Променете ја насоката на антената; 

Акроматски бои 

Можни причини: 
Неправилни поставувања во системот за боја;  
Ниски поставувањња кроматског ниво;  
Неправилна позиција на антената. 
Решенијa: 
Променете го системот на боја и локалниот систем во менито; 
Зголемете го коматското ниво; 
Променете ја насоката на антената. 

Далечинскиот управач : 

 Можни причини: 
Батеријата е празна 
Батеријата неправилно е 
поставена; 
Решенија: 
Проверете го напонот на батериите или 
заменете ги батериите;  
Проверете дали половите се исправни.

Нема звук 

Пречки и шумови: 
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EPGFAV

1 Do not mix old and new batteries or different types. 
2 When the batteries are to be exhausted, the leakage may occur 

 and cause the damage to the remote. 
3 If the device is not to be used for a long period of time, remove the 

 batteries to battery leakage.
4 WARNING:The batteries shall not be exposed to excessive heat 

 such as sunshine, fire or the like. 

、
、

、

、

NOTES

Rec Press to record the TV program you are watching 
in DTV mode.

TimeShift Press the Time Shift button to pause the program you are 
watching to activate Time Shift function. 

Blue button(          )

To open the corresponding submenu and activate a setting menus;
to enter into Channel list.

Press to select the Recorded List.

(LANG)change audio language.    

FAV
EPG Toggles the Electronic Program Guide between on and off. 

Only applicable for digital channels. (not available for some models.)

Press the FAV button to browse the channels set in your favorite list.



First Time Setup
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Press SOURCE button to display the input source list,

Press ▼ / ▲ or OK  button to select the input source you want to enter,

Press OK button to enter the input source,

Press EXIT button to quit.
Connect an RF cable from the TV’s input called “RF-In” and to your TV Aerial socket.
Select Language
Press ◄ / ► button  to select the language to be used for menus and message.

Select Country
Press ▼ / ▲ button to highlight country menu.
Press ◄ / ► button to select the country you want to enter.



First Time Setup

Auto Tuning 
First tuning ATV, press Menu and left arrow button  to skip ATV tuning,
Second tuning DTV, press Menu and left arrow button to skip DTV tuning.
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Press MENU button to display the main menu. 
Press ◄ / ► button  to select CHANNEL in the main menu.

Channel Menu

1.  Press ▼ / ▲ button  to select the option that you want to adjust in the CHANNEL menu.
2.  Press OK button to adjust. 
3.  After finishing your adjustment, Press OK  button to save and return to the previous menu. 

 Auto Tuning
 Press ▼ / ▲ button to select Auto Tuning,  then press OK/► button to enter.
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 ATV Manual Tuning 

Current CH
Set the channel number.

Color System
Select the color system 

Sound System
Select the Sound system 

Fine-Tune             
Adjust the frequency of the channel finely.

Search           
Start searching channel.
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DTV Manual Tuning
Press ▼ / ▲ button to select DTV Manual Tuning,  then press OK button to enter sub-menu.
Press ◄ / ► button to select channel,  then press OK button to search program.

 Programme Edit
 Press ▼ / ▲ button to select Programme Edit,  then press OK button to enter sub-menu.    

The three colored key is the shortcut key for programming
the channel.
First press ▼ / ▲ to highlight the channel you want to select, then:
Press the Red button to delete the program in the list.
Press the Yellow button to move the channel in the list.
Press the Blue button to skip the selected channel.
Press Fav button to add or remove the channel to your favorite list.
(Your TV set will skip the channel automatically  when using
CH+/- to view the channels.)

12



When the time appointment is conflict ,
it will produce a warning message.  

Signal Information
Press ▼ / ▲ button to select Signal Information, press the OK button to see the detail 
information about the signal. Only available when there is signal in DTV. 

Press the YELLOW button to  enter the 
interface below.

Schedule List
Press ▼ / ▲ button to select Schedule List, then press OK button to enter sub-menu. 
It is available in DTV source. 
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Picture  Menu

Picture Mode
Press ▼ / ▲ button to select Picture Mode,  then press OK button to enter sub-menu.
You can change the value of  contrast, brightness, colour, sharpness and tint when the picture is in
Personal mode.

.

Press MENU button to display the main menu.
Press ◄ / ► button to select PICTURE in the main menu.

1.  Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the PICTURE menu.
2.  Press OK button to adjust. 
3.  After finishing your adjustment, Press MENU button to save and return back to the previous menu.
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Contrast/ Brightness/ Colour/ Tint / Sharpness   
Press ▼ / ▲ button to select option,  then press   ◄ / ► button to adjust.
Contrast            Adjust the highlight intensity of the picture, but the shadow of the 

picture is invariable.
Brightness        Adjust the optical fiber output of the entire picture, it will effect the dark region 

of the picture.
Colour Adjust the saturation of the color based on your own like.
Tint Use in compensating color changed with the transmission in the NTSC code. 
Sharpness        Adjust the peaking in the detail of the picture.

Colour Temp
        Change the overall color cast of the picture.

Press ▼ / ▲ button to select Colour Temperature ,  then press OK button to enter sub-menu.
Press ◄ / ►button to select. (Available Picture mode: Cold, Normal, Warm).

Cold             Increase the blue tone for the white.
Normal        Increase the sex-linked colors for the white.
Warm           Increase the red color for the white.

Noise Reduction
To filter out and reduces the image noise and improve picture quality.  
Press ▼ / ▲ button to select Noise Reduction  ,  then press OK button to enter sub-menu.
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Off                Select to turn off video noise detection.
Low              Detect and reduce low video noise.
Middle         Detect and reduce moderate video noise.
High             Detect and reduce enhanced video noise.
Default        Set as Default.

Sound Menu

Select Back Adjust

Press MENU button to display the main menu.
Press ◄ / ► button to select SOUND in the main menu.

1.  Press ▼ / ▲ button  to select the option that you want to adjust in the SOUND menu.
2.  Press OK button to adjust. 
3.  After finishing your adjustment, Press OK  button to save and return to the previous menu. 

Sound Mode
Press ▼ / ▲ button to select Sound  Mode,  
then press OK  button to enter sub-menu.
Press▼/▲ button to select.
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Balance
Press ▼ / ▲ button to select option, Press ◄ / ► button to adjust.

You can change the value of  Treble and Bass  when the sound is in Personal mode.

 Auto Volume level
 Press ▼ / ▲ button to select Auto Volume Level,  then press ◄ / ► button to select On or Off.

 SPDIF Mode
 Press ▼ / ▲ button to select SPDIF Mode,  then press ◄ / ► button to select Off / PCM / Auto.

NOTE:
Balance: This item can adjust the speaker’s output, it enables you to listen to best at your position.
Auto Volume Level:  This item is used for reducing the difference between channel and program’s 
volume automatically.

Standard Produces a balanced sound in all environments.
Music Preserves the original sound.Good for musical programs.
Movie Enhances treble and bass for a rich sound experience.
Sports Enhances vocals for sports.
Personal Select to customize picture settings.  

Note:The treble and bass are only available in Personal  mode,you can adjust them as you like.   

AD Switch
Press ▼ / ▲ button to select AD Switch,  then press ◄ / ► button to select  On or Off.
Amblyopia function for the blind, the tracks will be mixed describe the current screen . 
It need codestream to support.
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Time Menu

Press MENU button to display the main menu. 
Press ◄ / ► button to select TIME in the main menu.

1. Press ▼ / ▲ button  to select the option that you want to adjust in the TIME menu.
2. Press OK button to adjust. 
3.  After finishing your adjustment, Press OK  button to save and return to the previous menu.

Time Zone
Press ▼ / ▲ button to select Time Zone,  then press OK  button to enter sub-menu. 

Press ▼ / ▲ / ◄ / ► button to select time zone.

 Sleep Timer

 Press ▼ / ▲ button to select Sleep Timer,  then press 
OK button to enter sub-menu.

 Press ▼ / ▲ button to select.
 (Available options are:Off,15min,30min,45min,60min,
90min,120min,240min).
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OSD Timer

 Auto Standby
 
  Press ▼ / ▲ button to select Auto Standby,  then press OK  

button to enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select.

Tips: The remote control does not make any operation in the 
hypothesis time, it will close down automatically.  If you do any 
operation,  it will reset the time. 
 

Press ▼ / ▲ button to select OSD Timer, 
then press OK  button to enter sub-menu.

Press  ◄ / ► button to select.

Lock Menu 

Press MENU button to display the main menu. 
Press ◄ / ► button to select LOCK in the main menu.

1.  Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the LOCK  menu.
2.  Press OK/ ◄ / ► button to adjust. 
3.  After finishing your adjustment, Press MENU button to return back to the previous menu
.
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System Lock

Press ▼ / ▲ button to select System Lock, 
then press OK  button to make the following 3 options valid. 

and if forget what you set, Default password is 0000,
please call the service center.

Set Password

Press ▼ / ▲ button to select Set Password, 
then press OK  button to enter sub-menu to set new 
password.

Channel Lock

Press ▼ / ▲ button to select Channel 
Lock then press OK  button to enter 
sub-menu to select.
Press  button to lock or unlock the Green
channel.
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Key Lock
Press ▼ / ▲ button to select Key Lock, then press ◄ / ► button to select Off or On.
When Key Lock’s status is on, you can’t use the Key panel button.

Parental Guidance

Press ▼ / ▲ button to select Parental Guidance, 
then press OK  button to enter sub-menu to select 
the number of age which is suitable for your children.
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Hotel Mode

1.  Press ▼ / ▲ button on the remote control to select Hotel Mode in the Lock menu.
2.  Press OK button on the remote control to enter the sub-menu. 
3.  After finishing your adjustment, Press MENU button to save and return back to the previous menu. 

Hotel Mode
Press ▼ / ▲ button to select Hotel Mode, then press ◄ / ► button to select On or Off.

Source Lock
Press ▼ / ▲ button to select Source Lock, then press OK  button to enter sub-menu to select.

Default Source
Press ▼ / ▲ button to select Default Source, then press OK  button to enter sub-menu to select.

Default Prog
Press ▼ / ▲ button to select Default Prog, then press ◄ / ► button to adjust.
It is available when the default source is DTV or ATV.

Max Volume
Press ▼ / ▲ button to select Max Volume, then press ◄ / ► button to adjust.

Clear Lock
Press ▼ / ▲ button to select Clear Lock, then press OK button to  clear the setting you 
have done before.
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Language

Setup Menu
Press MENU button to display the main menu. 
Press ◄ / ► button to select SETUP in the main menu.

1. Press ▼ / ▲ button  to select the option that you want to adjust in the SETUP menu.
2. Press OK button to adjust. 
3.  After finishing your adjustment, Press OK button to save and return to the previous menu.

TT Language
Press ▼ / ▲ button to select TT Language,  then press OK button to enter sub-menu.
Press ▼ / ▲ / ◄ / ► button to select TT language.

Select an OSD menu language can be displayed.Default English
is selected as menu language.
Press ▼ / ▲ / ◄ / ► button to select Menu Language.
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Audio Languages
Press ▼ / ▲ button to select Audio Languages, then press OK  button to enter sub-menu.
Press ◄ / ► button to select the Primary /Secondary of  Audio Languages.
Press ▼ / ▲ / ◄ / ► button to select the Audio Languages.

 

Subtitle Language
Press ▼ / ▲ button to select Subtitle Language, then press OK button to enter sub-menu.
Press ◄ / ► button to select the Primary /Secondary of  Subtitle Language.
Press ▼ / ▲ / ◄ / ► button to select the Subtitle Language.

 

Hearing Impaired
Press ▼ / ▲ button to select Hearing Impaired,  then press OK  button to select On or Off.

PVR File System
Press ▼ / ▲ button to select PVR File System,  then press OK  button to enter sub-menu.
Press ▼ / ▲ button to select Check PVR File  System ,   
then press OK  button to enter. Then it will check the USB speed.
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Aspect Ratio 
Press ▼ / ▲ button to select Aspect Ratio,  then press OK button to enter sub-menu.
Press ▼ / ▲ button to select aspect ratio. (Available options are: Auto, 4:3,16:9, Zoom1, Zoom2).

Blue Screen
Press ▼ / ▲ button to select Blue Screen, then press OK button to select On or Off.

First Time Installation
Press ▼ / ▲ button to select First time installation,  then press OK button to enter.

Reset 
Press ▼ / ▲ button to select Reset,  then press OK button to enter sub-menu.

Software Update(USB)
Press ▼ / ▲ button to select Software Update (USB), plug your USB device in the USB slot, 
then press OK button to update the right software.

HDMI CEC
Press ▼ / ▲ button to select HDMI CEC,  then press OK  button to enter the sub-menu.

CEC Control       Press  ◄ / ► button to turn the CEC Control on or off.
Audio Receiver   Press  ◄ / ► button to turn the Audio Receiver on or off.
Device Auto Power Off    Press  ◄ / ► button to turn the Device Auto Power Off on or off.
Device List       Press  OK  button to open the list of device. 
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Notes:

1. Noise Reduction in PICTURE option is invalid.

2. AD Switch in SOUND option is invalid.

3. TIME menu and description are the same as that for  mode.DTV or ATV

4. Channel Lock and Parental Guidance in LOCK option is invalid.

5. Audio Languages, Subtitle Language, Hearing Impaired and PVR File System

in SETUP option is invalid.

6. mode has no CHANNEL menu. PC 

Auto Adjust
Press OK  button to start  adjusting H-Offset/V-Offset/Size/Phase automatically.

H-Offset.
Adjust the horizontal position of the picture.
Press ▼ / ▲ button to select H-Offset,  then press OK  button to  enter sub-menu. 
 V-Offset
Adjust the vertical position of the picture.
Press ▼ / ▲ button to select V-Offset,  then press OK  button to  enter sub-menu. 

Size
Adjust  the display size.
Press ▼ / ▲ button to select Size,  then press OK  button to enter sub-menu.
Phase
Adjust the horizontal interfering lines.
Press ▼ / ▲ button to select Phase,  then press OK  button to enter sub-menu.

Position Reset
Press ▼ / ▲ button to select Position Reset,  then press OK  button to enter.

Screen Menu(Only PC Mode)
Press MENU button to display the main menu. 
Press ◄ / ► button  to select SCREEN in the main menu.

1.  Press ▼ / ▲ button  to select the option that you want to adjust in the SCREEN menu.
2.  Press OK button to adjust. 
3.  After finishing your adjustment, Press OK  button to save and return to the previous menu. 
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Note: Before operating Media menu,Plug in USB device,then press INPUT button to set the 
Input Source to Media . 

 Press ▼ / ▲ button to select Media in the Source menu,  then press OK  button to enter.  

 Press ◄ / ► button to select the option you want to adjust in the main Media menu,  
then press OK button to enter.  

Meida
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 Press ◄ / ► button to select  PHOTO in the main menu,  then press OK  button to enter.

 Press Exit button to return to the previous menu and exit menu to quit.

Photo Menu

 Press ◄ / ► button to select the file you want to watch in the file selecting  menu,  
 then press OK button to display picture.   

When highlighting the option you select, the file information will appear on the right and picture 
will be previewed in the center.
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 Press ◄ / ► button to select MUSIC in the main menu, then press OK  button to enter.
 Press Exit button to return to the previous menu and exit menu to quit.

Music Menu

 Press ◄ / ► button to select drive disk you want to listen, then press OK  button to enter.
 Press ◄ / ► button to select return option to the previous menu.
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Movie Menu

 Press OK button to select menu in the bottom you want to run,  then press OK button to operate.

 Press Exit button to back to the previous menu and exit button to quit the entire menu.

 Press ◄ / ► button to select drive disk you want to watch, then press OK  button to enter.

 Press ◄ / ► button to select MOVIE in the main menu,  then press OK  button to enter.

 Press Exit button to return to the previous menu and exit menu to quit.

Press OK button to play the selected movie.
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Text Menu

 Press ◄ / ► button to select TEXT in the main menu,  then press OK  button to enter.

 Press Exit button to return to the previous menu and exit menu to quit.

 Press ◄ / ► button to select drive disk you want to watch, then press OK  button to enter.

 Press ◄ / ► button to select return option to back to the previous menu.
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Ovim jamstvom M SAN Grupa kao davatelj jamstva u Republici Hrvatskoj jamči besplatan popravak













Poštovani, 

Zahvaljujemo Vam na kupovini  proizvoda iz naše distribucije i nadamo se da ćete biti zadovoljni izborom.  

Molimo Vas da pre upotrebe proizvoda pažljivo pročitate tehničku dokumetaciju i da se prilikom upotrebe  pridržavate priloženih 
uputstava . 

 REKLAMACIJA  U SLUČAJU NESAOBRAZNOSTI PROIZVODA 

U slučaju nesaobraznosti proizvoda možete  izjaviti reklamaciju prodavcu - trgovcu kod koga ste uređaj kupili, radi ostvarivanja svojih 
prava 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 rešavanje
reklamacije u skladu sa važećim zakonom. 

Uvoznik i distributer: 

KIM-TEC d.o.o  Beograd, Viline Vode bb, Slobodna zona Beograd 

1. Da se pridržava priloženog uputstva za upotrebu i pravilnika o upotrebi proizvoda
2. 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 zračenja
4. 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 je

povezana (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 dokumentacije
3. Trgovac je  dužan je da vodi računa o ispravnom popunjavanju i overi Osnovnih podataka o proizvodu iz ovog lista

4. Proizvođači definišu kao potrošni materijal proizvode / delove proizvoda kao što su toneri, kertridži, glave ink jet štampača, valjci
za povlačenje,mehanizam za transport papira, baterije i sve ostalo slično navedenom, a shodno izjavi proizvođača.

OSNOVNI PODACI O PROIZVODU ( popunjava trgovac ) 

Naziv uređaja 

Oznaka uređaja (p/n) 

Serijski broj uređaja (s/n) 

 Datum prodaje potrošaču  Broj računa /fiskalnog isečka  Potpis i pečat trgovca 

OBAVEZE POTROŠAČA 

IZJAVA UVOZNIKA/DISTRIBUTERA 

INFORMACIJA   POTROŠAČIMA SR

M.P. 

















INFORMACIJSKE LISTE 

LED TELEVIZOR TV-32LE90T2 

Podaci o proizvodu: 

Robna marka: 

Vrsta uređaja: 

Model: 

VIVAX 

LED TELEVIZOR 

TV-32LE90T2 

PROIZVOĐAČ: 

M San Grupa d.d. 

Buzinski prilaz 10 

10010 Zagreb, Hrvatska 

INFORMACIJE S ENERGETSKE NALJEPNICE/UČINKOVITOSTI 

Razred energetske učinkovitosti: A+ 

Dijagonala vidljivog zaslona: 32"/80 cm 

Potrošnja električne energije u stanju uključenosti (W) 31 

Godišnja potrošnja energije (kWh/year)* 45 

Potrošnja el.energije u stanju mirovanja/isključenosti (W) ≤0,5 

Rezolucija zaslona 1366x768 

*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 koristi 

Razred energetske 
 učinkovitosti 

Indeks energetske 
 učinkovitosti 

A+++ (najviša učinkovitost) EEI<0,10 

A++ 0,10≤EEI<0,16 

A+ 0,16≤EEI<0,23 

A 0,23≤EEI<0,30 

B 0,30≤EEI<0,42 

C 0,42≤EEI<0,60 

D 0,60≤EEI<0,80 

E 0,80≤EEI<0,90 

F 0,90≤EEI<1,00 

G(najniža učinkovitost) 1,00≤EEI 

Kl.en.učinkovitosti: A+ 



INFORMACIJSKE LISTE 

LED TELEVIZOR TV-40LE90T2 

Podaci o proizvodu: 

Robna marka: 

Vrsta uređaja: 

Model: 

VIVAX 

LED TELEVIZOR 

TV-40LE90T2 

PROIZVOĐAČ: 

M San Grupa d.d. 

Buzinski prilaz 10 

10010 Zagreb, Hrvatska 

INFORMACIJE S ENERGETSKE NALJEPNICE/UČINKOVITOSTI 

Razred energetske učinkovitosti: A+ 

Dijagonala vidljivog zaslona: 40"/102 cm 

Potrošnja električne energije u stanju uključenosti (W) 47 

Godišnja potrošnja energije (kWh/year)* 69 

Potrošnja el.energije u stanju mirovanja/isključenosti (W) ≤0.5 

Rezolucija zaslona 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 koristi 

Razred energetske 
 učinkovitosti 

Indeks energetske 
 učinkovitosti 

A+++ (najviša učinkovitost) EEI<0,10 

A++ 0,10≤EEI<0,16 

A+ 0,16≤EEI<0,23 

A 0,23≤EEI<0,30 

B 0,30≤EEI<0,42 

C 0,42≤EEI<0,60 

D 0,60≤EEI<0,80 

E 0,80≤EEI<0,90 

F 0,90≤EEI<1,00 

G(najniža učinkovitost) 1,00≤EEI 

Kl.en.učinkovitosti: A+ 



www.VIVAX.com
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