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Montaža stalka na uređaj 

 
1. Montaža stalka 

 
 Prije montaže/demontaže stalka isključite TV prijamnik.  
 Prije izvođenja radova postavite meku podlogu na koju ćete položiti TV prijamnik. 

Prijamnik oprezno držite za rub kućišta. LED zaslon je vrlo osjetljiv. Nemojte 
pritiskati zaslon ili pritiskati i vući gornji rub kućišta TV prijamnika 

 Ovo će spriječiti moguća oštećenja. 

 
TV-32LE92T2S2 
Upute za instalaciju stalka 

 
 
TV-40LE92T2S2 
Upute za instalaciju stalka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Postavite kućište TV prijamnika na 

ravnu površinu te postavite stalak 
televizora na odgovarajuće mjesto. 
Osigurajte da se rupe vijaka 
poklapaju. 

2. Pričvrstite stalak i kućište i pomoću 4 
priložena vijka (vijci bez gumene 
podloge). 

3. Oprezno postavite TV prijamnik u 
uspravan položaj 

 

 
2. Pričvrstite stalak i kućište i 

pomoću 4 priložena vijka (vijci 
bez gumene podloge). 

3. Oprezno postavite TV prijamnik u 
uspravan položaj 

 

1. Postavite kućište TV 
prijamnika na ravnu površinu 
te postavite stalak televizora 
na odgovarajuće mjesto. 
Osigurajte da se rupe vijaka 
poklapaju. 
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DOBRODOŠLI 
 

Ovaj uređaj zadovoljava najviše standarde, inovativnu tehnologiju te visoku 
udobnost korištenja.  
 

Pomoću ovog televizora u udobnosti vaše dnevne sobe, sve radnje 

možete izvršavati brzo i jednostavno. 
 

 
 
Media player — Pristupite svojim muzičkim zapisimai, slikama i video 
materijalima putem vašeg USB medija te ih pokrenite direktno na 
televizoru.  
 

 

Kontrolirajte sve fumnkcije pomoću jednog daljinskog upravljača. 

Priključite vaš televizor direktno na antenu ili kabelsku mrežu te uživajte 

u sadržajima u najvišoj kvaliteti. 

 

 

 

 

Popis pribora uz uređaj 

Prilikom otvaranja kutije i instalacije uređaja, provjerite da li ste uz vaš uređaj dobili sav 

potreban pribor: 

- Korisnički priručnik s jamstvenom izjavom 

- Daljinski upravljač 

- Baterije x2 

- Vijci za stalak  

 

Slike služe samo kao reference 
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Munja sa simbolom strelice unutar trokuta upozorava 
korisnika na prisutnosti opasnog neizoliranog napona 
unutar proizvoda, te koji može biti dovoljno jak da bi 
predstavljao rizik od strujnog udara ili ozljeda. 
Uskličnik unutar trokuta upozorava korisnika o 
prisutnosti važnih uputa o rukovanju i održavanju u 
dokumentu priloženom u pakiranju. 

 
 

OPREZ 
 

RIZIK OD STRUJNOG UDARA 
NE OTVARAJTE UREĐAJ 

 
Ne otvarajte stražnji poklopac. U nikakvom slučaju korisniku 
nije dozvoljeno otvaranje i ugađanje unutar televizijskog 
prijamnika. Samo kvalificirani i ovlašteni serviser ima 
dozvolu za takav rad. 
 

Glavni utikač koristi se za isključivanje TV prijamnika 
sa napajanja. Kada je utikač priključen na napajanje, 
uređaj će biti u pripravnosti za rad (standby). 
Nepravilna zamjena baterije, uključujući zamjenu 
druge baterije sličnog ili istog tipa, može dovesti do 
rizika od izbijanja požara ili eksplozije. Ne izlažite 
baterije toplini, poput sunčevoj svjetlosti, vatri ili 
sličnim vremenskim nepogodama. 
Uređaj se ne smije izlagati kapanju ili prskanju vode 
ili drugih tekučina, te ga se ne smije postavljati ispod 
predmeta koji sadrže vodu. 
 

Molimo Vas pročitajte sljedeće sigurnosne upute te ih 
sačuvajte radi buduće upotrebe. Uvijek pratite sva 
upozorenja i upute naznačene na uređaju ili ovim 
uputama. 
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SIGURNOSNE UPUTE 
 

1. Pročitajte, sačuvajte i pridržavajte se svih uputa. 
Pročitajte sve sigurnosne i operativne upute o TV 
prijamniku. Sačuvajte ih za buduću uporabu. Pravilno 
pratite sve radnje i upute. 

 UPOZORENJE: Osobe (uključujući i djecu) sa 
smanjenim fizičkim, živčanim ili mentalnim smetnjama ili 
koji nemaju dovoljno iskustva i/ili znanja za sigurno 
korištenje uređaja ne dozvolite korištenje električnih 
uređaja bez nadzora! 

 

2. Poštujte upozorenja 
 Poštujte sva upozorenja na uređaju te u korisničkim 

uputama. 
 

3. Čišćenje 
 Isključite TV prijamnik iz zidne utičnice. Ne koristite 

tekućine, abrazive ili aerosolne čistače. Takve tvari mogu 
trajno oštetiti kućište i zaslon televizora. Koristite mekanu 
i lagano navlaženu krpu za čišćenje. 

 

4. Dodaci i oprema 
 Nikada nemojte koristiti dodatke i/ili opremu bez 

odobrenja proizvođača. Takvi dodaci mogu dovesti do 
rizika od požara, strujnog udara ili druge ozljede. 

 

5. Voda i vlaga 
 Uređaj nemojte izlagati kapanju ili prskanju tekućina. Ne 

stavljajte nikakve posude i predmete koji su napunjeni 
vodom, poput vaza. 

 

6. Postavljanje 
 Ne postavljajte televizor na nestabilna kolica, stalke ili 

stolove. Postavljanje televizora na nestabilnu površinu 
može dovesti do pada televizora te prouzrokovati ozbiljne 
ozljede i oštećenje uređaja. Koristite samo kolica, stalke 
ili nosače koje je proporučio proizvođač ili prodavač. 

 

7. Ventilacija 
 Utori i otvori televizora namijenjeni su ventilaciji, kako bi 

se osigurao pouzdan rad te kako bi se uređaj zaštitio od 
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pregrijavanja. Nemojte pokrivati otvore na kućištu, te 
nikada ne postavljajte televizor u zatvoreni prostor kao 
što je ugradbeni kabinet, ukoliko nije osigurana prikladna 
ventilacija. Ostavite minimalno 10 cm prostora oko 
uređaja. 

 

8. Izvor napajanja 
 Ovaj televizor trebao se napajati samo iz izvora 

napajanja navedenih na naljepnici sa stražnje strane 
uređaja. Ukoliko niste sigurni u vrijednost napajanja u 
vašem domaćinstvu, kontaktirajte vašeg dobavljača 
električne energije, servis ili prodavača uređaja. 

 

9. Uzemljenje ili polarizacija 
Ovaj uređaj opremljen je dvopolnim utikačem za 
izmjenično napajanje. Uređaj posjeduje 
dvostruku izolaciju (Klasa II zaštite), te nije 
potrebno dodatno uzemljenje. Ukoliko niste 

uspjeli u potpunosti umetnuti utikač u utičnicu pokušajte 
okrenuti utikač. Ukoliko utikač i dalje ne ulazi u utičnicu 
kontaktirajte vašeg električara kako bi zamijenio 
neispravnu utičnicu. 

 

10. Grmljavina 
  Kao dodatna zaštita televizora tijekom grmljavinskog 

nevremena, ili kada ostavljate uređaj bez nadzora ili 
ukoliko nećete uređaj koristiti duži vremenski period, 
odspojite uređaj iz zidne utičnice, te odspojite kabel 
antene ili kabelskog sustava. To će sačuvati televizor od 
oštećenja uzrokovanih udarom groma ili strujnim 
udarom. 

 

11. Antenski kabel 
  Antenski kablovi ne bi trebali biti smješteni u blizini 

naponskih kablova ili drugih električnih krugova ili tamo 
gdje postoji opasnost od njegova pada na naponske 
kablove. Prilikom postavljanja vanjske antene posebnu 
pozornost posvetite da se kablovi slučajno ne dotiču, 
pošto kontakt s njima može biti fatalan.  
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12. Preopterećenje 
  Nemojte preopteretiti zidne utičnice i produžne kabele jer 

to može dovesti do požara ili strujnog udara. 
 

13. Ulaz predmeta i tekućina 
  Nikada ne gurajte nikakve predmete u otvore televizora 

pošto oni mogu doći u dodir sa mjestima opasnog 
napona ili izazvati kratki spoj dijelova što može dovesti 
do požara ili strujnog udara. Nemojte dozvoliti da se po ili 
unutar uređaja proliju bilo kakve tekućine. 

 

14. Uzemljenje vanjske utičnice 
  Ukoliko je vanjska antena ili kabelski sustav povezan sa 

televizorom, osigurajte da je antena ili kabelski sustav 
uzemljen kako bi se osigurala zaštita od udara visokog 
napona i nakupljenog statičkog naboja. Odjeljak 810 
Nacionalnog Električnog Koda, ANSI/NFPA Br. 70-1984 
daje informacije o pravilnom uzemljenju, uzemljenju 
glavnog kabela i spajanju uzemljenja. 

 

15. Servisiranje 
  Ne pokušavajte samostalno servisirati televizor jer 

otvaranje i uklanjanje poklopaca može dovesti do 
izaganju opasnim naponima i drugim opasnostima. 
Servisiranje uređaja prepustite kvalificiranom ovlaštenom 
serviseru. 

 

16. Šteta i neispravnost koja zahtjeva servis 
  Odspojite televizor iz zidne utičnice te prepustite 

servisiranje kvalificiranom serviseru pod sljedećim 
uvjetima: 
- Ukoliko je kabel napajanja ili utikač oštećen 
- Ukoliko je prolivena tekućina, ili su predmeti upali 

unutar otvora i u televizor 
- Ukoliko je televizor bio izložen kiši ili vodi. 
- Ukoliko televizor radi suprotno od uputa za uporabu. 

Ugodite samo one kontrole koje su objašnjene i 
pokrivene korisničkim uputama. Nepravilno ugađanje 
drugih kontrola koje nisu obuhvaćene i namjenjenu 
ugađanju od strane korisnika može dovesti do 
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oštećenja te će često zahtijevati više rada od strane 
servisera. 

- Ukoliko je televizor pao ili je kućište oštećeno 
 

17. Zamijenski dijelovi 
 Kada je potrebno ugraditi zamijenske dijelove, provjerite 

i budite sigurni da je serviser zamijenio dijelove koje je 
specificirao proizvođač ili koji imaju iste karakteristike kao 
i originalni dijelovi. Neovlaštene zamjene mogu dovesti 
do požara, strujnog udara ili drugih opasnosti. 

 

18. Sigurnosna provjera 
 Nakon završetka servisa ili popravka televizora zamolite 

servisere da provjere uređaj na sigurnost. 
19. Grijanje i toplina 

Uređaj treba postaviti dalje od izvora topline 
kao što su radijatori, pećnice ili drugi 
proizvodi (uključujući pojačala) koji 
proizvode toplinu.  Televizor se ne smije 

postaviti u blizini otvorenog plamena i izvora jake topline 
kao npr. električne grijalice. 

 

20. Uporaba Slušalica - Oprez 
 Pretjerana razina zvuka u slušalicama može 
dovesti do gubitka sluha. Ukoliko primjetite 
bilo kakve smetnje u sluhu, prekinite uporabu 
slušalica. 

 

21. Utikač strujnog kabela treba biti lako dostupan. Ne 
stavljajte televizor ili komade namještaja na strujni kabel. 
Oštećeni priključni kabel/utikač može izazvati požar ili 
strujni udar. Rukujte priključnim kabelom držeći ga za 
utikač, ne isključujte televizori povlačenjem strujnog 
kabela. Nikada ne dirajte strujni kabel/utikač mokrim 
rukama zbog opasnosti od kratkog spoja ili strujnog 
udara. Nikada ne pravite čvorove na kabelu i ne vežite ga 
drugim kabelima 

 

22. Za instaliranje i korištenje televizora koji nisu namjenjeni 
postavljanju na pod, te će se vjerojatno koristiti u 
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domaćinstvu i koji teže preko 7 kg, pridržavajte se 
slijedećih upozorenja i uputa:  
UPOZORENJE: Nikada ne postavljajte televizor na 
nestabilnu lokaciju. Televizor može pasti te prouzročiti 
teške ozljede ili smrt. Puno ozljeda, pogotovo kada je 
riječ o djeci, može se izbjeći poduzimajući jednostavne 
mjere predostrožnosti poput: 
- Korištenje kabineta ili stalaka koje preporuča 

proizvođač 
- Koristiti samo namještaj koji sigurno i stabilno može 

nositi televizor 
- Osigurati da rub televizora ne prelazi rub namještaja. 
- Ne postavljajte televizor na visoki namještaj (npr. 

visoke ormariće ili police) bez pričvrščenja namještaja 
i televizora za prikladnu potporu. 

- Ne postavljajte televizor na pokrivače ili druge 
materijale koji se mogu nalaziti između televizora i 
namještaja. 

- Educirajte djecu o mogućoj opasnosti zbog penjanja 
po namještaju kako bi dohvatili televizor i njegove 
kontrole. 

 

Ukoliko premještate vaš postojeći televizor, isto tako 
pridržavajte se gore navedenih uputa. 

 

23. Ovaj aparat nije namijenjen da ga koriste osobe 

(uključujući i djecu) sa umanjenim tjelesnim, osjetilnim ili 

mentalnim sposobnostima ili osobe kojima nedostaje 

znanje i iskustvo za korištenje aparata, osim ako nisu pod 

nadzorom osobe koja je zadužena za njihovu sigurnost ili 

ako od nje nisu dobile poduku o uporabi aparata. 

 Djeca ne uviđaju uvijek ispravno moguće opasnost. 

Gutanje baterija može biti smrtonosno. Čuvajte baterije 

izvan dohvata male djece. Ako se baterija proguta, 

odmah zatražite liječničku pomoć. Pakiranje uređaja i 

zaštitne vreče sklonite podalje od djece. Postoji opasnost 

od gušenja. 
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Odlaganje istrošenog uređaja 

EU Izjava o sukladnosti 

 

 

 

 

Informacije o proizvodu 
 

 

1. Kratki uvod o proizvodu 
 
 
Čestitke! Izabrali ste najnoviju generaciju televizora sa tekućim kristalima visoke definicije. 

Uređaj je opremljen visokom kvalitetom prikaza i malom težinom. Uređaj je štedljiv, te bez 

isijavanja bilo kakvih štetnih zračenja te viokom osjetljivošču televizijskog prijama. 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 (CME tehnologija). 

Uređaj se može koristiti kao TV prijamnik za ATV, DVB-T2 ili DVB-C prijam ili kao zaslon 

računala.  

 

Vjerujemo da ćete biti zadovoljni kavalitetom i lakoćom uporabe vašeg novog TV uređaja. 

 

Zahvaljujemo na kupovnini i korištenju našeg uređaja. 
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Kontrole na kućištu 

Kontrolne tipke nalaze se sa zadnje strane TV prijamnika. 
    

 

 
 
 
1.       / MENU 

- Pritisnite tipku za uključenje TV prijamnika (iz moda pripravnosti).  

- Pritisnite i držite tipku pritisnutu dulje od 5 sekundi za prebacivanje u mod 

pripravnosti (Standby) 

- Pritisnite tipku (TV prijamnik je u modu: uključeno) za prikaz ili izlaz Glavnog 

izbornika. 

- Pritisnite i držite tipku pritisnutu dulje od 3 sekunde za ulaz u izbornik odabira 

IZVORA (SOURCE MENU) 

2  VOL- 
 Tipka za smanjanje jačine zvuka; ulaz u slijedeći izbornik i ugađanje OSD opcija 

(umanjenje vrijednosti opcije). 

3 VOL + 
 Tipka za povečanje jačine zvuka; ulaz u prethodni izbornik i ugađanje OSD opcija 

(povečanje vrijednosti opcije). 

4  CH- 
 Tipka za promjenu programa prema dolje; odabir prethodne opcije u izborniku. 

5  CH+ 
 Tipka za promjenu programa prema gore; odabir sljedeće opcije u izborniku. 
  
 
 

 Napomena: Može postojati odstupanje u opisu u odnosu na stvarni prikaz na TV 
uređaju 
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Opis priključaka 

Priključenje vanjskih A/V uređaja 

1. USB: 
Korisnik može pristupiti multimedijskim datotekama pohranjenima na USB uređaju.
Podržani formati uključuju: *.dat, *.vob, *.mpg i *.avi video formate. Osim toga, *.jpg, *.bmp i
*.mp3 (za 1080P HD datoteke, brzina medija mora biti veća od prijenosa sustava inače će
doći do prekida u reprodukciji. Tada koristitie drugi USB medij ili premjestite zapis na tvrdi
disk).

Koristi se za nadogradnju software-a (treba ga koristiti samo kvalificirani tehničar).

2/10.HDMI1/HDMI2: 
Multimedijsko sučelje visoke definicije. 
Napomena: Kompatibilno sa video signalom: 480P/576P/720P/1080i/1080P 

3. VGA:
Priključak za D-sub 15 pin kabel za PC.

Ovaj televizor ima mogućnost prikaza 
slike sa drugih digitalnih 
multimedijskih uređaja.  
Sljedeći dijagram predstavlja spajanje 
sa drugim audio i video uređajima.

4. SCART:
Scart ulaz

5. Cl:
Cl ulaz.

6. AUDIO:
PC audio ulaz.

7. SPDIF:
Digitalni TV Audio izlaz.

8. RF IN(T)
Antena/zatvoreni krug TV ili Digitalnog TV terminala.

8. EARPHONE:
Ulaz za slušalice.

10. SATELITSKI ULAZ
Ovaj priključak koristi se za priključenje satelitske antene

TV-32LE92T2S2

TV-40LE92T2S2

43 810 7
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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 ugađalo sve osnovne 
postavke. 

MUTE Isključenje jačine zvuka. Pritisnite tipku ponovno kako bi 
vratili razinu zvuka na početnu jačinu. 

(On/Off tipka) Uključenje/Stanje pripravnosti (Standby) TV 
prijamnika. 

0-9 (brojčane tipke) - Unos broja programskog mjesta, unos 
vrijednosti u izborniku 

Info / Reveal Prikaz informacija statusa. 

TXT mod: Prikaz skrivenih teletekst informacija. 
Return / Mix Povratak na prethodni program u TV načinu rada. 

TXT mod: Miješani prikaz slike i teleteksta. 
Source Odabir izvora signala. 
Menu / Index  Prikaz izbornika za ugađanje TV prijamnika 

TXT mod: Pritisnite za prikaz ili skok na početnu TXT 
stranicu. 

Tipke smjera  Označavanje i navigacija kroz različite opcije u izborniku te 
ugađanje dabrane vrijednosti u izborniku. 

OK Potvrda ili otvaranje odgovarajućeg podizbornika te ulazak 
u listu Programa. 

List / Zoom Pritisnite za prikaz liste snimljenih zapisa i Timer-a. 

TXT mod: Pritisnite za povečanje prikaza teleteksta. 
Exit Izlaz iz sustava izbornika. 
VOL +/- Smanjenje ili povećanje jačine zvuka. 
Zoom +/- Navigacija gore ili dolje unutar liste programa. Pritisnite za 

odabir željenog formata zaslona. (Nije moguće u USB načinu 
rada)

FAV / Hold Pritisnite tipku FAV kako bi prikazali programe sa liste 
favorita. 

TXT mod: Zaustavljanje automatskog listanja teletekst 
stranice. 

EPG/Subcode Ulazak/Izlazak iz EPG Vodiča programa. Opcija je aktivna 
samo u DVB-T modu rada.  

TXT mod: Ulaz u podstranice teleteksta. 
Text Otvaranje Teletekst stranice. 
Subtitle Pritisnite za odabir izbornika podnaslova. 
Rec Pritisnite za početak snimanje trenutno odabranog DVB-T 

programa. (Potrebno je imati priključenu USB memoriju) 

TimeShift Pritisnite tipku kako bi pauzirali pračenje trenutnog DVB-T 
programa program i pokretanje funkcije TimeShift. 
(Potrebno je imati priključenu USB memoriju) 

Crvena tip. U odgovarajućem načinu rada pritisnite tipku kako bi ušli u 
funkciju/opciju koja je označena na zaslonu 

Zelena tip. U odgovarajućem načinu rada pritisnite tipku kako bi ušli u 
funkciju/opciju koja je označena na zaslonu 

Žuta tip. U odgovarajućem načinu rada pritisnite tipku kako bi ušli u 
funkciju/opciju koja je označena na zaslonu 

Plava tip. U odgovarajućem načinu rada pritisnite tipku kako bi ušli u 
funkciju/opciju koja je označena na zaslonu 

Lang Promjena Audio jezika 

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

2. Kada su baterije pri kraju, curenje iz baterija može dovesti do oštećenja daljinskog upravljača.

3. Ukoliko se uređaj neće koristiti dulje vrijeme, izvadite baterije iz daljinskog upravljača.

4. UPOZORENJE: Baterije se ne bi trebalo izlagati pretjeranoj toplini kao što su sunce, požar ili slično.
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Prvo Ugađanje 

Pritisnite tipku SOURCE (IZVOR) kako bi prikazali listu izvora signala, 

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

Pritisnite tipku OK za potvrdu odabranog izvora 

Pritisnite EXIT za izlaz. 

Priključite RF kabel antene u priključak “RF IN” na TV prijamniku. 

Language (Odabir jezika prikaza): Pritisnite tipku ◄ / ► kako bi odabrali jezik izbornika i 

poruka. 

Country (Odabir Države (regije) instalacije): Pritisnite ▼ / ▲ kako bi označili izbornik 
država. 
Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali željenu državu-regiju u kojoj instalirate TV prijamnik. 
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Automatsko ugađanje  
Pri prvom ugađanju odaberite Izbornik te pritisnite tipku lijeve strelice kako bi preskočili 

ugađanje ATV programa. Isto vrijedi ukoliko želite preskočiti ugađanje DTV programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

Korištenje izbornika 

CHANNEL (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 ugoditi 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 ugađanje 
 

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Auto Tuning (Automatsko ugađanje), pritisnite OK/► kako 

bi ušli u podizbornik. 
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Rad sa izbornikom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATV Ručno ugađanje 
 
Current CH (Trenutni kanal) 
Postavite broj kanala. 

 
Color System (Sustav boja) 
Odaberite sustav boja 
 
Sound System (Audio sustav) 
Odaberite Audio sistem 
 
Fine Tune (Fino ugađanje) 
Fino ugađanje frekvencije prijama kanala. 
 
Search (Pretraga) 
Pokrenite pretragu kanala.
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DTV Manual Tuning (DTV Ručno ugađanje) 
 
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali DTV ručno 
ugađanje, zatim pritisnite OK za ulazak u 
podizbornik.  
Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali kanal, zatim 

OK za početak pretrage programa. 

 

 

 

 

 

Program Edit (Uređivanje programa) 
 

Pritisnite tipku▼ / ▲  kako bi odabrali uređivanje programa, 

zatim pritisnite OK kako bi ušli u podizbornik. 
 

Tipke u tri boje prečice su za uređivanje 

odabranog programa. Prvo pritisnite ▼ / ▲ 

kako bi označili program, zatim: pritisnite crvenu tipku za 

brisanje programa iz liste, žutu tipku za premještanje 

programa, plavu tipku za preskakanje označenog programa 

(Vaš uređaj automatski će preskočiti program prilikom 

korištenja tipki CH+/- za pregledavanje programa).  

 

Pritisnite tipku Fav kako bi dodali program na listu omiljenih 

programa  

 

 
 
Schedule List (Raspored programa) 
 

Pritisnite tipku▼ / ▲ kako bi odabrali prikaz 

liste rasporeda programa, zatim pritisnite 

OK kako bi ušli u podizbornik. Opcija je 

dostupna samo u DTV modu rada. 
 

Signal Info (Informacije o signalu) 
Pritisnite tipku ▼ / ▲ kako bi odabrali 
Informacije o signalu, zatim pritisnite tipku 
OK kako bi vidjeli detaljne informacije o 
signalu. Dostupno samo u DTV modu rada. 
 

Pritisnite žutu tipku za ulazak u donji dio 
izbornika i dodavanje Timer-a. 
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Ukoliko se vrijeme Timera preklapa sa već 
postojećim događajem u Timer-u, pojaviti će 
se upozorenje. 

 

 
 
 

PICTURE (Izbornik slike) 
 

Pritisnite tipku MENU za prikaz glavnog izbornika. 

Pritisnite tipku ◄ / ► kako bi odabrali izbornik PICTURE (SLIKA) u glavnom izborniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali opciju koju želite ugoditi u izborniku SLIKA. 

2. Pritisnite OK za ugađanje opcije. 

3. Nakon završetka ugađanja, pritisnite tipku MENU kako bi sačuvali promjene i vratili se na 

prethodni izbornik. 
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Picture Mode (Mod Slike) 
Pritisnite▼ / ▲ kako bi odabrali Mod slike, zatim pritisnite OK 

kako bi ušli u podizbornik. Možete promijeniti vrijednost 

kontrasta, svjetline, boje, oštrine i nijanse kada je odabrana 

opcija Moda slike Personal (osobno). 

Kontrast / Svjetlina / Boja / Nijansa / Oštrina 

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

bi ugodili.  

Kontrast Postavite intenzitet kontrasta slike dok je 

sjena slike nepromjenjena. 

Svjetlina Postavite intenzitet svjetline cjelokupne 

slike, što će utjecati na tamne dijelove 

slike. 

Boja Postavite zasićenost boje u skladu s vašim 

željama. 

Nijansa Koristite za postavljanje promjene boje prilikom prijenosa u NTSC sistemu 

prijenosa signala. 

Oštrina Postavite oštrinu detalja slike. 

Color temp (Toplina boje) 
Ovom opcijom možete promjeniti cjelokupni izgled boje 

slike. 

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Toplinu boje, zatim OK 

kako bi ušli u podizbornik.  

Pritisnite◄ / ► kako bi odabrali toplinu (Dostupni 

modovi: Hladno, Normalno, Toplo).  

Hladno Povećajte plave tonove bijele boje. 

Normalno Povećajte povezane tonove bijele boje. 

Toplo Povećajte crvene tonove bijele boje. 

Noise Reduction (Smanjenje šuma) 

Opcijom ugodite filtriranje i smanjenje šuma slike i 

poboljšavanje njene kvalitete. 

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Smanjenje šuma, zatim 

pritisnite OK kako bi ušli u podizbornik. 

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 (tvornički 

postavljeno). 
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SOUND (Izbornik zvuka)  
 

Pritisnite MENU kako bi prikazali glavni izbornik. 

Pritisnite◄ / ► kako bi odabrali ZVUK u glavnom izborniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

2. Pritisnite OK za ugađanje. 

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

izbornik. 
 

Sound Mode (Mod zvuka) 
Pritisnite▼ / ▲ kako bi odabrali Način zvuka, zatim OK 
kako bi ušli u podizbornik. 

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali željeni mod zvuka. 

Standardno Proizvodi ujednačen zvuk u svim 

okruženjima. 

Glazba Čuva originalni zvuk. Dobar za 

glazbene programe.  

Film Pojačava diskan i bas za bogatije 

iskustvo zvuka. 

Sport Pojačava vokale za sport. 

Napomena: Ugađanje vrijednost dubokih i visokih 

tonova moguće je samo kada je odabrana opcija 

Personal (Osobno). 
Balans Ugađanje jačine lijevog/desnog audio kanala. 

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

AVL Automatski nivo glasnoće 
Pritisnite ▼ / ▲ za odabir uključenje Automatskog nivoa jačine (AVL), zatim◄ / ►  za Uključ. ili 
Isključ. Funkcije. 
 

SPDIF Način 
Pritisnite▼ / ▲ kako bi odabrali SPDIF Način, zatim◄ / ► kako bi odabrali Isključ. / PCM / Auto 
AD Preklop 
 

Pritisnite▼ / ▲ kako bi odabrali opciju, zatim◄ / ►  kako bi odabrali Uključ. ili Isključ.. Funkcija 
audio opisa za slijepe koristi se za uključenje audio zapisa za opis radnje na zaslonu. Funkcija 
je podržana u slučaju postojanja takvog načina prijenosa programa. 
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TIME (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 poostaviti u izborniku VRIJEME. 

2. Pritisnite Enter za ugađanje. 

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

izbornik.  
 

Time zone (Vremenska zona) 
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Vremensku zonu, zatim OK kako bi ušli u podizbornik.  

 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SleepTimer (Samoisključenje) 
 
Pritisnite▼ / ▲ kako bi odabrali Timer, zatim pritisnite OK 
kako bi ušli u podizbornik. 
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali vrijeme samoisključenja. 
(Dostupne opcije su: Isključen, 15min,30min,45min,60min, 
90min,120min,240min). 
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Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Automatsko isključenje 

(vrijeme nakon kojega će se TV prijamnik isključiti ako u tom 

periodu nije bilo nikakve komande putem daljinskog 

upravljača), zatim pritisnite OK kako bi ušli u podizbornik. 

Pritisnite▼ / ▲ za odabir vremena Auto isključenja.  

Savjeti: Ukoliko daljinskim upravljačem ne izvodite nikakvu 

radnju u ugođenom vremenu, TV prijamnik će se automatski 

isključiti. Ukoliko izvršite bilo kakvu radnju, vrijeme će se 

poništiti. 

OSD Timer (OSD Vrijeme prikaza) 
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali OSD Timer, zatim OK kako 

bi ušli u podizbornik.  

Pritisnite◄ / ►  kako bi odabrali vrijeme prikaza OSD 

informacija. 

LOCK (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 ugoditi u izborniku ZAKLJUČAVANJE.

1. Pritisnite OK/ ◄ / ► kako bi ugodili opciju.

2. Nakon završetka ugađanja pritisnite MENU kako bi se vratili na prethodni izbornik.
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Lock System (Zaključavanje sustava) 
 
 
Pritisnite▼ / ▲ kako bi odabrali Zaključavanje sustava, 

zatim pritisnite OK kako bi mogli promijeniti lozinku, 

zakjučati programe ili ugoditi postavke roditeljskog nadzora. 

Zadana tvornička lozinka je 0000.  

Ukolike zaboravite postavljenu lozinku nazovite servisni 

centar.  

Odaberite Postavi lozinku kako bi ušli u podizbornik za 

postavljanje nove lozinke. 

 
 

Postavljanje lozinke (New Password 
 
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi unijeli lozinku te zatim OK za 
potvrdu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zaključavanje programa (Channel Lock) 
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Zaključavanje programa, 

zatim OK za ulazak u podizbornik.  

Pritisnite Zelenu tipku za zaključavanje ili otključavanje 

programa. 

 

 

 

 

Roditeljski nadzor (Parental Guidance) 
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Roditeljski nadzor, zatim 

OK kako bi ušli u podizbornik za biranje dobi prikladne za 

Vašu djecu.  

 
 
 
Zaključavanje tipki  (Key Lock) 
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Zaključavanje tipki, 

zatim ◄ / ► kako bi odabrali Uključeno ili Isključeno. 

Kada je Zaključavanje tipki uključeno ne možete koristiti 

tipke na kućištu uređaja. 
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HOTEL (Hotelski mod) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

1. Pritisnite▼ / ▲  kako bi odabrali Hotelski mod 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. 

Hotel Mode (Hotelski način) 
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Hotelski način, zatim◄ / ►  kako bi odabrali Uključeno ili 

Isključeno. 
 

Source Lock (Zaključavanje izvora) 
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Zaključavanje izvora, zatim OK kako bi ušli u podizbornik u kojem 

Uključ/Isklj.pristup pojedinom izvoru. 
 

Default Source (Zadani izvor) 
Pritisnite▼ / ▲  kako bi odabrali opciju, zatim OK kako bi ušli u podizbornik u kojem odabirete na 

koji izvor se TV prijamnik uključuje. 
 

Default Prog (Zadani program) 
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali početni program prilikom uključenja, zatim pritisnite ◄ / ► za 

ugađanje. Opcija moguća kada je izvor DTV ili ATV. 
 

Default & Max Volume (Maksimalna i zadana jačina zvuka) 
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Maksimalnu i zadanu jačinu zvuka, zatim pritisnite ◄ / ► za 

ugađanje. 
 

Clear Lock (Brisanje zaključavanja) 
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Brisanje zaključavanja, zatim OK kako bi obrisali postavke 

zaključavanja.
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SETUP (Izbornik postavki) 
 

 

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

 

1. Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali opcije koje želite ugoditi u izborniku Postavki  

2. Pritisnite OK za ugađanje.  

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

Language (Jezik) 

Odaberite izbornik OSD jezika. Tvornički zadani 

jezik je engleski odabran kao jezik izbornika.  

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

Jezik.  

TT Language (TT Jezik) 
 

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

 

Audio Language (Audio Jezik) 
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Audio jeziki, 
zatim OK kako bi ušli u podizbornik.  
Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali 
Primarni/Sekundarni Audio jezik.  
Pritisnite ▼ / ▲ / ◄ / ► kako bi odabrali Audio 
jezike 
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Subtitle Language (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. 

 

 

Hearing Impaired (Osobe Oštećena sluha) 
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali opciju za uključenje dodatnih opisa za osobe oštećena sluha, 

zatim OK kako bi odabrali Uključeno ili Isključeno.  

PVR File System (PVR sustav datoteka) 
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali PVR sustav datoteka, zatim OK kako bi ušli u podizbornik.  

Pritisnite ▼ / ▲kako bi odabrali PVR sustav datoteka, zatim OK za ulazak.  

Provjerit će se brzina USBa. 
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Aspect Ratio (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). 
 

Blue Screen (Plavi ekran) 
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Plavi ekran kada nema 
ulaznog signala, zatim OK kako bi odabrali Uključeno ili 
Isključeno.  

First time Installation (Prva instalacija) 
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Prvu instalaciju 
(postavljanje na tvornički postav), zatim OK kako bi ušli 
u izbornik. 

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

Software update (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 ugađanje, zatim OK kako bi ušli u podizbornik.  
 

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

Audio prijemnik: pritisnite ◄ / ► kako bi uključili ili isključili 

audio prijam. 

Automatsko isključenje uređaja: pritisnite ◄ / ► kako bi 

uključili ili isključili automatsko isključenje uređaja.  

Popis uređaja, pritisnite OK kako bi otvorili popis uređaja. 

Izbornik uređaja: Ulaz u izbornik vanjskih uređaja (opcija) 
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SCREEN (Izbornik PC slike) (Samo PC Način) 
Pritisnite MENU za prikaz glavnog izbornika.  

Pritisnite ◄ / ► za odabir ZASLONA u glavnom izborniku.  

 

1. Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali opcije koje želite ugađati u izborniku za ugađanje PC slike. 
2. Pritisnite OK za ugađanje.  

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

prethoni izbornik. 
 

Auto adjust (Automatsko ugađanje) 
Pritisnite OK kako bi započeli automatsko ugađanje slike (H-Ofseta/V-Ofseta/Veličine/Faze) 

H-Ofset. 
Ugađanje horizontalne pozicije slike.  

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali H-Ofset, zatim OK kako bi ušli u podizbornik. 

V-Ofset 
Ugađanje vertikalne pozicije slike.  

Pritisnite ▼ / ▲kako bi odabrali V-Ofset, zatim OK kako bi ušli u podizbornik.  

Veličina  
Ugađanje veličine zaslona.  

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

Faza 
Ugađanje 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. Opcija za smanjivanje šuma u SLICI nije moguća u ovom modu. 

2. AD prekidač u postavkama ZVUKA nije moguć. 

3. Izbornik VREMENA i opisi mogući su samo u DTV ili SAT modu. 

4. Zaključavanje kanala i roditeljski nadzor u postavkama ZAKLJUČAVANJA nisu dostupni u ovom modu. 

5. Audio jezici, jezik podnaslova, oštećen sluh i PVR sustav datoteka u opcijama POSTAVKI nisu dostupni. 

6. kada je TV u modu PC izvora, nema izbornik KANALA nije dostupan. 
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Media (Medij) 
 

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

bi odabrali Izvor na Medij-USB.  
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Mediji u izborniku Izvora, zatim OK za potvrdu.  
 

 

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

Medija, zatim pritisnite OK za potvrdu.  

PHOTO (SLIKE)  
Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali opciju SLIKA u glavnom izborniku, zatim OK za 

potvrdu.  

Pritisnite EXIT 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.  
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Prilikom označavanja željene datoteke, inforamcije o datoteci će se prikazati sa desne strane a 

pregled slike prikazat će se u sredini.  

 

 
 
MUSIC (MUZIKA) 
Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali Muzičke zapise 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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MOVIE (FILM) 

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 video zapis koju želite reproducirati, zatim OK za potvrdu.  

Pritisnite OK za pokretanje odabranog video zapisa.  

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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TEXT (Tekst)  
 
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 

 

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

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

 



Rješavanje problema 

Ukoliko televizor ne radi ispravno prije nego kontaktirate ovlašteni servis, pažljivo pročitajte 
donju tablicu. 
Preporuča se isključivanje uređaja iz utičnice na 60 sekundi te zatim ponovno uključenje. Ovaj 
jednostavni process često pomaže u uklanjanju problema u radu uređaja. 

Kontaktirajte Službu za korisnike ukoliko problem nije riješen ili imate drugih problema. 

SIMPTOMI MOGUĆA RJEŠENJA 

Nema slike ili zvuka 

• Provjerite da li je kabel napajanja uključen u utičnicu.
• Prekidač napajanja na donjem desnom rubu kućišta mora

biti uključen (ukoliko postoji). Pritisnite tipku napajanja na
daljinskom upravljaču kako bi uključili uređaj.

• Provjerite da li LED oznaka svjetli. Ukoliko svjetli TV je
uključen.

Povezan je vanjski izvor na TV 
ali nema slike i/ili zvuka. 

• Provjerite da li su pravilno priključeni kablovi izlaza na
vanjskom izvoru i ulazu na TV.

• Provjerite jeste li pravilno odabrali izvor signala.

Nakon uključenja TV uređaj 
nekoliko sekundi ne prikazuje 
sliku. Da li je to normalno? 

• Da, to je normalno. TV pretražuje prethodne postavke i
inicijalizira TV.

Slika je normalna ali nema 
zvuka. 

• Provjerite postavke jačine zvuka.
• Provjerite da li je uključena funkcija Utišanja (Mute).

Zvuk ali bez slike ili crno bijela 
slika. 

• Ukoliko je slika crno-bijela, isključite TV iz utičnice te opet
ga uključite nakon 60 sekundi.

• Provjerite da li je boja postavljena na 50 ili više.
• Provjerite sliku na nekom drugom programu.

Zvuk i slika su iskrivljeni ili 
izgledaju valoviti. 

• Električni uređaj može ometati rad TV-a. Isključite susjedne
uređaje, ukoliko smetnje nestanu, udaljite uređaje od TV-a.

• Umetnite utikač uređaja u drugu utičnicu.

Zvuk i slika je mutna ili 
povremeno nestaje. 

• Ukoliko koristite vanjsku antenu provjerite njen smjer,
poziciju i spoj antene.

• Ugodite smjer antene ili ponovno pretražite kanale.

Horizontalna/vertikalna crta na 
slici ili se slika trese. 

• Provjerite postoji li izvor smetnji u blizini, poput kućanskih
uređaja ili električnih alata.

Plastično kućište proizvodi 
zvuk pucketanja 

• Zvuk pucketanja može se pojaviti zbog promjene
temperature i zagrijavanja kućišta. Ova promjena uzrokuje
širenje ili skupljanje kućišta. To je normalno i TV je
ispravan.

Daljinski upravljač ne radi. 
• Provjerite da li je TV priključen na napajanje i da radi.
• Promjenite baterije u daljinskom upravljaču.
• Provjerite da li su baterije pravilno umetnute.



 

 

Proizvedeno po licenci Dolby Laboratories. 
Dolby i dvostruki D znak su zašticene marke Dolby Laboratories 
 
 
 
 
“CI Plus” Logo je robna marka i zaštićeni znak CI Plus LLP komapnije. 
 
 
 
 

Odlaganje u otpad stare električne i elektroničke opreme 
 

Proizvodi označeni ovim simbolom označavaju da proizvod spada u grupu 
električne i elektroničke opreme (EE proizvodi) te se ne smije odlagati zajedno 
s kućnim i glomaznim otpadom. Zbog toga ovaj proizvod treba odložiti na 
označeno sabirno mjesto za prikupljanje električne i elektroničke opreme. 
Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda spriječiti ćete moguće negativne 
posljedice na okoliš i ljudsko zdravlje, koje bi inače mogli biti ugroženi zbog 

neodgovarajućeg odlaganja istrošenog proizvoda. Recikliranjem materijala iz ovog proizvoda 
pomoći ćete sačuvati zdrav životni okoliš i prirodne resurse. 
 
Za detaljne informacije o sakupljanju EE proizvoda obratitet se M SAN Grupi d.d. ili 
prodavaonici u kojoj ste kupili proizvod. Više informacija možete pronaći na 
www.elektrootpad.com i info@elektrootpad.com, te pozivom na broj: 062 606 062 
 
 
 

Odlaganje potrošenih baterija 
 

Provjerite lokalne propise u vezi odlaganja potrošenih baterija ili nazovite 
lokalnu službu za korisnike kako bi dobili upute o odlaganju starih i potrošenih 
baterija. 
Baterije iz ovog proizvoda ne smiju se bacati zajedno s kućnim otpadom. 
Obavezno odložite stare baterije na posebna mjesta za odlaganje iskorištenih 
baterija koja se nalaze na svim prodajnim mjestima gdje možete kupiti baterije. 

 
 
 

EU Izjava o sukladnosti  
 

M SAN grupa d.d. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TV prijamnik u skladu s Direktivom 
2014/53/EU.  
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: 
www.msan.hr/dokumentacijaartikala 
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1. Montaža stalka

Pre montaže/demontaže stalka isključite TV prijemnik.
Pre izvođenja radova postavite meku podlogu na koju ćete položiti TV prijemnik.
Prijemnik oprezno držite za rub kućišta. LED ekran je vrlo osetljiv. Nemojte da
pritišćete ekran ili da pritišćete i vućete gornji rub kućišta TV prijemnika!
Ovo će da spreči moguća oštećenja.

TV-32LE92T2S2  
Uputstva za instalaciju stalka 

TV-40LE92T2S2 
Uputstva za instalaciju stalka

1. Postavite kućište TV prijemnika na
ravnu površinu te postavite stalak
televizora na odgovarajuće mesto.
Osigurajte da se rupe za šrafe
poklapaju. 

2. Pričvrstite stalak i kućište pomoću 4
priložena šrafa (šrafi bez gumene
podloge).

3. Oprezno postavite TV prijemnik u
uspravan položaj

2. Pričvrstite stalak i kućište pomoću

4 priložena šrafa (šrafi bez

gumene podloge).

3. Oprezno postavite TV prijemnik u

uspravan položaj

1. Postavite kućište TV prijemnika 

na ravnu površinu te postavite 

stalak televizora na 

odgovarajuće mesto. Osigurajte 

da se rupe za šrafe poklapaju.
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DOBRODOŠLI 

Ovaj uređaj zadovoljava najviše standarde, inovativnu tehnologiju te 
omogućava visoku udobnost korišćenja.  

Pomoću ovog TV prijemnika, u udobnosti vaše dnevne sobe, sve 

radnje možete da izvršavate brzo i jednostavno.

Media plajer — pristupite svojoj muzici, slikama i filmovima preko 
mreže ili USB medija i pokrenite ih na televizoru

Sve radi pomoću jednog daljinskog upravljača. Spojite televizor na 

antenu, satelitsku antenu (opcija) ili kablovsku mrežu i uživajte u 

sadržajima, u visokom kvalitetu. 

Popis pribora uz uređaj 

Prilikom otvaranja pakovanja i instalacije uređaja, proverite da li ste uz vaš uređaj dobili sav 

potreban pribor: 

- Korisnička uputstva s izjavom o sabraznosti

- Daljinski upravljač

- Baterije x2

- Šrafe za stalak

Slike služe samo kao reference 
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Munja sa simbolom strelice unutar trougla upozorava 
korisnika na prisutnosti opasnog neizolovanog napona 
unutar proizvoda koji može da bude dovoljno jak da bi 
predstavljao rizik od strujnog udara i ozleda. 
 Uzvičnik unutar trougla upozorava korisnika na 
uputstva o rukovanju i održavanju, priložena u 
pakovanju. 

OPREZ 

RIZIK OD STRUJNOG UDARA 
NE OTVARAJTE UREĐAJ 

Ne otvarajte stražnji poklopac. Ni u kom slučaju korisniku 
nije dozvoljen rad unutar televizijskog seta. Samo 
kvalifikovani tehničar iz ovlašćenog servisa ima dozvolu za 
takav rad. 

Glavni utikač koristi se za isključivanje TV prijemnika 
sa napajanja. Kada je utikač priključen na napajanje, 
uređaj će da bude u stanju mirovanja (standby). 
Nepravilna zamena baterije, uključujući zamenu 
druge baterije sličnog ili istog tipa, može da dovede 
do rizika od izbijanja požara ili eksplozije. Ne izlažite 
baterije toploti, poput sunčeve svetlosti, vatri ili 
sličnim vremenskim nepogodama. 
Uređaj se nesme da se izlaže kapanju ili prskanju 
vode ili drugih tečnosti, te ga se ne sme postavljati 
ispod predmeta koji sadrže vodu. 

Pročitajte sledeća sigurnosna uputstva i sačuvajte ih za 
slučaj da vam kasnije zatrebaju. Uvek se pridržavajte 
uputstava i vodite računa o navedenim upozorenjima 
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BITNA SIGURNOSNA UPUTSTVA 

1. Pročitajte i pridržavajte se uputstava.
Pročitajte sva sigurnosna i operativna uputstva o

televizoru. Sačuvajte ih za buduću upotrebu. Rukujte

uređajem u skladu sa uputstvima!

UPOZORENJE: Osobe (uključujući i decu) sa smanjenim
fizičkim, živčanim ili mentalnim smetnjama ili koji nemaju
dovoljno iskustva i/ili znanja za sigurno korišćenje
uređaja ne dozvolite korišćenje električnih uređaja bez
nadzora!

2. Poštujte upozorenja
Poštujte sva upozorenja na uređaju i korisničkim

uputstvima.

3. Čišćenje
Isključite televizor iz zidne utičnice. Ne koristite agresivna

sredstva za čišćenje jer mogu trajno da oštete kućište i

ekran televizora. Za čišćenje koristite meku, vlažnu krpu.

4. Dodaci i oprema
Nikada ne koristite dodatke i/ili opremu koji nisu

preporučeni ili odobreni od proizvođača, pošto takvi

dodaci mogu da povećaju rizik od požara, strujnog udara

ili povreda.

5. Voda i vlaga
Uređaj ne sme da se postavlja na mestima gde bi po

njemu mogla da prska voda niti na uređaj ili u njegovu

neposrednu bizinu smeju da se stavljaju predmeti puni

vode (npr. vaza sa cvećem).

6. Postavljanje
Televizor postavite na ravnu, tvrdu i stabilnu podlogu

(polica, stočić, komoda itd). Postavljanje televizora na
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nestabilnu površinu može da dovede do pada televizora, 

oštećenja ali i povreda korisnika ili dece. Koristite samo 

kolica, stalke ili nosače koje je proporučio proizvođač ili 

prodavac. 
 

7. Ventilacija 
 Otvori na televizoru namenjeni su za ventilaciju kako bi 

se obezbedio pouzdan rad televizora kao i zaštita od 

njegovog pregrevanja. Ne pokrivajte otvore kućišta i 

nikada ne postavljajte televizor u zatvoren prostor kao što 

su kućišta za ugradnju, ukoliko nije obezbeđena 

prikladna ventilacija. Ostavite minimalno 10 cm prostora 

oko uređaja. 
 

8. Izvor napajanja 
 Ovaj televizor mora da koristi standardan izvor napajanja, 

naveden na oznaci na kućištu. Ako niste sigurni u 

vrednost napajanja u vašem domaćinstvu, kontaktirajte 

vašeg dobavljača električne energije, servis ili prodavca 

uređaja. 
 

9. Uzemljenje  
Ovaj uređaj opremljen je utikačem za 

naizmeničnu struju i treba da bude priključen 

na odgovarajuću utičnicu. Uređaj poseduje 

dvostruku izolaciju (Klasa II zaštite), te nije potrebno 

dodatno uzemljenje. Ako niste uspeli u potpunosti 

umetnuti utikač u utičnicu pokušajte da okrenete utikač. 

Ako utikač i dalje ne ulazi u utičnicu kontaktirajte vašeg 

električara da bi zamenio neispravnu utičnicu. 
 

10. Grmljavina 
 Kao dodatnu zaštitu televizora tokom grmljavinskog 

nevremena ili kada ostavljate uređaj bez nadzora i 

korišćenja duži period vremena, isključite uređaj iz zidne 
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utičnice. Isključite iz uređaja antenu ili kablovski sistem. 

To će sačuvati televizor od oštećenja izazvanih udarom 

groma ili strujnim udarom. 
 

11. Antenski kabl 
 Spoljašnji sistem antene ne bi trebalo da bude smešten 

u blizini električnih vodova, električnih kola kao ni tamo 

gde postoji opasnost od njegovog pada na električne 

vodove. Prilikom postavljanja spoljašnje antene, 

posebna pažnja treba da se posveti zaštiti pošto kontakt 

antene sa vodovima visokog napona može da bude 

fatalan.  
 

12. Preopterećenje 
 Nemojte da preopteretite zidne utičnice i produžne 

kablove jer tako povećavate rizik od izbijanaj požara kao 

i od strujnog udara. 
 

13. Ulaz predmeta i tečnosti 
 Nikada ne gurajte nikakve predmete u televizor kroz 

otvore pošto mogu doći u dodir sa delovima opasnog 

napona ili izazvati kratki spoj delova što može da dovede 

do gorenja ili strujnog udara. Nikada ne prosipajte 

nikakve tečnosti na ili u televizor. 
 

14. Uzemljenje spoljašnje utičnice 
 Ukoliko je spoljašnja antena ili kablovski sistem povezan 

sa televizorom, obezbedite im adekvatno uzemljenje 

kako biste sačuvali televizor od udara visokog napona i 

nakupljenog statičkog elektriciteta.  
 

15. Servisiranje 
 Ne pokušavajte samostalno da otvarate i popravljate 

televizor.  U slučaju da se za tim ukaže potreba, 

servisiranje prepustite kvalifikovanom osoblju 

ovlašćenog servisa. 
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16. Situacije koje zahtevaju servisiranje
Isključite televizor iz zidne utičnice i obratite se

ovlašćenom servisu pod sledećim uslovima:

- Kada su kabl napajanja ili utikač oštećeni

- Ukoliko je prosuta tečnost ili su predmeti upali u

televizor

- Ukoliko je televizor izložen kiši ili vlazi.

- Ukoliko televizor radi nepravilno bez obzira na

upotrebu prema uputstvima. Podesite samo one

kontrole koje su pokrivene korisničkim uputstvima.

- Ukoliko je televizor pao ili je kućište oštećeno.

17. Zamenski delovi
Kada je potrebna ugradnja zamenskih delova, treba da

budu ugrađeni originalni delovi po specfikaciji

proizvođača ili delovi koji imaju iste karakteristike kao i

originalni. Neovlašćene zamene mogu da dovedu do

opasnosti od požara, strujnog udara itd.

18. Sigurnosna provera
Posle završetka servisa ili popravke televizora, zamolite

servisera da u potpunosti proveri ispravnost TV uređaja.

19. Grejanje
Uređaj treba postaviti tako da je udaljen od 

izvora topote kao što su radijatori, pećnice ili 

drugi uređaji (uključujući audio pojačala) koji 

proizvode veliku toplotu. Televizor ne sme da 

se postavi u blizini otvorenog plamena i izvora jake 

toplote kao npr. električne grejalice. 

20. Oprez
Preterano glasan zvuk iz slušalica može da 

dovede do privremenog ili trajnog gubitka 

sluha. 
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21. Utikač strujnog kabla treba da bude lako dostupan. Ne 
stavljajte televizor ili komade nameštaja na strujni kabl. 
Oštećeni priključni kabl/utikač može da izazove požar ili 
strujni udar. Rukujte priključnim kablom držeći ga za 
utikač, ne isključujte televizori povlačenjem strujnog 
kabla. Nikada ne dirajte strujni kabl/utikač mokrim 
rukama zbog opasnosti od kratkog spoja ili strujnog 
udara. Nikada ne pravite čvorove na kablu i ne vežite ga 
drugim kablovima 

 

22. Za instaliranje i korišćenje televizora koji nisu 
namenjeni postavljanju na pod, te će se verovatno 
koristiti u domaćinstvu i koji teže preko 7 kg, pridržavajte 
se sledećih upozorenja i uputstava:  

 UPOZORENJE 
 Nikada ne postavljajte televizor na nestabilnu lokaciju. 

Televizor može pasti te prouzročiti teške ozlede ili smrt. 
Puno ozleda, pogotovo kada je riječ o deci, može da se 
izbjegne poduzimajući jednostavne mere opreza poput: 
- Korišćenje kabineta ili stalaka koje preporuča 

proizvođač 
- Koristiti samo nameštaj koji sigurno i stabilno može da 

nosi televizor 
- Osigurati da rub televizora ne prelazi rub nameštaja. 
- Ne postavljajte televizor na visoki nameštaj (npr. 

visoke ormariće ili police) bez pričvrščenja nameštaja 
i televizora za prikladnu potporu. 

- Ne postavljajte televizor na pokrivače ili druge 
materijale koji mogu da se nalaze između televizora i 
nameštaja. 

- Edukujte decu o mogućoj opasnosti zbog penjanja po 
nameštaju kako bi dohvatili televizor i njegove 
kontrole. 

 

 Ukoliko pomerate vaš postojeći televizor, isto tako 
pridržavajte se gore navedenih uputstava 
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23. Ovaj aparat nije namenjen da ga koriste osobe 
(uključujući i decu) sa umanjenim telesnim, osetilnim ili 
mentalnim sposobnostima ili osobe kojima nedostaje 
znanje i iskustvo za korišćenje aparata, osim ako nisu 
pod nadzorom osobe koja je zadužena za njihovu 
sigurnost ili ako od nje nisu dobile poduku o upotrebi 
aparata. 

 Deca ne uviđaju uvek ispravno moguće opasnosti. 
Gutanje baterija može da bude smrtonosno. Čuvajte 
baterije izvan dohvata male dece. Ako se baterija 
proguta, odmah zatražite lekarničku pomoć. Pakovanje 
uređaja i zaštitne kese sklonite podalje od dece. Postoji 
opasnost od gušenja. 
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Sadržaj 

Opis kontrola na kućištu ................     

Opis priključaka………….    

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

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

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

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

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

Meni postavki ..................................     

USB korišćenje ................................     

Meni medija .....................................     

Rešavanje problema .......................  

Odlaganje istrošenog uređaja 

Izjava o usaglašenosti    

Informacije o proizvodu 

1. Kratki uvod o proizvodu

Čestitamo! Ddabrali ste najnoviju generaciju televizora sa tekućim kristalima visoke definicije. 

Uređaj je opremljen visokom kvalitetom prikaza i malom težinom. Uređaj je štedljiv, te bez 

isijavanja bilo kakvih štetnih emisija zračenja, te viokom osetljivošču televizijskog prijema. 

Nova generacija televizora sa tekućim kristalima pruža Vam sigurno i ugodno vizualno 

iskustvo. Koristeći aktivnu matricu boja TFT sa novim tehnologijama proizvod može da pruža 

visok kvalitet prikazane slike bez titranja (CME tehnologija). 

Uređaj može da se koristi kao TV prijemnik za ATV, DVB-T2 ili DVB-C prijem ili kao ekran za 

prikaz slike sa računara.  

Verujemo da ćete biti zadovoljni kavalitetom i lakoćom upotrebe vašeg novog TV uređaja. 

Zahvaljujemo na kupovnini i korišćenju našeg uređaja. 
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Kontrole na kućištu uređaja 

Kontrolni tasteri nalaze se sa zadnje strane TV prijemnika. 

1. /MENU
- Pritisnite taster za uključenje TV prijemnika (iz moda mirovanja (Standby)).

- Pritisnite i držite taster pritisnut duže od 5 sekundi za prebacivanje u mod mirovanja

(Standby)

- Pritisnite taster (TV prijemnik je u modu: uključeno) za prikaz ili izlaz iz Glavnog

menija.

- Pritisnite i držite taster pritisnut duže od 3 sekunde za ulaz u meni odabira IZVORA

(SOURCE MENI)

2  VOL- 
 Taster za smanjanje jačine zvuka; ulaz u sledeći meni i podešavanje OSD opcija 

(umanjenje vrednosti opcije). 

3 VOL + 
Taster za povečanje jačine zvuka; ulaz u prethodni meni i podešavanja OSD opcija 

(povečanje vrednosti opcije). 

4  CH- 
 Taster za promenu programa prema dole; odabir prethodne opcije u meniju. 

5  CH+ 
Taster za promenu programa prema gore; odabir sledeće opcije u meniju. 

Napomena: Može da postoji odstupanje u opisu u odnosu na stvarni prikaz na TV 
uređaju 
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Dijagram spajanja 

Priključenje kabla 

1. USB: 
Korisnik može da pristupi multimedijskim datotekama memorisanim na USB uređaju.
Podržani formati uključuju: *.dat, *.vob, *.mpg i *.avi video formate. Osim toga, *.jpg, *.bmp i
*.mp3 (za 1080P HD datoteke, brzina medija mora biti viša od prenosa sustava, inače će da
dođe do prekida u reprodukciji. U tom slučaju koristitie drugi USB medij ili premestite zapis na
tvrdi disk).
 

Koristi se za nadogradnju softvera te bi trebao da ga koristi samo kvalifikovani tehničar.

2/10.HDMI1/HDMI2: 
Multimedijsko sučelje visoke definicije. 
Napomena: Kompatibilno sa video signalom: 480P/576P/720P/1080i/1080P 

3. VGA:
Priključak za D-sub 15 pin kabl za PC. 

4. SCART:
Scart ulaz

5. Cl:
Cl ulaz.

6. AUDIO:
PC audio ulaz.

7. SPDIF:
Digitalni TV Audio izlaz.

8. RF IN(T)
Antena/zatvoreni krug TV ili Digitalnog TV priključka.

9. EARPHONE:
Ulaz za slušalice.

10. SATELITSKI ULAZ
Ovaj priključak koristi se za priključenje satelitske antene

Ovaj televizor ima mogućnost prikaza 
digitalne multimedije i može ga se spojiti 
sa više vanjskih uređaja. Sljedeći dijagram 
opisuje spajanje sa drugim audio i video 
uređajima
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Daljinski upravljač 

Opis daljinskog upravljača televizora 
Većina funkcija Vašeg televizora dostupne su pomoću manija koji se pojavljuju na ekranu. Daljinski 
upravljač koji dolazi u pakovanju može da se koristiti kako bi se prolazilo kroz menije i podešavalo sve 
osnovne postavke. 

MUTE Isključenje jačine zvuka. Pritisnite taster ponovo da bi vratili 

razinu zvuka na početnu jačinu. 

(On/Off taster) Uključenje/Stanje pripravnosti (Standby) TV 

prijemnika. 
0-9 (numerički tasteri) - Unos broja programskog mesta, unos 

vrednosti u meniju 
Info / Reveal Prikaz informacija statusa. 

TXT mod: Prikaz skrivenih teletekst informacija. 
Return / Mix Povratak na prethodni program u TV načinu rada. 

TXT mod: Mešani prikaz slike i teleteksta. 
Source Odabir izvora signala. 
Menu/Index Prikaz sustava menija za podešavanje TV prijemnika 

TXT mod: Pritisnite za prikaz ili skok na početnu TXT stranu. 

Tasteri smera  Označavanje i navigacija kroz različite opcije u meniju te 

podešavanje odabrane vrednosti u meniju. 
OK Potvrda ili otvaranje odgovarajućeg podmenija te ulazak u 

tabelu Programa. 
List / Zoom Pritisnite za odabir snimljene liste ili Tajmera 

TXT mod: Pritisnite za povečanje prikaza teleteksta. 
Exit Izlaz iz sustava menija. 
VOL+/- Smanjenje ili povećanje nivoa zvuka. 
Zoom +/- navigacija gore ili dole unutar liste programa. Pritisnite za 

odabir željenog formata ekrana. (Nije moguće u USB načinu 

rada)

FAV / Hold Pritisnite taster FAV da bi prikazali programe sa liste favorita 
TXT mod: Zaustavljanje automatskog listanja teletekst 
strane. 

EPG/sub code Isključuje i uključuje EPG Vodič programa. Opcija je 

aktivna samo u DVB-T modu rada.  
TXT mod: Ulaz u podstrane teleteksta. 

Text Teletekst 
Subtitle Pritisnite za odabir menija titlova. 
Rec Pritisnite za početak snimanje trenutno odabranog DVB-T 

programa. (Potrebno je da imate priključenu USB 

memoriju) 

TimeShift Pritisnite taster da bi pauzirali pračenje trenutnog DVB-T 

programa i pokretanje funkcije TimeShift. (Potrebno je da 

imate priključenu USB memoriju) 

Crveni tas. U odgovarajućem načinu rada pritisnite taster da bi ušli 

u funkciju/opciju koja je označena na ekranu . 

Zeleni tas. U odgovarajućem načinu rada pritisnite taster da bi ušli 

u funkciju/opciju koja je označena na ekranu. 

Žuti tas. U odgovarajućem načinu rada pritisnite taster da bi ušli 

u funkciju/opciju koja je označena na ekranu. 
Plavi tas. U odgovarajućem načinu rada pritisnite taster da bi ušli 

u funkciju/opciju koja je označena na ekranu. 
 Lang Promena Audio jezika 

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

2.  Kada su baterije pri kraju, curenje iz njih može da dovede do oštećenja daljinskog upravljača.

3. Ukoliko se uređaj neće koristiti duže vreme, izvadite baterije iz daljinskog upravljača.

4. UPOZORENJE: baterije se ne bi trebalo izlagati pretjeranoj toploti kao što su sunce, požar ili slično.
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Prvo Podešavanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pritisnite taster SOURCE (IZVOR) kako bi prikazali listu izvora signala, 

Pritisnite ▼/ ▲ ili taster OK kako bi odabrali željeni izvor signala. 

Pritisnite taster OK za potvrdu odabranog izvora 

Pritisnite EXIT za izlaz. 

Priključite RF kabl antene u priključak “RF IN” na TV prijemniku. 
 

Language (Odabir jezika prikaza): Pritisnite taster ◄ / ► kako bi odabrali jezik menija i 

poruka. 
 

Country (Odabir Države (regije) instalacije): Pritisnite ▼ / ▲ kako bi označili meni države. 
Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali željenu državu-regiju instalacije TV prijemnika. 
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Automatsko podešavanje  
Pri prvom podešavanju odaberite meni te pritisnite taster leve strelice kako bi preskočili 

podešavanje ATV programa. Isto važi ako želite da preskočite podešavanje DTV programa. 
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Korišćenje menija 

CHANNEL (Meni kanala) 
Pritisnite taster MENU kako bi prikazali glavni meni. 

Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali kanal u glavnom meniju. 

 

1. Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali opciju koju želite da podešavate u meniju kanala. 

2. Pritisnite OK kako bi odabrali promenu. 

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

 

 

Automatsko podešavanje 
 

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Auto Tuning (Automatsko podešavanje), pritisnite OK/► 

kako bi ušli u podmeni. 
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Rad sa menijima 

 

 

 

ATV Ručno podešavanje 

Current CH (Trenutni kanal) 
Postavite broj kanala. 

Color System (Sustav boja) 
Odaberite sustav boja 

Sound System (Audio sustav) 
Odaberite Audio sistem 

Fine Tune (Fino ugađanje) 
Fino podešavanje frekvencije prijema kanala. 

Search (Pretraga) 
Pokrenite pretragu kanala.
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DTV Manual Tuning (DTV Ručno podešavanje) 

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali DTV ručno 
podešavanje, zatim pritisnite OK za ulazak u 
podmeni.  
Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali kanal, zatim 

OK za početak pretrage programa. 

 

Program Edit (Uređivanje programa) 

Pritisnite taster ▼ / ▲ kako bi odabrali uređivanje programa, 

zatim pritisnite OK kako bi ušli u podmeni. 

Tasteri u tri boje prečaci su za uređivanje 

odabranog programa. Prvo pritisnite ▼ / ▲ 

da bi označili program, zatim: pritisnite crveni taster za 

brisanje programa iz liste, žuti taster za premeštanje 

programa, plavi taster za preskakanje označenog programa 

(Vaš uređaj automatski će da preskoči program prilikom 

korišćenja tastera CH+/- za pregledavanje programa).  

Pritisnite taster Fav da bi dodali program na listu omiljenih 

programa  

Schedule List (Raspored programa) 
Pritisnite taster ▼ / ▲ kako bi odabrali 

prikaz liste rasporeda programa, zatim 

pritisnite OK kako bi ušli u podmeni. Opcija 

je dostupna samo u DTV modu rada. 

Signal Info (Informacije o signalu) 
Pritisnite taster ▼ / ▲ kako bi odabrali 
Informacije o signalu, zatim pritisnite taster 
OK kako bi vidjeli detaljne informacije o 
signalu. Dostupno samo u DTV modu rada. 

Pritisnite žuti taster za ulaz u donji deo 
menija i dodavanje Tajmera. 
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Ako se vreme Tajmera preklapa sa već 
postojećim događajem u Tajmeru, pojaviti će 
se upozorenje. 

 

 
 
 

PICTURE (Meni slike) 
 

Pritisnite taster MENU za prikaz glavnog menija. 

Pritisnite taster ◄ / ► kako bi odabrali meni PICTURE (SLIKA) u glavnom meniju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali opciju koju želite podešavati u meniju SLIKA. 

2. Pritisnite OK za podešavanje opcije. 

3. Nakon završetka podešavanja, pritisnite taster MENU da bi sačuvali promene i vratili se na 

prethodnii meni. 
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Picture Mode (Mod Slike) 
Pritisnite▼ / ▲ da bi odabrali Mod slike, zatim pritisnite OK 

kako bi ušli u podmeni. Možete da promenite vrednost 

kontrasta, svetline, boje, oštrine i nijanse kada je odabrana 

opcija Moda slike Personal (Lično). 

Kontrast / Svetlina / Boja / Nijansa / Oštrina 

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

bi podesili.  

Kontrast Podesite kontrast slike dok je senka slike 

nepromenjena. 

Svjetlina Podesite svetlinu celokupne slike, što će 

da utićei na tamne delove slike. 

Boja Podesite zasićenost boje prema vašim 

željama. 

Nijansa Koristite za podešavanje promene boje prilikom prienosa u NTSC sistemu 

prenosa signala. 

Oštrina Podesite oštrinu detalja slike. 

Color temp (Toplota boje) 
Ovom opcijom možete da promenite celokupni izgled 

boje slike. 

Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Toplotu boje, zatim OK 

da bi ušli u podmeni.  

Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali toplotu (Dostupni 

modovi: Hladno, Normalno, Toplo).  

Hladno Povećava plave tonove bele boje. 

Normalno Povećava povezane tonove bele boje. 

Toplo Povećava crvene tonove bele boje. 

 

Noise Reduction (Smanjenje šuma) 

Opcijom podesite filtriranje i smanjenje šuma slike i 

poboljšanje kvaliteta slike. 

Pritisnite ▼ / ▲ da bi odabrali Smanjenje šuma, zatim 

pritisnite OK da bi ušli u podmeni. 

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 (fabričko 

podešenje). 
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SOUND (Meni zvuka)  
 

Pritisnite MENU kako bi prikazali glavni meni. 

Pritisnite◄ / ► kako bi odabrali ZVUK u glavnom meniju. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Pritisnite▼ / ▲  da bi odabrali opciju koju želite da podesite u meniju ZVUK.  

2. Pritisnite OK za podešavanje. 

3. Nakon završetka podešavanja pritisnite OK da bi sačuvali promene i vratili se na prethodni 

meni. 
 

Sound Mode (Mod zvuka) 
Pritisnite▼ / ▲ kako bi odabrali Način zvuka, zatim OK 
da bi ušli u podmeni. 
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali željeni mod zvuka. 

Standardno Proizvodi ujednačen zvuk u svim 

uslovima. 

Glazba Čuva originalni zvuk. Dobar za glazbene 

programe.  

Film Pojačava zvuk i bas za bogatije iskustvo 

zvuka. 

Sport Pojačava vokale za sport. 

Napomena:  Podešavanje vrednost dubokih i visokih 

tonova moguće je samo kada je odabrana opcija 

Personal (Lično). 
Balans Podešavanje jačine levog/desnog audio 

kanala. 

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

AVL Automatski nivo jačine zvuka 
Pritisnite ▼ / ▲ za odabir uključenja Automatskog nivoa jačine (AVL), zatim◄ / ► za Uključ. ili 
Isključ. Funkcije. 
 

SPDIF Način 
Pritisnite▼ / ▲ da bi odabrali SPDIF Način, zatim◄ / ► da bi odabrali Isključ. / PCM / Auto 
AD Preklop 
 

Pritisnite▼ / ▲ da bi odabrali opciju, zatim◄ / ►  da bi odabrali Uključ. ili Isključ.. Funkcija 
audio opisa za sljepe osobe koristi se za uključenje audio zapisa za opis radnje na ekranu. 
Funkcija je podržana u slučaju postojanja takvog načina prenosa programa. 
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TIME (Meni vremena) 
Pritisnite MENU da bi prikazali glavni meni. 
Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali Vreme u glavnom meniju. 

1. Pritisnite▼ / ▲ kako bi odabrali opciju koju želite pdešavati u meniju VREME.

2. Pritisnite Enter za podešavanje.

3. Nakon završetka podešavanja pritisnite OK da bi sačuvali promene i vratili se na prethodni

meni.

Time zone (Vremenska zona) 
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Vremensku zonu, zatim OK kako bi ušli u podmeni. 

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

SleepTimer (Samoisključenje) 

Pritisnite▼ / ▲ kako bi odabrali Tajmer, zatim pritisnite 
OK kako bi ušli u podmeni. 
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali vreme samoisključenja. 
(Dostupne opcije su: Isključen, 15min, 30min, 45min, 
60min, 90min, 120min, 240min). 
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Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali Automatsko isključenje 

(vreme nakon kojega će se TV prijemnik isključiti ako u tom 

periodu nije bilo nikakve komande putem daljinskog 

upravljača), zatim pritisnite OK kako bi ušli u podizbornik. 

Pritisnite▼ / ▲ za odabir vremena Auto isključenja.  

Savjeti: Ukoliko daljinskim upravljačem ne izvodite nikakvu 

radnju u ugođenom vremenu, TV prijamnik će se automatski 

isključiti. Ukoliko izvršite bilo kakvu radnju, vrijeme će se 

poništiti. 

OSD Timer (OSD Vrijeme prikaza) 
Pritisnite ▼ / ▲ kako bi odabrali OSD Timer, zatim OK kako 

bi ušli u podizbornik.  

Pritisnite◄ / ►  kako bi odabrali vrijeme prikaza OSD 

informacija. 

LOCK (Izbornik zaključavanja) 

Pritisnite MENU kako bi prikazali glavni meni.  

Pritisnite ◄ / ►  kako bi odabrali ZAKLJUČAVANJE u glavnom meniju. 

1. Pritisnite▼ / ▲ kako bi odabrali opciju koju želite podesiti u meniju ZAKLJUČAVANJE.

1. Pritisnite OK/ ◄ / ► kako bi podesili opciju.

2. Nakon završetka podešavanja pritisnite MENU da bi se vratili na prethodni meni.
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Lock System (Zaključavanje sustava) 
 
 
Pritisnite▼ / ▲ da bi odabrali Zaključavanje sustava, zatim 

pritisnite OK kako bi mogli promeniti lozinku, zakjučati 

programe ili podesiti postavke roditeljskog nadzora. 

Zadana fabrička lozinka je 0000.  

Ukoliko zaboravite postavljenu lozinku nazovite servisni 

centar.  

Odaberite Postavi lozinku da bi ušli u podmeni za 

postavljanje nove lozinke. 

 
 

Postavljanje lozinke (New Password 
 
Pritisnite ▼ / ▲ da bi unjeli lozinku te zatim OK za 
potvrdu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaključavanje programa (Channel Lock) 
Pritisnite ▼ / ▲ da bi odabrali Zaključavanje programa, 

zatim OK za ulazak u podmeni.  

Pritisnite Zeleni taster za zaključavanje ili otključavanje 

programa. 

 

 

 

 

Roditeljski nadzor (Parental Guidance) 
Pritisnite ▼ / ▲ da bi odabrali Roditeljski nadzor, zatim 

OK da bi ušli u podmeni za biranje dobi prikladne za 

Vašu decu.  

 
 
 
Zaključavanje tastera  (Key Lock) 
Pritisnite ▼ / ▲ da bi odabrali Zaključavanje tastera na 

kućištu, zatim ◄ / ► da bi odabrali Uključeno ili 

Isključeno. Kada je Zaključavanje tastera uključeno ne 

možete da koristite tastere na kućištu uređaja. 
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HOTEL (Hotelski mod) 

1. Pritisnite▼ / ▲  kako bi odabrali Hotelski mod u meniju Zaključavanje.

2. Pritisnite OK kako bi ušli u podmeni.

3. Nakon završetka podešavanja pritisnite MENU da bi sačuvali promene i vratili se na

prethodni meni.

Hotel Mode (Hotelski način) 
Pritisnite ▼ / ▲ da bi odabrali Hotelski način, zatim◄ / ►  kako bi odabrali Uključeno ili Isključeno. 

Source Lock (Zaključavanje izvora) 
Pritisnite ▼ / ▲ da bi odabrali Zaključavanje izvora, zatim OK kako bi ušli u podmeni u kojem 

Uključ/Isklj. pristup pojedinom izvoru. 

Default Source (Zadani izvor) 
Pritisnite▼ / ▲  da bi odabrali opciju, zatim OK kako bi ušli u podmeni u kojem odabirete na koji 

izvor se TV prijemnik uključuje. 

Default Prog (Zadani program) 
Pritisnite ▼ / ▲ da bi odabrali početni program prilikom uključenja, zatim pritisnite ◄ / ► za 

podešavanje. Opcija je moguća kada je izvor DTV ili ATV. 

Default & Max Volume (Maksimalna i zadana jačina zvuka) 
Pritisnite ▼ / ▲ da bi odabrali maksimalnu i zadanu jačinu zvuka, zatim pritisnite ◄ / ► za 

podešavanje. 

Clear Lock (Brisanje zaključavanja) 
Pritisnite ▼ / ▲ da bi odabrali Brisanje zaključavanja, zatim OK kako bi obrisali postavke 

zaključavanja.
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SETUP (Meni podešenja) 

Pritisnite MENU da bi prikazali glavni meni. 
Pritisnite ◄ / ► da bi odabrali meni PODEŠENJA u glavnom meniju. 

1. Pritisnite ▼ / ▲ da bi odabrali opcije koje želite podeisti u meniju Podešenja.

2. Pritisnite OK za podešavanje.

3. Nakon završetka pritisnite OK da bi sačuvali promene i vratili se na prethodni meni.

Language (Jezik)
Odaberite meni OSD jezika. Fabrički podešeni 
jezik je engleski koji je odabran kao jezik 
menija.  

Pritisnite ▼ / ▲ / ◄ / ► da bi odabrali 
meniizbornik Jezik.  

TT Language (TT Jezik) 

Pritisnite ▼ / ▲ 

da bi odabrali Teletekst Jezik, zatim OK kako bi ušli u podmeni. 

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

Audio Language (Audio Jezik) 
Pritisnite ▼ / ▲ da bi odabrali Audio jeziki, zatim 

OK kako bi ušli u podmeni.  

Pritisnite ◄ / ► da bi odabrali Primarni 

/Sekundarni Audio jezik. 

Pritisnite ▼ / ▲ / ◄ / ► da bi odabrali Audio 

jezike 
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Subtitle Language (Jezici titlova) 
Pritisnite ▼ / ▲ da bi odabrali Jezik titla, zatim OK kako bi ušli u podmeni.  

Pritisnite ◄ / ► da bi odabrali Primarni/Sekundarni Jezik titla.  

Pritisnite ▼ / ▲ / ◄ / ► da bi odabrali Jezik titla. 

 

 

 

Hearing Impaired (Osobe Oštećena sluha) 
Pritisnite ▼ / ▲ da bi odabrali opciju za uključenje dodatnih opisa za osobe oštećena sluha, 

zatim OK da bi odabrali Uključeno ili Isključeno.  

 
PVR File System (PVR sustav datoteka) 
Pritisnite ▼ / ▲ da bi odabrali PVR sustav datoteka, zatim OK kako bi ušli u podmeni.  

Pritisnite ▼ / ▲ da bi odabrali PVR sustav datoteka, zatim OK za ulazak.  

Proveriti će se brzina rada USBa. 
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Aspect Ratio (Omer slike) 
Pritisnite ▼ / ▲ da bi odabrali Omer prikaza slike, zatim OK kako bi ušli u podmeni.  

Pritisnite ▼ / ▲ da bi odabrali Omer slike (Dostupne mogućnosti su: Auto, 4:3,16:9, Zoom1, 

Zoom2). 

Blue Screen (Plavi ekran) 
Pritisnite ▼ / ▲ da bi odabrali Plavi ekran kada nema 
ulaznog signala, zatim OK kako bi odabrali Uključeno ili 
Isključeno.  

First time Installation (Prva instalacija) 
Pritisnite ▼ / ▲ da bi odabrali Prvu instalaciju 
(postavljanje na fabrički postav), zatim OK kako bi ušli 
u meni. 

Reset (Resetiranje) 
Pritisnite ▼ / ▲ dabi odabrali Resetiranje, zatim OK 
kako bi ušli u podmeni.  

Software update (Nadogradnja sustava (USB)) 
Pritisnite ▼ / ▲ da bi odabrali Nadogradnju sustava 
(USB), uključite svoj USB u USB ulaz, zatim pritisnite 
OK da bi nadogradili sustav.  

HDMI CEC 
Pritisnite ▼ / ▲ da bi odabrali HDMI CEC podešavanje, zatim OK kako bi ušli u podmeni. 

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

Audio prijemnik: pritisnite ◄ / ► da bi uključili ili isključili 

audio prijem. 

Automatsko isključenje uređaja: pritisnite ◄ / ► da bi 

uključili ili isključili automatsko isključenje uređaja.  

Popis uređaja, pritisnite OK da bi otvorili popis uređaja. 

Izbornik uređaja: Ulaz u meni spoljnih uređaja (opcija) 
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SCREEN (Meni PC slike) (Samo PC Način) 
Pritisnite MENU za prikaz glavnog imenija.  

Pritisnite ◄ / ► za odabir EKRANA u glavnom meniju.  

 

1. Pritisnite ▼ / ▲ da bi odabrali opcije koje želite podešavati u meniju za podešavanje PC 
slike. 

2. Pritisnite OK za podešavanje.  

3. Nakon završetka podešavanja pritisnite OK da bi sačuvali promene i vratili se na 

prethodni meni. 
 

Auto adjust (Automatsko podešavanje) 
Pritisnite OK da bi započeli automatsko podešavanje slike (H-Ofseta/V-Ofseta/Veličine/Faze) 

H-Ofset. 
Podešavanje horizontalnog položaja slike.  

Pritisnite ▼ / ▲ da bi odabrali H-Ofset, zatim OK da bi ušli u podmeni. 

V-Ofset 
Podešavanje vertikalnog položaja slike.  

Pritisnite ▼ / ▲ da bi odabrali V-Ofset, zatim OK kako bi ušli u podmeni.  

Veličina  
Podešavanje veličine slike.  

Pritisnite ▼ / ▲ da bi odabrali Veličinu, zatim OK kako bi ušli u podmeni.  

Faza 
Podešavanje horizontalnih isprepletenih linija.  

Pritisnite ▼ / ▲ da bi odabrali Fazu, zatim OK kako bi ušli u podmeni.  

Reset pozicije 
Pritisnite ▼ / ▲ da bi odabrali Reset pozicije, zatim OK kako bi ušli u meni. 

 
NAPOMENE 
1. Opcija za smanjienje šuma u SLICI nije moguća u ovom modu. 

2. AD prekidač u podešenjima ZVUKA nije moguć. 

3. Meni VREMENA i opisi mogući su samo u DTV ili SAT modu. 

4. Zaključavanje kanala i roditeljski nadzor u podešenjima ZAKLJUČAVANJA nisu dostupni u ovom modu. 

5. Audio jezici, jezik titla, oštećen sluh i PVR sustav datoteka u opcijama PODEŠENJA nisu dostupni. 

6. kada je TV u modu PC izvora, meni KANALA nije dostupan. 
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Media (Medij) 
Napomena: Pre korišćenja menija Medija, priključite USB uređaj, zatim pritisnite SOURCE da bi 

odabrali Izvor na Medij-USB.  
Pritisnite ▼ / ▲ da bi odabrali Mediji u meniju Izvora, zatim OK za potvrdu.  

Pritisnite ◄ / ► kako bi odabrali opciju koju želite da odaberete u glavnom 

meniju Medija, zatim pritisnite OK za potvrdu.  

PHOTO (SLIKE)  
Pritisnite ◄ / ► da bi odabrali opciju SLIKA u glavnom meniju, zatim OK za 

potvrdu. 

Pritisnite EXIT da bi se vratili na prethodni meni te izašli iz menija. 

Pritisnite ◄ / ► da bi odabrali datoteku koju želite pregledavati u meniju datoteka, 

zatim OK da bi prikazali sliku.  
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Prilikom označavanja željene datoteke, inforamcije o datoteci će da se prikažu sa desne 

strane a pregled slike prikazat će se u sredini.  

 

MUSIC (MUZIKA) 
Pritisnite ◄ / ► da bi odabrali Muzičke zapise u glavnom meniju, zatim OK za 

potvrdu. Pritisnite Exit da bi se vratili na prethodni meni i izašli iz menija. 

Pritisnite ◄ / ► da bi se vratili na prethodni 

meni.  

Pritisnite ◄ / ► da bi odabrali datoteku koju 

želite da slušate, zatim OK za potvrdu.  
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MOVIE (FILM) 

Pritisnite ◄ / ► da bi odabrali FILM u glavnom meniju, zatim OK za potvrdu. 

Pritisnite Exit da bi se vratili na prethodni meni i izašli iz menija.  

 

Pritisnite ◄ / ► da bi odabrali video zapis koji želite reprodukovati, zatim OK za potvrdu. 

Pritisnite OK za pokretanje odabranog video zapisa.  

Pritisnite OK za odabir menija na dnu, zatim OK za njegovo korišćenje.  

Pritisnite Exit da bi se vratili na prethodni meni i izašli iz menija. 
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TEXT (Tekst) 

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

Pritisnite Exit da bi se vratili na prethodni meni i izašli iz menija.

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

Pritisnite ◄ / ► da bi se vratili na prethodni meni.  



Rešavanje problema 

Ako televizor ne radi ispravno pre nego kontaktirate ovlašćeni servis, pažljivo pročitajte donju 
tabelu. 
Preporuča se isključivanje uređaja iz utičnice na 60 sekundi te zatim ponovno uključenje. Ovaj 
jednostavan process često pomaže u uklanjanju problema u radu uređaja. 

Kontaktujte Službu za korisnike ukoliko problem nije rešen ili imate drugih problema. 

SIMPTOMI MOGUĆA RJEŠENJA 

Nema slike ili zvuka 

• Proverite je li kabl napajanja uključen u utičnicu.
• Prekidač napajanja na donoj desnoj iviciu kućišta mora da

bude uključen. Pritisnite taster napajanja na daljinskom
upravljaču kako biste upalili uređaj.

• Proverite je li LED svetlo crveno ili plavo. Ukoliko svetli, TV
je OK.

Povezan je spoljašni izvor na 
TV ali nema slike i/ili zvuka. 

• Proverite da li su kablovi za povezivanje dobro spojeni.
• Provjerite da li ste pravilno izabrali izvor ulaznog signala.

Poslje paljenja TV ima 
nekoliko sekundi odgode pre 
pojave slike. Da li je to 
normalno? 

• Da, to je normalno. TV pretražuje podešavanja i inicijalizuje
se.

Slika je normalna ali nema 
zvuka. 

• Proverite opcije glasnoće.
• Proverite je li način “Mute” uključen.

Zvuk ali bez slike ili crno bela 
slika. 

• Ukoliko je crno bela slika isključite TV iz utičnice i opet ga
uključite posle 60 sekundi.

• Proverite je li boja postavljena na 50 ili više.
• Probajte druge programe.

Zvuk i slika su iskrivljeni ili 
slika izgleda valovita. 

• Električni uređaji mogu da ometaju rad TVa. Isključite druge
uređaje ili ih udaljite od TVa.

• Umetnite utikač uređaja u drugu utičnicu.

Zvuk i slika su mutni ili 
povremeno nestaju. 

• Ukoliko koristite spoljašnju antenu, proverite njen smer,
poziciju i spoj antene.

• Podesite smer antene i/ili ponovno pretražite kanale.

Horizontalna/vertikalna crta na 
slici ili se slika trese. 

• Proverite postoji li izvor smetnji u blizini, poput kućanskih
uređaja ili električnih alata.

Plastično kućište proizvodi 
zvuk krckanja 

• Zvuk krckanja može da se pojavi zbog promene
temperature što uzrokuje širenje ili skupljanje plastike
kućišta. To je normalno i TV je OK.

Daljinski upravljač ne radi. 
• Potvrdite da TV ima napajanja i radi.
• Promenite baterije u daljinskom upravljaču.
• Proverite da li su baterije pravilno postavljene.



 

 

Proizvedeno po licenci Dolby Laboratories. 
Dolby i dvostruki D znak su zašticene marke Dolby Laboratories 
 
 
 
 
“CI Plus” Logo je robna marka i zaštićeni znak CI Plus LLP komapnije. 
 
 
 
 

Odlaganje u otpad stare električne i elektroničke opreme 
 

Proizvodi označeni ovim simbolom označavaju da proizvod spada u grupu 
električne i elektroničke opreme (EE proizvodi) te ne sme da se odlaže zajedno 
s kućnim i glomaznim otpadom. Zbog toga ovaj proizvod treba odložiti na 
označeno sabirno mesto za prikupljanje električne i elektroničke opreme. 
Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda sprečiti ćete moguće negativne posledice 
na okolinu i ljudsko zdravlje, koje bi inače mogli biti ugroženi zbog 

neodgovarajućeg odlaganja istrošenog proizvoda. Reciklažom materijala iz ovog proizvoda 
pomoći ćete u sačuvanju zdrave životne sredine i prirodnih resursa. 
Za detaljne informacije o sakupljanju EE proizvoda obratitete se prodavnici u kojoj ste kupili 
proizvod.  
 
 
 
 
 

Odlaganje potrošenih baterija 
 

Proverite lokalne propise u vezi odlaganja potrošenih baterija ili nazovite lokalnu 
službu za korisnike da bi dobili uputstva o odlaganju starih i potrošenih baterija. 
Baterije iz ovog proizvoda ne smeju da se bace zajedno s kućnim otpadom. 
Obavezno koristite posebna mesta za odlaganje iskorištenih baterija koja se 
nalaze na svim prodajnim mestima gdje možete da kupite baterije. 
 

 
 
 
 

Izjava o usaglašenosti  
 
Za izjavu o usaglašenosti, kontaktujte KimTeh d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd 
L12/4, 11000 Beograd 
Telefon: 011 20 70 600 , fax: 011 2070 854 , 011 3313 596 
e-mail: prodaja@kimtec.rs 
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Составување на 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-32LE92T2S2  
Упатство за инсталација на сталажа 

TV-40LE92T2S2 
Упатство за инсталација на сталажа 

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

2. Процврстете го куќиштето и 

постољето со 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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Добродојдовте 

Овој уред ги задоволува највисоките стандарди, 
иновативна технологија и висока удобност кај 
корисникот.  

 

Со помош на овој телевизор во удобноста на Вашата дневна соба 

задачите можете да ги извршите брзо и едноставно.  

. 

 

 

 

Медиа плеер — притиснете ја вашата музика, слики и видеа преку 
пат на Вашата мрежа или USB медиумот и стартувајте ги директно 
на телевизорот.  
 

 

Све со помош на далечинскиот управувач. Поврзете го Вашиот 
телевизор директно на Вашата сателитска или кабловска мрежа и 

уживајте во содржината со висок квалитет. 

 

 

Листа со додатоци 

 
Кога ќе ја отворите кутијата и инсталирање на машината, осигурајте се дека имате 
вашиот плеер да ги добиете сите потребни додатоци: 
 

- Kориснички прирачник  

- Далечински управувач  

- Батерии   x2 

- Завртки   x4 

 

Сликите се за повикување само 
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Гром со симбол стрелка во триаголникот 
предупредува за присутност на опасен напон кој не 
е изолиран во производот и кој може да биде 
доволно силен да претставува ризик од струен 
удар.  
Извичникот во триаголникот предупредува дека 
корисникот е во присуство на важни упатства за 
ракување и одржување во документот приложен во 
пакувањето. 

 

 

ВНИМАНИЕ 
 

РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР 
НЕ ОТВАРАЈ 

 
Немојте да го отварате задниот поклопец. Во никој случај 
на корисникот не му е дозволено да го модификува 
телевизорот. Само квалификуван техничар има дозвола 
за такви активности. 

Главниот утикач се користи како уред за 
исклучување. Уредот за исклучување ќе остане во 
режим за работа. 
Неправилната замена на батериите, вклучувајќи и 
замена на други батерии слични или од ист тип, 
може да доведе до ризик. Немојте да ги 
изложувате батериите на топлина како сончева, 
оган или нешто слично.  
Уредот немојте да го изложувате на вода и не 
смее да се поставува под предмети кој содржат 
вода. 
 

Ве молиме прочитајте ги следниве сигурносни 
упатсва за Вашиот телевизор и сочувајте ги за во 
иднина. Секогаш следете ги сите предупредувања и 
упатства назнаени на телевизорот.   
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БИТНИ СИГУРНОСНИ УПАТСТВА 

1. Прочитајте, чувајте ги и следете ги овие упатства
Прочитајте ги сите сигурносни и оперативни
упатства за телевизорот. Чувајте ги за во иднина.
Правилно следете ги сите активности и упатства.

2. Почитувајте ги предупредувањата
Почитувајте ги сите предупредувања на уредот и
корисничките упатства.

3. Чистење
Исклучете го телевизорот од струја. Немојте да
користите течности, абразивни или аеросолни
средства. Средствата можат трајно да го оштетат
телевизорот. Користите мека влажна крпа за
чистење.

4. Додатоци и опрема
Никогаш немојте да додавате додатоци и/или
опрема без одобрувања од производителот, затоа
што таквите додатоци можат да доведат до ризик од
оган, струен удар или друга повреда.

5. Вода и влага
Уредот не смее да биде изложен на вода или и
никакви предмети не смеат да стојат на
телевизорот, како вазна за цвеќе или други
предмети.

6. Поставување
Немојте да го поставувате телевизорот на
нестабилна количка, сталажа или стол.
Поставувањето на телевизорот на нестабилна
површина може да предизвика пад на телевизорот и
да предизвика сериозни повреди и оштетувања на
телевизорот. Користите само количка, сталажи или
столови кој се препорачани од производителот или
продачот.
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7. Вентилација 
 Слотовите и отворите на телевизорот се наменети 

за вентилација за да се осигура безбедна работа на 
телевизорот и заштита од негово прегревање. 
Немојте да ги прекривате овие отвори на куќиштето 
и никогаш немојте да го поставувате телевизорот во 
затворен простор како што се вградени кабинети, 
доколку не е осигурана соодветна вентилација. 
Оставете минимално 10 cm простор околу уредот. 

 
 

8. Извор за напојување 
 Овој телевизор треба да се напојува само од извор 

за напојување наведен на ознаката. Доколку не сте 
сигурни во врска со типот на напојувањето на 
Вашето домаќинство, консултирајте се со локалното 
енергетско претпријатие или продавачот на уредот. 

 
 

9. Уземјување или поларизација 
Овој уред е опремен со поларизиран 
утикач наизменична. Единица има двојна 
изолација (класа II заштита), и без 
дополнителни заземјување Доколку не сте 

успеале во потполност да го вметнете утикачот 
пробајте да го свртите утикачот. Доколку утикачот и 
понатаму не влага во штекерот контактирајте го 
Вашиот електричар за заедно да го вметнете 
утикачот. Немојте да ја отстранувате сигурностната 
намена на поларизираниот утикач. 

 
 

10. Грмотевици 
 Како дополнителна заштита телевизорот за време 

на грмотевица и невреме, или кога е оставен без 
надзор и се користи подолг период, исклучете го 
уредит од штекер и одповрзете ја антената или 
кабловскиот систем. Така ќе го зачувате 
телевизорот од оштетување предизвикано од удар 
на гром или струен удар.  
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11. Линија антена 
 Надворешната антена не треба да биде сместена во 

близина на струјни жици или други електрични 
кругови или на места каде што постои опасност од 
негов пад на струјни жици. За време на поставување 
на надворешната антена посебно внимание треба 
да се посвети на допирање на таквите струјни кола 
затоа што контакт со нив може да биде фатален. 

 
 

12. Преоптеретување 
 Немојте да ги преоптеретувате ѕидниот штекер и 

продужните кабли затоа што може да дојде до ризик 
од оган или струен удар. 

 
 

13. Влез на предмети и течности 
 Никогаш немојте да буткате никакви предмет иво 

телевизорот низ отворите затоа што може да дојде 
до допир со опасен напон или да предизвика краток 
спој на деловите и да дојде до пожар или струен 
удар. Никогаш немојте да пролевате течност на или 
во телевизорот.  

 

14. Уземјување на надворешниот штекер 
 Доколку надворешната антена или кабелскиот 

систем е поврзан со телевизорот осигурајте се дека 
антената или кабелскиот систем се уземјени за да 
се обезбеди заштита од удар со висок напон и 
насобран статичен набој. Делот Членот 810 
Национален Електричен Код, ANSI/NFPA Бр. 70-
1984 обезбедува информации за правилно 
уземјување на структурата, уземјување на главните 
жици, поврзување на електроди уземјена и бара во 
врска со електрода уземјена. 

 
 

15. Сервисирање 
 Немојте да се обидувате самостојно да го 

сервисирате телевизорот, отварање и 
отстранување на поклопецот може да предизвика 
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опасен напон или други опасности. Сервисирањето 
препуштете го на квалификувана личност. 

 
 

16. Штета која бара сервисирање 
 Исклучете го телевизорот од штекер и препуштете 

го сервисирањето на квалификувана личност под 
следниве услови: 
- Кога кабелот за напојување или утикач се 
оштетени 

- Доколку е пролиена течност, или предмети 
паднале во телевизорот 

- Доколку телевизорот бил изложен на дожд или 
вода  

- Доколку телевизорот работи несоодветно при 
следење на упатствата за користење. Поставете 
ги само оние контроли кој се покриени во 
корисничкото упатство. Неправилното 
поставување на други контроли може да 
предизвика оштетување и ќе има потреба од 
активности од страна на техничар за да го врати 
телевизорот во нормална состојба. normalno 
stanje. 

- Доколку телевизорот паднал или куќиштето е 
оштетено  

 
 

17. Заменски делови 
 Кога заменски делови се потребни осигурајте се 

дека сервисерот ги заменил деловите кој 
производителот ги има дозволено или имаат исти 
карактеристики како и оргиналните деови. 
Неовластена промена може да предизвика пожар, 
струен удар или други опасности. 

 
 

18. Сигурносна проверка 
 По завршување со сервис или поправка на 

телевизорот замолете го сервисерот да направи 
проверка. 
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19. Греење 
 Уредот треба да биде поставен подалеку 
од извор на топлина како што се 
радиаторите, печките или други 
производи (вклучувајќи и засилувачи) кој 

предизвикуваат топлина. 
 

20. Kористење слушалки - Внимание 
Високо ниво на звук од слушалките може 
да предизвика губење на слухот. Ако 
забележите било нарушување во ушите, 
престане со користење на слушалки. 

 

21. Приклучете го кабелот за напојување треба да 
биде лесно достапен. Не го ставајте ТВ или парчиња 
на мебел на кабелот за напојување. Оштетен 
приклучен кабел / приклучок може да предизвика 
пожар или електричен шок. Се справи со кабелот за 
напојување од штекерот или исклучете го 
телевизорот со влечење на кабелот. Никогаш не 
допирајте го кабелот за напојување / приклучокот со 
влажни раце може да предизвика краток спој или 
електричен шок. Никогаш не се направи јазол на 
кабелот или врзете ја со други кабли. 

22. Упатство за инсталирање и користење кој доаѓа од 
телевизорот кој не се наменети за поставување на 
под и кој веројатно ќе се користи во домаќинството 
и е потежок од 7кг ќе ги содржи следниве 
информации:  

 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ 
 Никогаш немојте да го поставувате телевизорот на 

нестабилна локација. Телевизорот може да падне и 
да предизвика тешки повреди или смрт. Повреда, 
особено кога децата се во прашање, може да се 
избегне со превзимање на едноставни мерки на 
претпазливост како следниве: 
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- Користите кабинет или сталажа која ја препорачал 
производителот на телевизорот.  

- Користи само намештај на кој телевизорот може 
сигурно да биде поставен.  

- Осигурајте се работ на телевизроот да не 
преминува преку намештајот.  

- Немојте да го поставувате телевизорот на висок 
намештај (пр. полици) без прицврстување на 
намештајот и телевизрото за соодветна потпора 

- Немојте да го поставувате телевизорот на крпа или 
други материјали кој можат да се наоѓаат помеѓу 
телевизорот и намештајот.  

- Едуцирање на децата за опасноста од качување по 
намештајот за да го дофатат телевизортот и 
неговите контроли.  

 

Доколку Вашиот постоечки телевизор се преместува 
треба да се придржувате до истите упатства како 
погоре.  

23. Овој апарат не е наменет за употреба од страна на 
лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички, 
сензорни или ментални способности, или недостаток 
на знаење и искуство да го користите апаратот, освен 
ако не се надгледувани од страна на лицето кое е 
одговорно за нивната безбедност или ако ја не беа 
дадени обука за користење на апарати. 

Децата не секогаш правилно да ги препознаат 
можните опасност. Прегревање може да биде 
фатална. Чувајте ги батериите подалеку од дофат на 
мали деца. Ако батеријата се проголта, веднаш 
побарајте медицинска помош. Опрема за пакување и 
заштитни кеси се потпреме далеку од децата. Постои 
ризик од задушување 
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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 
 

 

 

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. /MENU
Вклучете го телевизорот или префрлете го во режим на мирување.

- Притиснете го копчето за да го вклучите телевизорот (од режим на мирување
(Standby)).

- Притиснете и задржете го копчето за повеќе од 5 секунди за да се префрлите
во режим на подготвеност (Standby)

- Притиснете го копчето (режим на ТV: On) за да се прикаже или да излезете
од главното мени.

- Притиснете и задржете го копчето притиснато 3 секунди за да влезете во
менито за да го изберете изворот (SOURCE MENU)

2  VOL- 
Кратенки за намалување на звукот; влезете во следното мени и поставете 

OSD опции (намалување). 

3 VOL + 
Кратенки за зголемување на звукот; ; влезете во следното мени и поставете 

OSD опции (зголемување). 

4  CH- 
Кратенки за намалување на бројот на канали; намалете го бројот на канал и 

одберете ја последната опција во менито. 

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

каналот и одберете ја следната опција во менито.
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 Опис на врски 

Поврзување на надворешни AV уредите 

1. USB: 
Корисникот може да пристапи до мултимедиумските датотеки соуван на USB уредот.
Подржани формати: *.dat, *.vob, *.mpg и *.avi видео формати. Освен тоа, *.jpg, *.bmp и 
*.mp3 (DTV1080P hd програми, морате да користите повеќе од пренос на брзина на систем 
или да го преместите тврдиот диск.

Се користи за надоградба на софтвер и треба да го користи само квалификуван техничар. 

2/10.HDMI1/HDMI2: 
Мултимедиумски интерфејс со висока дефиниција. 
Напомена: Прифатлив видео сигнал 480P/576P/720P/1080i/1080P 

3. VGA:
Може да биде поврзан со D-sub 15 pin сигнален кабел на вашиот PC.

4.SCART:

Scart влез
5.Cl: Cl влез.

6.AUDIO:

PC audio влез.
7.SPDIF:

Дигитален ТВ звучен излез.
8. RF IN(T)

Антена\затворен круг ТВ или дигитален ТВ теерминал.

9.EARPHONE:

Приклучок за слушалки.

10. ВЛЕЗ САТЕЛИТСКА АНТЕНА

Овој приклучок се користи за поврзување на сателитска антена

Овој телевизор има можност за 
дигитален мултимедиум и може 
да се спои со повеќе надворешни 
уреди. Следниот дијаграм 
претставува поврзување со други 
аудио и видео уреди. 

TV-32LE92T2S2

TV-40LE92T2S2

43 810 7

VGA SCART RF IN SPDIF
PC IN

SATELLITE
INPUT

43 810 7

VGA SCART RF IN SPDIF
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 Далечински управувач 
 

Опис на далечинскиот управувач 
 

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 звукот. 

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

0-9  (нумерички копчиња) Внесување број на канал 

Info / Reveal Ги прикажува информациите на статусот. 

  Режим TXT: Покажи скриени информации телетекст. 

Return / Mix Ве враќа на претходниот канал во ТВ начин на работа. 

  Режим TXT: Мешана слика и телетекст. 

Source Притиснете за бирање на изворот на сигнал. 

Menu / Index Го прикажува менито.  

  Режим TXT: Притисни за отварање индекс страница 

Kопчињата горе, доле, лево и десно: Означуваат различни објекти 

во менито. 

OK  За отварање на соодветно подмени и за влез во листата 

со канали. 

List / Zoom Притиснете за бирање на снимената листа.  

  Режим TXT: Притиснете за зголемување на текст 

Exit  Излес од листата. 

VOL+/- Намалување или зголемување на звукот на телевизорот.  

  Скенирајте горе или доле по листата со канали. 

Zoom +/- Притиснете за бирање на посакуваниот формат. (Во USB 

начин не е овозможено) 

FAV / Hold Притиснете го копчето FAV за да ги прегледате каналите 

од листата фаворит.  

  Режим TXT: Автоматски да го завршите страна лизгање 

телетекст. 

EPG/ Subcode Исклуќете и вклучете го Водичот за електронски програ. 

Режим TXT: На влезот на потстраницата телетекст 

Text  Телетекст 

Subtitle Притиснете за бирање на менито за поднаслови. 

Rec  Притисснете за снимање на канал кој го гледате во DTV 

начин на работа. (Неопходно е да се имаат поврзани USB 

меморија) 

TimeShift Притиснете го копчето за промена на времето за да ја 

сопрете работата на програмата заради стартување на 

функцијата. Промена на време. (Неопходно е да се имаат 

поврзани USB меморија) 

Црвеното копче / 3еленото копче / Жолтото копче / Сино копче 

   Во соодветниот начин на работа притиснете го копчето  за 

да влезете во правата функција како назнака 

Lang  Промена на аудио јазик 

 

Напомена 
 

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.
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Прво поставување 

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

Притиснете ▼/ ▲или копчето OK 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. 
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Автоматско поставувањe  
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 

CHANNEL (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 
 

 

 

 

Aвтоматско прилагодување 
 

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 Manual Tuning (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. 

 

 

 

 

 

 

Program Edit (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).  

 

 

 

Schedule List (Распоред на програма) 
 

Притиснете го копчето ▼ / ▲ за да 

одберете распоред на програма, потоа 

притиснете OK за да влезете во 

подменито. Опцијата е достапна кај DTV 

извор. 
 

Signal Info (Сигнал на 
информации) 

Притиснете го копчето ▼ / ▲ за да го 
изберете сигнал информации, а потоа 
притиснете го копчето OK за да ја видите 
детални информации за сигналот. 
Опцијата е достапна кај DTV извор. 
 

Притиснете го жолтото копче за влез во 
долното мени тајмер. 
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Кога поставеното време се преклопува ќе се 
појави предупредување 

 

 
 

PICTURE (Mене Сликa) 
 

Притиснете го копчето MENU за приказ на главното мени. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

PICTURE (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.  
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Picture Mode (Начин слика) 

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Начин слика, потоа 

притиснете ОK за да влезете во подменито. 

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

е во Персонализиран начин 

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. 

Color temp (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. 

Noise Reduction (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. 

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). 



21

 

 

SOUND (Мени звук)  
 

Притиснете го копчето MENU за приказ на главното мени. 

Притиснете го копчето ◄ / ► за да одберете SOUND (ЗВУК) ви главното мени. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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. 
 

Sound Mode (Начин звук) 

 

Притиснете▼ / ▲  за да го одберете Начинот звук, 
потоа OK за да влезете во подменито.  
Притиснете ▼ / ▲ за да одберете. 
Можете да ја промените вредноста на дискантот и 
басот кога звукот е во Персонализиран начин. 
Стандардно Производи со изедначен звук во сите 

опкружувања. 

Музика Го чува оргиналниот звук. Добар за 

музичка програма.  

Филм Го зголемува дисканот и басот за 

богато искуство на звук. 
Спорт Ги зголемува вокалите за спорт. 
Напомена: Дискантот и басот се достапни само во 

Персонализиран начин каде што можете  

Personal (Персонализирано). 

Одберете за прилагодување на поставувањта за звук 
Баланс Притиснете ▼ / ▲ за бирање на опциите, потоа ◄ / ► за поставување. 
 

AVL Автоматско ниво на звук 
Притиснете ▼ / ▲ за бирање на Автоматско ниво на звук, потоа ◄ / ►  За Вклучување или 
Исклучување. 
 

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

TIME (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 TIME (ВРЕМЕ). 

2. Притиснете OK за поставување. 
3. По завршување со поставувањето притсинете OK за да ги сочувате промените и да 

се вратите на претходното мени.  
 

Time zone (Временска зона) 

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Временска зона, 

потоа OK за да влезете во подменито.  

 

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

зона. 

 

 

 

 

 

 

SleepTimer (Тајмер Самоисклучување) 

 
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).  
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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. 

Притиснете ▼ / ▲ За да одберете OSD Timer, потоа OK 

за да влезете во подменито.  

Притиснете◄ / ►  за да одберете.  

 

 

OSD Timer (прикажување на времето) 

Притиснете ▼ / ▲ за да го изберете OSD тајмер, а потоа 

притиснете ОК за да влезат во подменито. 

Pritisnite◄ / ► За да изберете прикажување на 

информации приказ на екранот. 

 

 

 

 
LOCK (Мени заклучување) 
 

Притиснете MENU за да ви се прикаже главното мени.  

Притиснете ◄ / ►  за да одберете LOCK (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.  
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Lock System (Заклучување на системот) 
 
 
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. 

 

 
 

New Password (Поставување на лозинка) 
 
 
Притиснете ▼ / ▲ за да внесете лозинка и потоа OK за 
потврда. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3аклучување програми (Channel Lock) 

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Заклучување на 

програм, потоа OK за влез во подменито.  

Притиснете го зеленото копче за заклучување или 

откучување на програмaта. 

 

 

 

 

Родителски надзор (Parental Guidance) 

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Родителски надзор, 

потоа ОК за да влезете во подменито за бирање на 

возраста на Вашето 

дете.  

 

 

Заклучување на копчињата (Key Lock) 

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. 
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HOTEL (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. 
 

 

Hotel Mode (Хотелски начин) 

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

или исклучено. 
 

Source Lock (Заклучување на изворот) 

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

подменито. 
 

Default Source (Зададен извор) 

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

подменито. 
 

Default Prog (Зададен програм) 

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Зададен програм, потоа ◄ / ► за поставување.  

Опцијата е возможна кога изворот е DTV или ATV. 
 

Default & Max Volume (Зададен и Максимален звук) 

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

Clear Lock (Бришење на заклучување) 

Притиснете▼ / ▲ за да одберете Бришење на заклучување, потоа ОК за да ги избришете 

поставувањата претходно поставени.



26 

 

 

SETUP (Мени поставувања) 
 

 

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

 

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.  
 

Language (Јазик) 

Oдберете мени OSD јазик. Зададен англиски 

јазик е одбран како јазик за менито.  

Притиснете ▼ / ▲ / ◄ / ► за да одберете 

јазик за менито.  

TT Language (TT јазик) 

 

 

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

да влезете во подменито.  

 

 

 

 

 

 
Audio Language (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. 
 



27 

Subtitle Language (Јазици подна) 

Притиснетe ▼ / ▲ за да одберете Јазик за поднаслови, потоа OK за да влезете во 
подменито.  
Притиснетe ◄ / ► за да одберете Примарен/Секундарен/Поднаслов јазик  
Притиснетe ▼ / ▲ / ◄ / ► за да одберете јазик за Поднаслови. 

Hearing Impaired (Оштетување на слухот) 

Притиснетe ▼ / ▲ за да одберете Оштетување на слух, потоа OK за да одберете Вклучено 

или Исклучено.  

PVR File System (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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Aspect Ratio (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) 
 
 

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

First time Installation (Прва инсталација) 
Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Прва инсталација, 
потоа OK за да влезете во подменито. 

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

Software update (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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SCREEN (Мени екран (Само PC Начин) 
Притиснете MENU за приказ на главното мени.  

Притиснете ◄ / ► за бирање на SCREEN (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. 

 
 

Auto adjust (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  
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Media (Медиум) 
 

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

притиснете SOURCE за да поставите SOURCE (Извор) влез на Медиум.  

Притиснете ▼ / ▲ за да одберете Медиум во менито Медиум, потоа OK за потврдите.  
 

 
Притиснете ◄ / ► за да ја одберете опцијата која сакате да ја поставите во главното мени 
Медиум, потоа ОК за потврда.  
 

PHOTO (Cлика) 

 
Притиснетe ◄ / ► за да одберете PHOTO (СЛИКА) 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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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 
 

 
 
 
 

MUSIC (Mузика) 
Притиснетe ◄ / ► за да одберете MUSIC (МУЗИКА) во главното мени, потоа ОК за 

потврда. Притиснете Exit 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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MOVIE (Филм) 

Притиснетe ◄ / ► за да одберете MOVIE (Филм) во главното мени, потоа ОК за потврда. 

Притиснете Exit 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. 
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TEXT (Текст)  
 
Притиснетe ◄ / ► за да одберете TEXT (ТЕКСТ)  во главното мени, потоа ОК за потврда. 

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

 

 

 

 

Притиснете го копчето ◄ / ► за да изберете датотека што сакате да ја видите и OK да 

потврди.   

Притиснете го копчето ◄ / ► за да се вратите на претходното мени.  
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Решавање на проблеми 
Доколку телевизорот не работи правилно или има грешка внимателно прочитајте ја 
табелата подолу.  
Се препорачува уредот да го исклучите од струја на 60 секунди и повторно да го вклучите. 
Овој едноставен процес помага во воспоставувањето на стабилни услови во струјното 
коли и уредот.  
Контактирајте ја Службата за корисници доколку проблемот не е решен или имате други 
проблеми. 

СИМПТОМИ МОЖНИ РЕШЕНИЈА

Нема слика или звук 

• Провоерете дали кабелот за напојување вклучен во штекер

• Прекидачот за напојување на долниот десен агол на куќиштето 

мора да биде вклучен Притиснете го копчето за напојување на 

далечинскиот управувач за да го вклучите уредот. 
• Проверете дали LED светлото е црвено или плаво. Доколку 
свети ТВ е ОК.

Поврзан е надворешен 
извор на ТВ али нема 
слика/звук  

• Побарајте правилен спој на излезот на надворешната
страна и правилен спој на влезот на ТВ.

• Проверете дали сте го одбрале правилниот начин за
влез на дојдовен сигнал.

По вклучување на ТВ 
потребно му е неколку 
секунди додека се појави 
слика. Дали е тоа 
нормално?  

• Да, тоа е нормално. ТВ пребарува претходни
поставувања и иницијализира ТВ.

Сликата е нормална али 
нема звук. 

• Проверете ги поставувањата за звук.
• Проверете дали начинот “Тивко” е вклучен

Звук али без слика или црно 
бела слика 

• Доколку сликата е црно бела исклучете го ТВ од штекер
и повторно вклучете го по 60 секунди.

• Проверете дали бојата е поставена на 50 или повеќе.
• Побарајте друга програма.

Звук и сликата се искривени 
или има бранови.  

• Електричните уреди можат да предизвикуваат пречки
при работата на ТВ. Исклучете го уредот, доколку
пречките престанат, одачелете ги уредите од ТВ.

• Вметнете го утикачот во друг штекер.

Звукот и сликата е матна 
или привремено има прекин 

• Доколку користите надворешна антена проверете ја 

нејзината насока, позиција и дали е правилно 

поврзана.
• Прилагодете ја насоката на антената или повторно
пребарајте ги каналите.

Хоризонтална/вертикална 
црта на сликата или 
сликата се тресе. 

• Проверете дали постои извор кој предизвикува пречки
во близина, како домашен уред или електричен алат.

Пластичното куќиште 
произведува звук на 
кликање 

• Звук клик може да се појави заради промена на
температурата. Оваа промена предизвикува ширење
или собирање на куќиштето. Тоа е нормално и ТВ е ОК

Далечинскиот управувач не 
работи. 

• Потврдете дека ТВ има напојување и работи.

• Променете ја батеријата во далечинскиот управувач.
• Проверете дали батеријата е правилно вметната.
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Произведено според лиценца на Dolby Laboratories.  
Dolby и симболот двојно D се заштитни знаци на Dolby 
Laboratories. 
 
 
 
 
“CI Plus” логото е заштитен знак и заштитен знак на CI Plus 
Програмата за доживотно учење Компаниите. 
 
 
 
 

Одложувањe на користена електрична и електронска опрема 
 

 Значењето на овој симбол на производот и неговите додатоци или 
пакувањето покажува дека овој производ не спаѓа под комунален отпад. Ве 
молиме, одложете го овој уред во центар за рециклирање за електрична и 
електронска опрема. Во Европската унија и другите Европски земји постојат 
центри за собирање на користени електрични и електронски производи. Со 
правилно одложување на овој производ ќе помогнете во спречување на 

потенциална опасност по околината и човековото здравје, до кој може да дојде до 
неправилно одложување на овој отпад. Рециклирање на материјалите ќе помогнете во 
чување на природните ресурси. За тоа Ве молиме немојте да ги одложувате вашите 
стари електрични и електронски уреди заедно со комуналниот отпад. За подетални 
информации за рециклирање на овој производ ве молиме контактирајте ја Вашата 
локална градска управа, фирмата задолжена за одложување на комунален отпад или 
продажно место каде што сте го купиле уредот. 
 
 
 
 

Отстранување на потрошени батерии 
 

Проверете ги Вашите локални прописи за фрлање на батерии или јавете 
се на локалните услуги на клиентите, со цел да се добијат инструкции за 
отстранување на стари и користени батерии. 
 
Батериите од овој производ не треба да се отстрануваат со домашен 
отпад. Бидете сигурни дека за да се ослободи од старите батерии во 

посебни места за отстранување на искористените батерии, кои се наоѓаат во сите 
продажни места каде што може да се купи батерии. 
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Lidhja e mbështetëses me TV 

 
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-32LE92T2S2  
Udhëzime për instalimin e mbështetëses 

 
 

 
TV-40LE92T2S2 
Udhëzime për instalimin e mbështetëses 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. Lidheni kutinë e e televizrit me 

mbështetësen me ndihmën e 4 bulonave 

(pa guarnicion 

3. Procesi përfundoi 

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 

1. Vendoseni  TV në tavolinë të niveluar 

dhe vendosni mbështetësen në 

mënyrë që  të përputhet me vendin e 

vidave. 
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Hyrje 

Kjo pajisje përmbush standardet m të larta, me teknologji inovative 
dhe me komoditet të lart të përdoruesit. 

Me këtë TV mund ta bëni shpejt dhe thjeshtë, deri jeni në komoditetin e 

dhomës tuaj të ndenjies.

Media pleer — keni qasje në muzikën, fotografitë dhe videot tuaja nga 
rrjeti juaj ose USB pajisjes dhe mund t’i lëshoni direkt në TV tuaj.

Të gjitha funksionojnë me një telekomandë. Lidhni TV tuaj me antenën 

tuaj tokësore apo satelitore ose me kabllo dhe kënaquni me përmbajtje 

me cilësi të lartë pa humbje. 

Lista e aksesorëve

Kur hapjes së kutisë dhe instalimin e makinës, sigurohuni që ju keni lojtar tuaj për të marrë të 

gjitha pajisje të nevojshme: 

- Udhëzues i Përdoruesit

- Udhëzim i shpejtë

- Telekomanda

- Bateri  x2

- Vidha  x4

Imazhet janë vetëm për referencë 
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Rrufeja me simbolin e shigjetës, brenda trekëndëshit 
barabrinjës njofton përdoruesin për praninë e rrymës së 
rrezikshme të jo izoluar brenda prodhimit që mund të 
jetë aq e fuqishme sa të ketë rrezik nga goditje 
elektrike. 
 Pikëçuditja brenda trekëndëshit barabrinjës njofton 
përdoruesin për praninë e udhëzimeve të rëndësishme 
për përdorim dhe mirëmbajtje në dokumentin e dhënë 
në paketimin. 

 

 
KUJDES 

 

RREZIK NGA GOITJA ELEKTRIKE 
MOS HAPNI 

Mos hapni kapakun e pasmë. Në asnjë rast nuk i lejohet 
përdoruesit të veprojë brenda TV-së. Vetëm person i 
kualifikuar nga prodhuesi mund të veprojë. 
 
 

Priza kryesore përdoret si pajisje lidhëse, pajisja e 
çlidhur do të mbetet gati për përdorim. 
 

Zëvendësimi i gabuar i baterive mund të çojë në 
rrezik, duke përfshirë edhe zëvendësimin me të 
ngjashme ose të llojit të njëjtë. Mos i ekspozoni 
bateritë ndaj ngrohtësisë si diellit ose zjarrit ose të 
ngjashme. 
 

 Pajisja nuk duhet të ekspozohet në ndaj pikimit dhe 
spërkatjes dhe nuk duhet të vendoset nën objekte të 
mbushura me lëngje. 
 
 

Ju lutemi lexoni masat mbrojtëse në vijim për TV-në tuaj 
dhe ruajini ato për më tutje. Gjithmonë ndiqni të gjitha 
paralajmërimet dhe udhëzimet e shënuara në televizor. 
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Udhëzime të Rëndësishme Sigurie 
 

1.  Lexoni, Ruajini dhe Ndiqni të Gjitha Udhëzimet 
 Lexoni të gjitha masat e sigurisë dhe veprimet për TV-në. 

Ruajini për përdorim në të ardhme. Ndiqni të gjitha 
veprimet dhe udhëzimet përkatësisht. 

 

2.  Paralajmërime  
 Ndiqni të gjitha paralajmërimet në pajisje dhe në 

udhëzimin e përdorimit. 
 

3. Pastrimi 
 Shkyçni TV-në nga priza e murit para se ta pastroni. Mos 

përdorni pastrues të lëngshëm, gërryes ose aerosol. 
Pastruesit mund të dëmtojnë përgjithmonë kutinë dhe 
ekranin. Përdorni leckë të butë të njomur për pastrim. 

 

4. Aksesorë dhe Pajisje 
 Asnjëherë mos shtoni aksesorë dhe/ose pajisje pa 

miratimin e prodhuesit pasi që aksesorët e tillë mund të 
shkaktojnë rrezik nga zjarri, goditja elektrike ose lëndim 
tjetër personal. 

 

5. Ujë dhe lagështirë 
 Pajisja nuk duhet të ekspozohet ndaj pikimit ose 

spërkatjes dhe asnjë objekt me ujë, si vazot, nuk do të 
vendosen mbi pajisje. 

 

6. Rregullimi 
 Mos e vendosni TV-në në mobilie të jo qëndrueshme. 

Vendosja e TV-së në bazë të jo qëndrueshme mund të 
shkaktojë TV të bie, e kjo mund të rezultojë në lëndime 
serioze personale si dhe dëmtim të TV-së. Përdorni vetëm 
mobilie të rekomanduara nga prodhuesi ose shitësi. 

 

7. Ventilimi 
 Çarjet dhe hapjet në kutinë janë vënë për ventilim dhe që 

të sigurojnë veprim të duhur të TV-së dhe ta mbrojnë 
nxehjen e tepërt. Mos u mbuloni hajet për ventilim në kuti 
dhe kurrë mos vendosni pajisjen në vend të mbyllur si 
dollap i mbyllur përveç nëse nuk është mundësuar 
ventilimi i duhur. Lërini minimum 10 cm hapësirë në të 
gjitha anët rreth pajisjes. 
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8. Burimi i Fuqisë
Kjo TV duhet të përdoret vetëm me burim të fuqisë i cili
është i dhënë në etiketën e shënuar. Nëse nuk jeni të
sigurt për llojin e fuqisë që furnizohet në shtëpinë tuaj,
konsultohuni me furnizuesin e pajisjes tuaj ose me
kompaninë elektrike lokale.

9. Tokëzimi ose Polarizimi
 Kjo TV është e pajisur me linjë prize me rrymë 
të ndryshueshme të polarizuar. Njësia ka një 
izolim të dyfishtë (Klasa II mbrojtje), dhe nuk ka 

argumentim shtesë. Kjo prizë do të hyjë në prizën e murit 
vetëm në një mënyrë. Kjo është karakteristikë sigurie. 
Nëse nuk mundeni plotësisht të vëni prizën në prizën e 
murit, mundohuni të ktheni mbrapsht prizën. Nëse priza 
akoma nuk hyn, kontaktoni elektricistin tuaj për të ndërruar 
prizën. Mos e shpërdorni qëllimin e sigurisë të prizës së 
polarizuar. 

10. Rrufeja
Për mbrojtje të shtuar të TV-së gjatë stuhisë me rrufe ose
kur është lënë pa mbikëqyrje për periudha të gjata kohore,
shkyçeni nga priza e murit dhe çlidhni antenën ose
sistemin kabllovik. Kjo do të mbrojë TV-në nga dëmtimi
dhe goditja e përnjëhershme e rrymës.

11. Linjat e Rrymës
Antenë e jashtme nuk duhet të ndodhet në afërsi të linjave
të rrymës ose qarqe tjera drite ose rryme, ose ku mund të
bien në linja rryme dhe qarqe të tilla. Kur instaloni sisteme
me antena të jashtme, duhet të keni shumë vëmendje mos
prekni linjat ose qarqet e tilla të rrymës pasi që kontakti
me to mund të jetë vdekjeprurës.

12. Tej ngarkimi
Mos tej ngarkoni prizat e murit dhe kabllot zgjatës pasi që
kjo mund të rezultojë në rrezik prej zjarri ose goditje
elektrike.

13. Hyrje e Objektit dhe Lëngut
Asnjëherë mos shtyni asnjë lloj të objektit në këtë TV
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nëpërmjet hapjeve pasi që ato mund të vinë kundër pikave 
të rrezikshme të tensionit ose pjesë me qarqe të shkurtër 
që mund të rezultojë në zjarr ose goditje elektrike. 
Asnjëherë mos derdhni asnjë lloj lëngu mbi ose në TV. 

 

14. Tokëzim i Antenës së Jashtme 
 Nëse antenë apo sistem kabllovik i jashtëm është lidhur 

me TV-në, sigurohuni që antena ose sistemi kabllovik 
është tokëzuar që të ofrojë mbrojtje prej tensionit të lart të 
përnjëhershëm dhe mbushje statike. Seksioni 810 i Kodit 
Kombëtar Elektrik, ANSI/NFPA Nr. 70-1984, jep informata 
lidhur me tokëzimin e duhur me strukturë mbështetëse, 
tokëzim i telit hyrës në njësinë e antenës, lidhje me 
elektrodat e tokëzimit dhe kërkesa për elektrodën e 
tokëzimit. 

 

15. Servisimi 
 Mos u mundoni ë servisoni këtë TV vetë pasi që hapja ose 

heqja e kapakëve mund t’ju ekspozojë në tension të 
rrezikshëm ose rreziqe tjera. Lërini tërë servisimin 
personelit të kualifikuar për servisim. 

 

16. Shërbim i Nevojshëm gjatë Dëmtimit 
 Shkyçni TV-në nga priza e murit dhe lërini servisimin 

personelit të kualifikuar për servisim nën kushtet në vijim: 
 

  - Kur kablloja ose priza për furnizim me rrymë janë 
dëmtuar. 

  - Nëse lëng është derdhur ose objekte kanë hyrë në TV. 
  - Nëse TV-ja është ekspozuar ndaj shiut ose ujit. 
  - Nëse TV-ja punon abnormalisht duke ndjekur 

udhëzimet e përdorimit. Rregulloni vetëm ato kontrolle 
që janë të mbuluara nga udhëzimet për përdorim pasi 
që rregullimi i gabuar i kontrolleve tjera mund të 
rezultojë në dëmtim dhe shpesh kërkon shumë punë 
nga teknik i kualifikuar për të kthyer TV-në në 
funksionim e tij normal. 

  - Nëse TV-ja ka rënë ose dollapi i është dëmtuar. 
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17. Pjesët e zëvendësimit
Kur ka nevojë për pjesë zëvendësimi, sigurohuni që
tekniku i shërbimit ka përdorur pjesë të dhëna nga
prodhuesi ose që kanë karakteristikat e njëjta si pjesët
origjinale. Zëvendësimet e paautorizuara mund të
rezultojnë në zjarr, goditje elektrike ose rrezik tjetër.

18. Kontrolle Sigurie
Pas përfundimit të çfarëdo servisimi ose rregullimi të TV-
së, kërkoni nga tekniku i servisimit të kryejë kontrolle që të
kontrollojë nëse TV-ja është në gjendje të sigurt veprimi.

19. Ngrohtësia
Prodhimin duhet mbajtur larg burimeve të 
ngrohtësisë si radiatorë, regjistra të ngrohjes, 
soba ose prodhime tjera (duke përfshirë edhe 
përforcues) që prodhojnë ngrohtësi. Televizori 

nuk duhet të vendoset në afërsi të flakët e hapura dhe 
burimet e nxehtësisë intensive. 

20. Duke përdorur celularin - Kini kujdes
 Shtypje e tepërt e zërit nga kufjet mund të 
shkaktojë humbje të dëgjimit. Nëse vëreni 
ndonjë shqetësim në veshët tuaj, të ndaluar 
përdorimin e kufje. 

21. Plug kabllo të energjisë duhet të jenë lehtësisht të
arritshme. A nuk e vënë një televizor apo pjesë të
mobiljeve në kordonin pushtet. A dëmtuar kabllo të
energjisë / plug mund të shkaktojë zjarr ose shok elektrik.
Handle kordonin elektrik nga priza, ose fikni televizorin
duke tërhequr kabllo të energjisë. Asnjëherë mos prekni
një kurrizit pushtet / plug me duar të lagura mund të
shkaktojë një qark të shkurtër ose goditje elektrike.
Asnjëherë mos të bëjë një nyjë në kurrizit, ose do ta lidhë
atë me kabllo të tjera.

22. Për të instaluar dhe të përdorin televizionin që nuk janë
të destinuara për instalimin në dysheme, dhe ndoshta do
të përdoret në familje dhe peshon më shumë se 7 kg
Përdorimi paralajmërimet dhe udhëzimet e mëposhtme:
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 PARALAJMËRIM 
 Asnjëherë mos vendosni TV-në në vend që nuk është 

stabil. TV-ja mund të bie e të shkaktojë lëndime serioze 
ose vdekje. Shumë lëndime, veçanërisht të fëmijëve, 
mund të shmangen duke marrë masa të thjeshta 
paraprake të tilla si: 
- Përdorimi i dollapëve ose mobilie tjera të rekomanduara 

nga prodhuesi i televizorit. 
- Përdorimi i mobilieve që sigurisht mbështesin televizorin. 
- Sigurimi që televizori nuk varet nga këndi i mobilies 

mbështetëse. 
- Mos vendosja e televizorit në mobilie të larta (për 

shembull, dollap në mur ose raft librash) pa mos 
përforcuar mobilien dhe televizorin me mbështetje të 
përshtatshme.  

- Mos vendosja e televizorit mbi leckë ose materiale tjera 
që mund të ndodhen mes televizorit dhe mobilies 
mbështetëse.  

- Edukimi i fëmijëve për rreziqet nga ngjitja mbi mobilie për 
të prekur televizorin ose kontrollet e tija. 

 Nëse televizori juaj ekzistues ruhet ose i ndërrohet vendi, 
për të vlejnë konsideratat e njëjta si ato më lart. 

 

23. Kjo pajisje nuk është përshtatur për përdorim nga 
persona (duke përfshirë fëmijët) me fizike të reduktuar, 
aftësi ndjesore ose mendore, ose mungesa e njohurive 
dhe përvojës për të përdorur pajisjen, nëse ata 
mbikëqyren nga një person i cili është përgjegjës për 
sigurinë e tyre, ose në qoftë se saj nuk janë dhënë trajnimi 
për përdorimin e pajisjeve. 

 Fëmijët jo gjithmonë saktë njohin rrezikun e mundshëm. 
Gëlltitjes bateri mund të jetë fatale. Bateri Mbani jashtë të 
arrijnë të fëmijëve të vegjël. Nëse bateria është gëlltitjeje 
kërkoni kujdes të menjëhershëm mjekësor. Pajisje 
paketimi dhe çanta mbrojtëse të ligët larg nga fëmijët. Ka 
një rrezik asfiksimi 
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Përmbajtje 

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 

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 
 -  Shtypni butonin për ta kthyer në televizor (nga regjimi në pritje). 

 -  Shtypni dhe mbani butonin për më shumë se 5 sekonda për të kaluar në gjendjen e 

gatishmërisë (gatishmërisë) 

 -  Shtypni (receiver TV është në mënyrën: të) për të shfaqur ose të dalë nga menuja 

kryesore. 

 -  Shtypni dhe mbani butonin për më shumë se 3 sekonda për të hyrë në menunë për të 

zgjedhur burim (burimi MENU)). 
 

2  VOL- 
 Butoni për uljen e zërit; Hyni në menunë tjetër dhe përshtasni cilësimet OSD 

(ulje). 
 

3 VOL + 
 Butoni për ngritjen e zërit; Hyni në menunë tjetër dhe përshtasni cilësimet OSD 

(ngritje). 
 

4  CH- 
 Buton për zvogëlimin e numrit të programeve; zvogëloni numrin e programeve 

dhe zgjidhni opsionin tjetër në menu. 
 

5  CH+ 
 Butoni për shtimin e numrit të programeve: shtoni numrin e programeve 

dhe  zgjidhni opsionin tjetër në menu.
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Përshkrimi i lidhjeve 

Lidhja e kabllit 
 

1. USB: 
Përdoret për rinovimin e softuerit DVB-T/C i DTV, duhet të kryhet vetëm nga tekniku i TV.)

Përdoruesi mund të hyjë në datotekën multimediale të ruajtur në pajisjen USB.

Suporton formatet: *.dat, *.vob, *.mpg i *.avi video filmate. Veç kesaj, *.jpg, *.bmp i *.mp3 (për

tju ndihmuar të digjni DTV1080P programe, duhet të përdorni më shume se shpejtësia e

sistemit aktual  ose zhvendosni hard diskun.
2/10.HDMI1/HDMI2: 

N Dërfaqe multimediale e rezolucionit të lartë. 
Shënim: sinjal video I pranueshëm: 480P/576P/720P/1080i/1080P 

3. VGA:
Mund të lidheni me D-sub 15 kabëll sinjali në kompjuterin tuaj. 

4. SCART:
Scart hyrje

5. Cl: Cl hyrje.
6. AUDIO:

PC audio hyrje.
7. SPDIF:

Dixhital TV dalja e zerit

8. RF IN(T)
Antena/qarku I mbyllur TV ose Dixhital TV terminala.

9.EARPHONE:
Kufje

10.SATELLITE IN
Kjo lidhës është përdorur për lidhjen e pjatë satelit

Ky TV ka një performancë 
multimediale dixhitale dhe mund 
të lidhet me shumë pajisje të 
jashtme. Paraqitja e mëposhtme 
tregon lidhjet me pajisjet e tjera 
video dhe audio. 

TV-32LE92T2S2

TV-40LE92T2S2

43 810 7

VGA SCART RF IN SPDIF
PC IN

SATELLITE
INPUT

43 810 7

VGA SCART RF IN SPDIF
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SATELLITE
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 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 tipka) Ndez dhe fik televizorin. 

0-9 (butonat e numrave) Numrat e kanaleve. 
Info / Reveal Tregon statusin e informacionit. 

Mënyra TXT: Display informacion fshehur teletekstit. 

Return / Mix Ju kthen në kanalin e mëparshëm të TV. 

Mënyra TXT: Në teletekst shtypni enter për Mix modë 
Source Shtypeni për të zgjedhur burimin e sinjalit. 
Menu / Index Tregon sistemin e menusë. shtypni për të hapur faqen 

Mënyra TXT: Klikoni për të parë apo të hidhen në faqen e 

TXT në shtëpi. 

Butoni me drejtim lart, poshtë , majtas dhe djathtas shfaq elementë të 

ndryshë në menu dhe rregullon menunë e kontrollit. 
OK Për të hapur nënmenunë e duhur dhe për të hyrë në listën e 

kanaleve. 
List / Zoom Shtypni për të zgjedhur listën e rregjistruar. 

Mënyra TXT: Shtypni për të rritur Text. 
Exit Dalje nga sistemi I menusë. 
VOL+/- Ul ose rrit volumin e televizorit. 
Zoom +/- 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.)

FAV / Hold Shtypni butonin FAV që të shihni kanalet tuaja të preferuara 

Mënyra TXT: Shtyp për të ndaluar faqen në modën TXT 

EPG / Subcode Ndez dhe fik udhëzuesin elektronik të programeve.  I 

zbatueshëm vetëm për programet dixhitale dhe jo I 

disponueshëm per disa modele.  

Mënyra TXT: Hyrja nën faqen e teletekstit. 

Text Teletekstit 
Subtitle Shtypni per të zgjedhur menunë e titrave. 
Rec Shtypni për të regjistruar kanalet që shihni në DTV mënyrë 

pune. (shtë e nevojshme që të ketë një memorie USB të 

lidhur) 

TimeShift Shtypni butonin e ndryshimit të kohës që të ndaloni 

programin. Ndryshimi I kohës. (shtë e nevojshme që të ketë 

një memorie USB të lidhur) 

Red / Gjelbër / Blu / Verdhë button 
Shtypeni në modelin e duhur të punës për të hyrë në 

funksionin e duhur. 
Lang Ndryshimi i Gjuha Audio 

SHENIME 
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.  
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Vendosja e parë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Shtypni butonin  SOURCE (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. 

Language (Zgjidhni gjhën): Shtypni butonin ◄ / ► për të zgjedhur gjuhën e menusë dhe 

mesazhin). 

Country (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 

CHANNEL (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



16 

 

 

 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.



17

DTV Manual Tuning (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. 

 

Program Edit (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). 

Schedule List (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. 

Signal Info (Signal Informacione) 
Press ▼ / ▲ për të zgjedhur Signal 
informacion, pastaj shtypni butonin OK për 
të parë informacion të detajuar rreth sinjal. 
Në dispozicion vetëm në mënyrë të DTV. 

Shtypni butonin e verdhë për të hyrë në 
pjesën e poshtme të menysë dhe duke 
shtuar Timer. 

Kur koha e specifikuar mbivendoset do të 
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shfaqet në ekran paralajmërim. 

 

 
 
 
 

PICTURE (Menuja e figurës) 
 

Shtypni butonin  MENU për të shfaqur menunë kryesore. 

Shtypni butonin ◄ / ► Për të zgjedhur PICTURE (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.  
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Picture Mode (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. 

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.  

Kontrasti Vendosni intensitetin e figurës,kur hija e 

figurës është e pandryshueshme. 

Ndriçim 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 Postavite oštrinu detalja slike. 

Color temp (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. 
 
 

Noise Reduction (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. 
 

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).  
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SOUND (Menuja e zërit)  
 

Shtypni MENU për tu shfaqur menuja kryesore. 

Shtypni◄ / ►  për të zgjedhur SOUND (ZERIN) në menunë kryesore. 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.. 
 

Sound Mode (Mënyra e zërit) 
 

Shtypni▼ / ▲  për të zgjedhur Mënyrën e zërit, më pas 
OK për të hyrë në nënmenu.  
Shtypni▼ / ▲ për të zgjedhur. 
Ju mund të ndryshoni vlerën e  Treble dhe  Bass kur zëri 
është në mënyrën Personale 
 

Standard Prodhon zë të njëjtë për të gjithë hapësirën.. 

Muzika Ruan zërin origjinal. I mirë për programet 

muzikore.  

Film Rrit treble dhe bas për eksperiencë sa më të 

mirë. 

Sport Rrit vokalet për sportin. 

Zgjidheni për të vendosur cilësimet e zërit. 

Personal (Osobno 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. 
 

AVL 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. 
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Niveli automatik I zërit: Përdoret për të zvogëluar diferencat midis kanaleve dhe programeve 
me zë automatik 

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

mëparshme  
 

Time zone (Zona kohore) 
 

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

për të hyrë në nënmenu.  

 

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

 

 

 

 

 
 

SleepTimer (Vetë-përjashtimi) 
 

 
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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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. 

 

 

 

 

 

OSD Timer (Ekran koha OSD) 
 

Shtypni ▼ / ▲ për të zgjedhur OSD Timer, më pas OK për 

të hyrë në nënmenu. 

Shtypni◄ / ►  për të zgjedhur. 

 

 

 

 

 
 
LOCK (Menuja e mbylljes) 
 

Shtypni MENU për tu shfaqur menuja kryesore.  

Shtypni◄ / ►  për të zgjedhur LOCK (KYCJE) në menunë kryesore.  

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

Shtypni OK/ ◄ / ► për të vendosur.  

5. Pas përfundimit shtypni MENU për tu kthyer në menunë e mëparshme.  
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Lock System (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. 

 

 
 

Vendosja e një fjalëkalim (New Password 
 
Shtypni ▼ / ▲ për të vendosur fjalëkalimin dhe më pas OK 
për konfirmim. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programet mbyllje (Channel Lock) 
Shtypni ▼ / ▲ për të zgjedhur Kycje programi, më pas  

OK për hyrje në nënmenu.  

Shtypni butonin Jeshil për kyçje ose zhbllokim të 

programeve. 

 

 

 

 

Mbikqyrja prindërore (Parental Guidance) 
 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 (Key Lock) 
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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HOTEL (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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SETUP (Menuja e vendosjes) 
 

 

Shtypni MENU për të shfaqur menunë kryesore. 

Shtypni◄ / ► për të zgjedhur SETUP (VENDOSJE) në menunë kryesore.  
 

 

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.  

Language (Gjuha) 

Zgjidhni menunë e gjuhës OSD. Gjuha angleze 

është zgjedhur si gjuhë menuje.   

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

Gjuha.  

TT Language (TT Gjuha) 
 

 

 

Shtypni ▼ / ▲për të zgjedhur TT Gjuha, më pas  OK për të 

hyrë në nënmenu.  

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

 
 
 
 

Audio Language (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. 
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Subtitle Language (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. 

 

 

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

PVR File System (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. 
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Aspect Ratio (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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SCREEN (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. 
 

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  
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Media (Meda) 
 

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  
 

 

Shtypni ◄ / ► për të zgjedhur opsionin që doni të vendosni në menunë kryesore Media, më 
pas  OK për konfirmim.  

 
 
PHOTO (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 



30 

 

 

OK për tu shfaqur figura.   

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

djathtë, ndërsa figura në qendër.  

 

 
 

MUSIC (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  
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MOVIE (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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TEXT (Menuja e tekstit) 
Shtypni ◄ / ► që të zgjidhni TEXT (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.  



 

 

Informacione të Tjera  
 

Nëse televizori nuk funksionon si zakonisht ose duket të jetë me defekte, ju lutemi lexoni me 
kujdes këtë pjesë. Shumë çështje operative mund të zgjidhen nga përdoruesit. 

Është gjithashtu e këshillueshme të shkyçet TV nga priza e rrymës në mur për 60 sekonda ose 

më shumë, pastaj rilidhni dhe filloni përsëri. Kjo procedurë e thjeshtë ndihmon në rivendosjen 

e kushteve të qëndrueshme për qarqet elektrike dhe firmware-in e njësisë. 
Ju lutemi kontaktoni Kujdesin për Klientin të Prodhuesit, nëse problemi është i pazgjidhur ose 
keni shqetësime të tjera 
 

SIMPTOME MOGUĆA RJEŠENJA 

Nuk ka pamje dhe zë 

• Kontrolloni nëse kordoni elektrik është i lidhur në prizë muri 

me rrymë. 

• Një kyçëse fuqie në anën e djathtë në këndin e poshtëm të 

panelit të përparmë duhet të jetë ndezur. Shtypni butonin 

[POWER] në telekomandë për të aktivizuar njësinë nga 

Standby. 
• Kontrolloni të shihni nëse drita LED është e kaltër ose kuqe. 

Nëse është e ndriçuar, fuqia në TV është në rregull. 

Kam lidhur burim të jashtëm 
në TV-në time dhe nuk kam 
pamje dhe /ose zë. 

• Kontrolloni lidhen e duhur të daljes në burimin e jashtëm 

dhe lidhjen e duhur të hyrjes në TV. 
• Sigurohuni që keni bërë zgjedhjen e duhur për mënyrën e 

hyrjes nga sinjali hyrës. 

Kur e kyçi televizorin, ka disa 
sekonda vonesë para se 
pamja të shfaqet. A është kjo 
normale? 

• Po, kjo është normale. TV-ja juaj kërkon informata për 
rregullimin e mëparshëm dhe nis TV-në.. 

Pamja është normale, por pa 
zë. 

• Kontrolloni rregullimet e zërit. 
• Kontrolloni nëse mënyra Mute është vënë në "on". 

Me zë, por pa pamje ose 
pamje në bardhë e zi. 

• Nëse pamja është bardhë e zi, së pari shkyçni TV-në nga 

priza elektrike dhe rilidhni pas 60 sekondave. 

• Kontrolloni që Colour është vënë në 50 ose më lart. 
• Provoni kanale të ndryshme të TV-së. 

Zëri dhe pamja janë të 
penguara ose me valë. 

• Një pajisje elektrike mund të ndikojë në TV-në. Shkyçni 

çfarëdo pajisjeje elektrike që keni, nëse pengesat zhduken, 

lëvizni pajisjen më larg TV-së. 
• Vëni prizën e fuqisë të TV-së në prizë tjetër të murit.. 

Zëri dhe pamja janë të 
mjegulluara ose shkyçen për 
një moment. 

• Nëse përdorni antenë të jashtme, kontrolloni drejtimin, 

pozitën dhe lidhjen e antenës. 
• Rregulloni drejtimin e antenës suaj ose rirregulloni ose 

rregulloni hollësisht kanalin. 

Shirita horizontale/vertikale në 
pamje ose pamja dridhet. 

• Kontrolloni nëse ka burim që pengon në afërsi, si pajisje ose 
mjet elektrik. 

Dollapi plastik bën një zë si 
"klik 

• "Klik" zëri mund të shkaktohet kur temperatura e televizorit 

ndryshon. Ky ndryshim  shkakton dollapin e televizorit të 

zgjerohet ose të tkurret, ashtu që bën zë. Kjo është    

normale dhe TV-ja është në rregull. 

Telekomanda nuk funksionon. 
• Konfirmoni që TV-ja ka fuqi dhe që mund të përdoret. 

• Ndërroni bateritë në telekomandë. 
• Kontrolloni nëse bateritë janë vënë si duhet. 

  



Prodhuar me licencë nga Dolby Laboratories. 
Dolby dhe double-D simboli janë marka tregtare të Dolby 
Laboratories 

"CI Plus" logo është një markë dhe markë e CI Plus LLP Kompanitë. 

Eliminimi i pajisjeve të vjetra elektrike dhe elektronike 

Produktet e shënuar me këtë simbol tregon që produkti bie në kategorinë e 
pajisjeve elektrike dhe elektronike (produkte EE), dhe nuk duhet të trajtohet si 
familjes dhe mbeturinave rëndë. Prandaj, ky produkt duhet të hidhen në pikën 
shënuar grumbullimit për mbledhjen e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Duke 
siguruar këtë produkt ju do të parandaluar efektet e mundshme negative në 
mjedis dhe shëndetin e njeriut, e cila mund të dëmtohet për shkak të pahijshme 

dispozicion të produktit shpenzuar. Riciklimi i materialeve nga ky produkt, ju do të ndihmojë për 
të ruajtur një mjedis të shëndetshëm dhe të burimeve natyrore. 

Hedhja e baterive 
Kontrolloni rregulloret lokale për asgjësimin e baterive të përdorura ose 
telefononi shërbimin tuaj lokale të konsumatorëve në mënyrë që të merrni 
udhëzimet në dispozicion të baterive të vjetra dhe të përdorura. 
Bateritë në këtë produkt nuk duhet të hidhen me mbeturinat shtëpiake. 
Sigurohuni që të hidhni bateritë e vjetra në vende të veçanta për asgjësimin e 
baterive të përdorura të cilat janë gjetur në të gjitha pikat e shitjes ku mund të 

blejnë bateri. 
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Attaching the Stand to the TV 
 

1 Assemble the stand 
 Before attaching/detaching the stand, –make sure to turn off the TV. 
 Before performing work spread cushioning over the base area to lay the LED TV on.  
 This will prevent it from being damaged. 

 
 
TV-32LE92T2S2  
Stand installation Instruction 

 
 
 

TV-40LE92T2S2 
Stand installation Instruction 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Place the TV body on a flat 

table, and put the TV base on 

it, ensure the screw holes 

matching. 
 

2. Fix the TV body and TV base with 

another 4 pcs of screws (The one 

without gasket on it). 

3. Finished 

 

1. Place the TV body on a flat 
table, and put the TV base 
on it, ensure the screw 
holes matching. 

2. Fix the TV body and TV base with 
another 4 pcs of screws (The one 
without gasket on it). 

 

3. Finished 
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WELCOME 

 
 

This device lives up to the highest standards, innovative 
technology and high user comfort.  
 

With this TV you can do it fast and simple, whilst in the comfort of your 

living room. 
 

 
 
Media player — access your music, pictures and videos from your 

network or USB storage media and play them directly on your TV. 
 

 

Everything works with one remote control now. Connect your TV directly 

to your terrestrial, satellite antenna or cable and enjoy contents in high 

quality without loss. 

 

 

 

 

The Accessories  

 
When opening the box and installing the machine, make sure you have get all the necessary 

accessories: 

- User manual with warranty statement 

- Remote Control 

- Battery x2 

- Screws for stand 
 

Images are for reference only 
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The flash with the symbol of arrowhead, inside an 
equilateral triangle alerts the user about the presence of 
a dangerous tension not isolated inside the product 
which can be sufficiently powerful to constitute a risk of 
electrocution. 
The point of exclamation inside an equilateral triangle 
alerts the user about the presence of important operating 
instructions and maintenance in the document enclosed 
in the package. 

CAUTION 

RISK OF ELECTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN 

Do not open the back cover. In no case the user is allowed to 
operate inside the TV set. Only a qualified technician from the 
manufacture is entitled to operate.

Main plug is used as the disconnect device, the 
disconnect device shall remain ready for operating. 

 Incorrect replacement of the battery may lead to the 
risk, including the replacement of another similar or the 
same type. Do not expose batteries to heat such as 
sun or fire or something like that. 

The device should not be exposed to dripping and 
spraying and it can not be placed under objects filled 
with liquids. 

Please read the following safeguards for your TV and retain 
for future reference. Always follow all warnings and 
instructions marked on the television. 

Do not open the back cover. In no case the user is allowed to 
operate inside the TV set. Only a qualified technician from the 
manufacture is entitled to operate.
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 
 

1. Read, Retain, Follow All Instructions 
 Read all safeties and operations about the TV. Retain them 

safely for future reference. Follow all operations and 
instructions accordingly. 

 

2. Heed Warnings 
 Adhere to all warnings on the appliance and in the operating 

instructions. 
 

3. Cleaning 
 Unplug the TV from the wall outlet before cleaning. Do not 

use liquid, abrasive, or aerosol cleaners. Cleaners can 
permanently damage the cabinet and screen. Use a soft 
dampened cloth for cleaning. 

 

4. Attachments and Equipment 
 Never add any attachment and/or equipment without 

approval of the manufacturer as such additions may result 
in the risk of fire, electric shock or other personal injury. 

 

5. Water and Moisture 
 The apparatus shall not be exposed to dripping of splashing 

and that no objects filled with liquids, such as vases, shall 
be placed on the apparatus. 

 

6. Setting 
 Do not place this TV on an unstable cart, stand or table. 

Placing the TV on an unstable base can cause the TV to 
fall, result in serious personal injuries as well as damage to 
the TV. Use only a cart, stand, bracket or table 
recommended by the manufacturer or salesperson. 

 

7. Ventilation 
 Slots and openings in the cabinet are provided for 

ventilation and to ensure reliable operation for the TV and 
to protect it from overheating. Do not cover the ventilation 
openings in the cabinet and never place the set in a 
confined space such as built-in cabinet unless proper 
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ventilation is provided. Leave a minimum 10 cm gap all 
around the unit. 

 

8. Power Source 
 This TV should be operated only from the type of power 

source indicated on the marking label. If you are not sure of 
the type of power supplied to your home, consult your 
appliance dealer or local power company. 

 

9. Grounding or Polarization 
This TV is equipped with a polarized alternating 
current line plug. The unit has a double 
insulation (Class II Protection), and no need 
additional grounding. If you are unable to insert 

the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug 
should still fail to fit, contact your electrician to replace your 
obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the 
polarized plug. 

 

10. Lightning 
 For added protection for this TV during a lightning storm, or 

when it is left unattended and unused for long periods of 
time, unplug it from the wall outlet and disconnect the 
antenna or cable system. This will protect the TV from 
damage due to lightning and power-line surge. 

 

11. Power Lines and Antenna cables 
 An outside antenna system should not be located in the 

vicinity of overhead power lines or other electric light or 
power circuits, or where it can fall into such power lines or 
circuits. Where installing an outside antenna system, 
extreme care should be taken to keep from touching such 
power lines or circuits as contact with them might be fatal. 

 

12. Overloading 
 Do not overload wall outlets and extension cords as this can 

result in a risk of fire or electric shock. 
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13. Object and Liquid Entry 
 Never push any kinds of object into this TV through 

openings as they may come up against dangerous voltage 
points or short-out parts that could result in fire or electric 
shock. Never spill any kinds of liquid on or into the TV. 

 

14. Outdoor Antenna Grounding 
 If an outside antenna or cable system is connected with the 

TV, be sure the antenna or cable system is grounded so as 
to provide protection against voltage surges and built-up 
static charges. Section 810 of the National Electric Code, 
ANSI/NFPA No. 70-1984, provides information with respect 
to proper grounding of the mast and supporting structure, 
grounding of the lead in wire to an antenna discharge unit, 
connection to grounding electrodes, and requirements for 
the grounding electrode. 

 

15. Servicing 
 Do not attempt to service this TV yourself as opening or 

removing covers may expose you to dangerous voltage or 
other hazards. Refer all servicing to qualified service 
personnel. 

 

16. Damage Requiring Service 
 Unplug the TV from the wall outlet and refer servicing to 

qualified service personnel under the following conditions: 
- When the power-supply cord or plug is damaged. 
- If liquid has been spilled, or objects have fallen into the 

TV. 
- If the TV has been exposed to rain or water. 

- If the TV operates abnormally by following the operating 
instructions. Adjust only those controls that are covered by 
the operating instructions as an improper adjustment of 
other controls may result in damage and will often require 
extensive work by a qualified technician to restore the TV 
to its normal operation. 

- If the TV has been dropped or the cabinet has been 
damaged. 
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17. Replacement Parts
When replacement parts are required, be sure the service
technician has used replacement parts specified by the
manufacturer or have the same characteristics as the
original part. Unauthorized substitutions may result in fire,
electric shock or other hazards.

18. Safety Check
Upon completion of any service or repair to the TV, ask the
service technician to perform safety checks to determine
that the TV is in safe operating condition.

19. Heat
The product should be situated away from 
heat sources such as radiators, heat 
registers, stoves, or other products (including 
amplifiers) that product heat.  
The TV should not be placed near open 

flames and sources of intense heat. 

20. Earphones use - Attention
Excessive sound pressure from earphones and 
headphones can cause hearing loss. If you 
notice any disturbance or hum noise in your 
ears, stop using the headset or earphones. 

21. Power cord and Plug should be easily accessible. Do not
put a TV or furniture on the power cord. A damaged power
cord or plug can cause fire or electric shock. Do not bend
or squeeze the power cord. Unplug your TV from main
supply to hold the plug and pull it from the power outlet.
Never pull the power cord. Never touch a power cord / plug
with wet hands, it could cause a short circuit or electric
shock. Never make a knot in the cord or tie it with other
cables

22. The instructions for installation or use provided with non-
floor standing televisions likely to be used in the home and
weighing over 7 kg shall contain the following information
or equivalent:
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 WARNING 
 Never place a television set in an unstable location. A 

television set may fall, causing serious personal injury or 
death. Many injuries, particularly to children, can be 
avoided by taking simple precautions such as: 
- Using cabinets or stands recommended by the 

manufacturer of the television set. 
- Only using furniture that can safely support the television 

set. 
- Ensuring the television set is not overhanging the edge of 

the supporting furniture. 
- Not placing the television set on tall furniture (for example, 

cupboards or bookcases) without anchoring both the 
furniture and the television set to a suitable support. -Not 
placing the television set on cloth or other materials that 
may be located between the television set and supporting 
furniture.  

- Educating children about the dangers of climbing on 
furniture to reach the television set or its controls. 

 

If your existing television set is being retained and 
relocated, the same considerations as above should be 
applied. 
 

This appliance is not intended for use by persons (including 
children) with reduced physical, sensory or mental 
capabilities, or lack of knowledge and experience to use the 
appliance, unless they are supervised by a person who is 
responsible for their safety or you're not received training 
on the use of appliances 
 

Children do not always correctly recognize possible danger 
situations. 
Swallowing batteries can be fatal. Keep batteries out of the 
reach of small children. If the battery is swallowed, 
immediate contact medical help.  
Packaging equipment and protective bags keep away from 
children. There is a risk of suffocation. 
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Product information 
 
 

1 .Brief Introduction Production Introduction 
 
 
Congratulationsl You have chosen the latest generation high definition liquid crystal television. 

Endowed with high display quality and light weight,it is power-saving and radiationless with high 

sensitivity television reception.The new generation liquid crystal television will bring you 

safe&comfortable brand new visual experience. 

 

Applying color active matrix TFT with brand new technologies.the product can provide high 

quality display image flicker free television .VCD&DVD programs. 

In addition.it can be used as definition digital television or computer display. 

We believe the product will surely make you satisfied. 

 

Thank you for purchasing and using our products! 
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Control panel 

The control button for front panels 

Controls are located from the right back side of the TV cabinet 

1. / POWER

- Press the button to turn on the TV set (from Standby mode).

- Press and hold the button for longer than 5 seconds to switch to standby mode.

- Press the  button (TV set is in the ON mode) to Enter or Exit from Main Menu.

- Press and hold the button for longer than 3 seconds to enter SOURCE menu.

2. VOL- 
 Volume decreasing short cut key; enter into the next menu and adjust OSD options

(decreasing). 

3. VOL +
Volume increasing short cut key; enter into the next menu and adjust OSD

options(increasing).

4. CH- 
 Channel decreasing short cut key; decrease the channel No. and select the last

option in the menu. 

5. CH+
Channel increasing short cut key; increase the channel No. and select the

next option in the menu.
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Terminal wiring Diagram 

Connecting Cables 

1. USB:

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

The supported format includes:

*.dat, *.vob, *.mpg and *.avi video formats. Besides, *.jpg, *.bmp and *.mp3 (DTV1080P 

hd programs burn, you must use more than streaming system of speed or move hard 

disk).

It is used to updating the software of the DVB-T/C and DTV, and it should only be operated 

2/10. HDMI1/HDMI2: 

High-definition multimedia interface. 

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

3. VGA:

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

4. SCART:

Scart input

5. Cl: Cl input.

6. AudioPC

PC audio input.

7. SPDIF:

Digital TV sound output.

8. RF In

Antenna/close circuit TV or Digital TV terminal.

9. Headphone

Headphone input.

10. SATTELLITE INPUT

Connect your Satellite dish to Satellite input

This LED TV has digital multimedia 
performance and can be connected to 
multiple external devices. The following 
diagram presents the connections to 
other video and audio appliances. 

TV-32LE92T2S2

TV-40LE92T2S2
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Remote Control 
Descriptions of Television Remote Control
Most of your television's functions are available via the menus that appear on the screen. The remote 

control supplied with your set can be used to navigate through the menus and to configure all the 

general settings. 

(MUTE)  Reduce the TVs volume to Its minimum level. Press again 
to restore the volume. 

(On/Off button) Turns the TV on or off. 

0-9: (numeric buttons) Enters channel numbers. 

Info / Reveal Display the status Information. 

TXT mode: Press to reveal the hidden information

Return / Mix Return you to the previous channel in TV mode. 

TXT mode: Press to enter mix mode picture/teletext. 

Source Press to select signal source. 

Menu / Index Bring up the menu system. 

TXT mode: Press to open Index Teletext page 

Direction b. Highlights different items In the menu system and adjusts 
the menu controls. 

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

List / Zoom Press to select the Recorded List or Timer. 

TXT mode: Press to resize Teletext page view. 

Exit Exits the menu system. 

VOL +/- Increase or decreases the TVs volume. 

Zoom +/- Scan up or down through the current channel list. 

Press to select the desired screen format. (In USB mode, it 
is unavailable.) 

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

TXT mode: Press to hold teletext page auto listing 

EPG/Subcode Toggles the Electronic Program Guide between on and off. 
(Only applicable for digital channels. (not available for some 
models.) 

TXT mode: Press to enter into sub teletext pages. 

Text Teletext 

Subtitle Press to display the Subtitle Language menu. 

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. 

RED b. In corresponding mode, press It to enter the right function as 
hint. 

GREEN b. In corresponding mode, press It to enter the right function as 
hint. 

YELLOW b. In corresponding mode, press It to enter the right function as 
hint. 

BLUE b. In corresponding mode, press It to enter the right function 
as hint. 

LANG Change audio language. 
Notes 

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.
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First Installation 

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-ln” 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. 
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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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Menu Operation 

Channel Menu 

Press MENU button to display the main menu. 

Press ◄ / ► button to select CHANNEL in the main 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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Menu operation 

ATV Manual Tuning 

Current CH 

Set the channel number. 

Color System 

Color System Select the color system 

Sound System 

Sound System Select the Sound system 

Fine-Tune 

Adjust the frequency of the channel finely. Search 

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 remote the channel to your favorite 

list. (Your TV set will skip the channel automatically when 

using CH+/- to view the channels.) 

Schedule List 

Press ▼ / ▲ button to select Schedule 

List, then press OK button to enter sub-

menu. It is available in DTV source.  

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 
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When the time appointment is conflict  it 

will produce a warning message. 

Picture Menu 
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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Picture Mode 

Press ▼ / ▲ button to select Picture Mode, then press 

OK button to enter sub-menu. 

You can change the value of contrast, brightness, color, 

sharpness and tint when the picture is in Personal 

mode. 

Contrast/ Brightness/ Color/ 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. 

Color 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 T T T T / ▲ button to select Noise Reduction, then 

press OK button to enter sub-menu 

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. 
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Sound Menu 
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 Enter 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. 
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 

Note:The treble and bass are only available in 

Personal mode, you can adjust them as you like 

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

Balance 
Press ▼ / ▲ button to select option, Press ◄ / ► button to adjust. 

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. 

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.  
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 
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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 Enter 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:0ff,15min,30min,45min,60min, 

90min,120min,240min). 



22 

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 

Default password is 0000, and if forget what you set, 

please call the service center. 

Select Set Password, to enter sub-menu to set new 

Set Password 

Press ▼ / ▲ button to then press OK button 

password 

Channel Lock 
Press ▼ / ▲ button to select Channel Lock then press 

OK button to enter sub-menu to select.  

Press Green button to lock or unlock the channel. 

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. 

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.
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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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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.

Language 

Select an OSD menu language can be 

displayed Default English is selected as menu 

language. 

Press ▼ / ▲ / ◄ / ► button to select Menu 
Language. 

TT Language 

Press ▼ / ▲ 

button to select 

TT Language, then press OK button to enter 

sub-menu. Press ▼ / A / ◄ / ► button to 

select TT language. 

 

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.
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Subtitle Language 

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

Press ▼ / A A A A / ◄ / ► button to select the Subtitle Language. 

Hearing Impaired 

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

PVR File System 

Press ▼ / A A A A button to select PVR File System, then press OK button to enter sub-menu. 

Press ▼ / A A A A button to select Check PVR File System , 

then press OK button to enter. Then it will check the USB speed. 



27 

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, Zooml, 

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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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.

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

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 DTV or ATV mode.

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. PC mode has no CHANNEL menu.
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Media 
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. 

Photo Menu 

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. 

Press ◄ / ► button to select the file you want to watch in the file selecting menu, then press 
OK button to display picture. 
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When highlighting the option you select, the file information will appear on the right and 

picture will be previewed in the center.  

Music Menu 
Press ◄ / ► button to select MUSIC in the main menu, then press OK button to 

enter. Pr ess Exit button to return to the previous menu and exit menu to quit. 

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

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

Press OK button to play the selected movie. 

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. 
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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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Troubleshooting 

If the TV does not operate as usual or appears to be faulty please read carefully this section. 
Many operational issues can be resolved by users. 
It is also advisable to unplug the TV from the AC socket on the wall for 60 seconds or more, 
then reconnect and start again. This simple procedure helps in restoring stable conditions for 
electric circuits and firmware of the unit. 
Please contact Manufacturer Customer Care if the problem is unresolved or you have other 
concerns. 

SYMPTOMS POSSIBLE SOLUTIONS 

No sound or picture. 

• Check if the power cord is plugged into a powered AC
outlet.

• A power switch on the right side bottom edge of the front
panel must be turned on. Press the [POWER] button in
the remote control to activate the unit from Standby.

• Check to see if LED light is either red or blue. If
illuminated, power to TV is OK.

I have connected an external 
source to my TV and I get no 
picture and/or sound. 

• Check for the correct output connection on the external
source and for the correct input connection on the TV.

• Make sure you have made the correct selection for the
input mode for the incoming signal.

When I turn On my television, 
there is a few second delay 
before the picture appears. Is 
this normal? 

• Yes, this is normal. That is the TV searching for previous
setting information and initializing the TV.

Picture is normal, but no 
sound. 

• Check the volume settings.
• Check if Mute mode is set "on".

Sound but no picture or black 
and white picture. 

• If black and white picture first unplug TV from AC outlet
and re-plug after 60 seconds.

• Check that the Colour is set to 50 or higher.
• Try different TV channels.

Sound and picture distorted or 
appear wavy. 

• An electrical appliance may be affecting TV set. Turn off
any appliances, if interference goes away, move
appliance farther away from TV.

• Insert the power plug of the TV set into another power
outlet.

Sound and picture is blurry or 
cuts out momentarily. 

• If using an external antenna, check the direction,
position and connection of the antenna.

• Adjust the direction of your antenna or reset or fine tune
the channel.

Horizontal/vertical stripe on 
picture or picture is shaking. 

• Check if there is interfering source nearby, such as
appliance or electric tool.

The plastic cabinet makes a 
"clicking" type of sound. 

• "Click" sound can be caused when the temperature of
the television changes. This change causes the
television cabinet to expand or contract, which makes
the sound. This is normal and the TV is OK..

Remote control does not work. 
• Confirm that TV still has power and is operational.
• Change the batteries in the remote control.
• Check if the batteries are correctly installed.
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Manufactured under license from Dolby Laboratories.  
Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby 
Laboratories

The “CI Plus” Logo is a trademark of CI Plus LLP. 

Information on Disposal for Users of Waste Electrical & Electronic 
Equipment (private households) 

This symbol on the product(s) and / or accompanying documents means that 
used electrical and electronic products should not be mixed with general 
household waste.  For proper treatment, recovery and recycling, please take 
this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of 
charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your 
products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. 

Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential 
negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from 
inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your 
nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this 
waste, in accordance with your national legislation. 

Disposal of waste batteries 

Check local regulations for disposal of waste batteries or call your local 
customer service in order to get instructions on the disposal of old and used 
batteries. The batteries in this product should not be disposed of with 
household waste. Be sure to dispose of old batteries in special places for 
disposal of used batteries that are found in all retail shops where you can buy 
batteries. 

EU Declaration of Conformity 

Hereby, M SAN Grupa d.d. declares that the radio equipment type TV set is in compliance 
with Directive 2014/53/EU. 

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: 
www.msan.hr/dokumentacijaartikala 





Ovimj amstvom M SAN Grupa kao davatelj j amstva u Republici Hrva



POPIS SERVISNIH MJESTA 

Grad Servis 

Bjelovar Koda d.o.o. 

Cakovec Tuksar d.o.o. 

Cakovec-Oonja Dubrava RTV servis i prodaja Slavko Pongrac 

Daruvar Tehnoservis Druzin 

Delnlce Paladin d.o.o. 

Donji Miholjac Elektronik centar Menges 

Dubrovnik Tehno elektronic d.o.o. 

E>akovo MB electronics 

Gospic ZRD eureka 

lmotski K-M d.o.o 

Karlovac Elektronicki RTV servis 

Karlovac Servis kucanskih aparata 

Kastel lukslc RTV servis 4TI 

Koprivnica Servis Mraz i Dolenec 

Korcula SAT electronic 

Krapina Audi-tv servis Jurinjak 

Makarska Dioda d.o.o. 

Metkovic Finel d.o.o. 

Naslce Elkan - servis 

Nova Gradiska RTV servis Brajkovic 

Ogulln Elektronicki obrt TV servis 

Osijek RTV servis elektronika Madecki 

Popovaca Elektra lvatek 

Pozega - Pleternica RTV-Servis Kalaica 

Pula Panda elektronika 

Rijeka ATOS 

Samobor Muneris d.o.o. 

Sisak Saric elektronika 

Slatlna G-servis d.o.o. 

Slavonski Brod Tempus 

Slavonski Brod Birotehna d.o.o. 

Split MR servis d.o.o. 

Slbenlk Dos - servis elektronike 

Trilj Elkod 

Vara!dln Bi-el 

Vela Iuka Piccolo 

Vinkovci Obrt Danijel 

Virovitica Digital video studio 

Vukovar Elektronik 

Zadar Alta d.o.o. 

Zagreb MR servis d.o.o. 

Zagreb MR servis d.o.o. 

Zapreiic Elektromnika $krobot 

Zlatar Elektronika Varga 

VIVAX m 
Adresa Telefon 

Vladimira Nazora 14 043 225 245 

Dr.Vinka Zganca 11 040 866 779 

040 688 188 

043 331 003 

095 907 6904 

031 632 640 

020 418 500 

031 821 922 

053 560 906 

021 841 316 

047 614 844 

047 413 399 

021 227 122 

048 621 966 

098 243 295 

049 371 396 

021 611 913 

020 690 285 

031 615 090 

035 361 423 

091 510 6777 

031 580 723 

044 670 893 

034 252 000 

052 507 510 

051 371 185 

01 3366 931 

044 549 117 

033 552 529 

091 250 4170 

035 217 819 

021 684 000 

022 331 177 

021 832 466 

042 350 765 

020 813 218 

032 334 538 

033 728 084 

032 413 151 

023 327 666 

01 6401 111 

01 6401 111 

01 3319 009 

Zagrebacka 6 

Gunduliceva 11 

K.Zvonimira 22 

Kolodvorska 4 7 

Obala Pape Ivana Pavla 11 

E.Kvaternika 9 

Budacka 115 

N.S. Zrinskog 1 

Dr Vladka Maceka 5 

$ulekova 12 

Cesta Dr.F.Tudmana 68 

Hegedusiceva 6 

Korculanskih domobrana 12 

Trg S.Radica 6 

Ante Starcevica 85 

Mostarska 1 0 a 

Trg I. Krsnjavog 

Strossmayerova 21 

Zegar 8/4 

Marina Divalta 68 

Krmelovac bb 

A.M. Relkovica 6 

Volticeva 16 

Strossmayerova 15 

J.Jelacica 128 

A.Starcevica 35 

Grigora Viteza 2 

Baranjska 9 

Ferde Livadica 50 d 

141. brigade 1B 

Petra Zoranica 1 

Sv.Mihovila 28 

Primorska 20 

Ulica 41 br 15 

J.Dalmatinca 1 Oc 

Bajer 26 

Europske unije 16 

Vukovarska 3c 

Dugoselska cesta 5 

Radnička cesta 1A

40 Nova ulica 29 

Zagrebacka 24 049 466 114 

M SAN Grupa d.d., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb-Buzin, tel: 01/ 3654-961, www.msan.hr e-mail:helpdesk@msan.hr 



POSTOVANII 
Zahvaljujemo na kupnji Vivax uredaja i nadamo se da Cele biti zadovoljni odabirom. Ako u garantnom roku bude potreban 
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GARANTNI LIST VIVAX  lffl!I 
MODEL UREBAJA 

---1 SERIJSKI BROJ 

DATUM PRODAJE 

BROJ RACUNA 

PRODAVATELJA 

POTPIS I PECAT 

PRODAVATELJA 

7. Ovom garancijom garantira proizvodaC proizvoda, preko KIM TEC d.o.o., kao uvoznika i davatelja garancije u Republici 
Bosni i Hercegovini besplatan popravak istog u skladu s vaZeCim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom garantnom listu. 
Ovom garancijom garantiramo da Ce predmet ave garancije raditi bez greSke uzrokovane eventualnom loSom izradom i loSim 
materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biti Ce besplatno otklonjeni u ovlaStenom servisu u garantnom roku. 

8. UVJETI GARANCIJE Garantni rok poCinje teCi od dana kupnje proizvoda i traje 12 mjeseci, osim za Vivax Imago televizore (CRT, LCD, 
PDP) za koje jamstvo traje 24 mjeseca. 

9. U sluCaju kvara na proizvodu koji je predmet ove garancije, obavezujemo se da Cemo isti popraviti u najkraCem moguCem roku, 
a najkasnije u roku ad 45 dana. Ako se proizvod ne maze popraviti iii se ne popravi u roku ad 45 dana, biti Ce zamijenjen novim. 
Ako popravak proizvoda traje duZe od 10 dana, garancija Ce se produZiti za vrijeme trajanja popravka. 

1 0. Garancija se priznaje samo uz ratun a kupnji, te uz ovaj garantni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadl'Zavati datum prodaje, pecat i 
potpis prodavatelja. 

11. Davalac garancije osigurava servis i rezervne dijelove 7 godina od datuma kupnje. 
12. GARANCIJA NEOBUHVACA 

Redovnu provjeru, odrZavanje uz zamjenu dijelova koji se troSe normalnom upotrebom. Prilagodavanje iii promjene za poboljSanje proizvoda 
za primjenu koji nisu opisane u tehniCkim uputama za koriStenje, osim aka je za te preinake predocena suglasnost KIM TEC d.o.o. 

7. 

8.

Garancija se ne priznaje u sljedeCim sluCajevima: 
Ako kupac ne predoCi ispravan garantni list i raCun o kupnji. 
Ako se kupac nije pridr.Zavao uputa o koriStenju proizvoda. 
Ako je proizvod otvaran, prepravljan iii popravljan ad neov18Stene osobe. 
Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem vise sile kao Sto su: udar groma, strujni udari u elektriCnoj mre.ii elementame nepogooe i slicno. 
Ako su kvarovi nastali 0Ste6ivanjem zbog nepropisane upotrebe iii nepravilnim transportiranjem. 
Ako je kvar nastao greSkom u sustavu na koji je proizvod prikljuCen. 
Ovaj garantni list ne mijenja zakonska potrosacka prava vaieca u Bosni i Hercegovini u odnosu na ona koja propisuje proizvodac. 
Naziv tvrtke davatelja jamstva : KIM TEC d.o.osj Posllovni Centar 96-2, 72250 Vitez, tel: 030/718-800, fax: 030/718-897, e-mail: 
servis@kimtec.ba 

SERVIS 

DATUM PRIMITKA 

UREBAJA U SERVIS 

DATUM POPRAVKA 

DATUM PRIMITKA 

UREBAJA U SERVIS 

DATUM POPRAVKA 

DATUM PRIMITKA 

UREBAJA U SERVIS 

DATUM POPRAVKA 



Centralni servisi:

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

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

Banja Luka SLOBODA SODBanja Luka Kod Ivice szr rtv servis VTDoboj Kamenica bbGradiška Gradiške brigade bbKiseljak Plazma strMostar Maj & Go ElektronikPrijedor T V rTuzla



POSTOVANI, Zahvaljujemo na kupovini Vivax uredaja i nadamo se dacete biti zadovoljni izborom. Ako u periodu u kojem imate 
pravo na reklamaciju bude potreban popravak proizvoda, molim savetujte se sa ovlaS6enim prodavaCem koji Varn je proizvod 
prodao illi nas kontaktirajte na dolje navedene brojeve i adrese. 
MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE PROIZVODA PAZLJIVO PROCITATE TEHNICKU DOKUMENTACIJU I UPUTSTVA 
KOJI SU PRILOZENI UZ PROIZVODI 

MODEL UREDAJA 

SERIJSKI BROJ 

DATUM PRODAJE 

BROJ RACUNA 

PRODAVCA 

POTPIS I PECAT 

PRODAVCA 

VIVAX 

• Ovom izjavom o saobraznosti proizvodaC proizvoda, preko KIM TEC CG d.o.o., kao uvoznika i davaoca prava u Crnoj Gori 
besplatan popravak istog u skladu s vazecim propisima i u skladu s uslovima opisanim u ovoj izjavi o saobraznosti. 

• Ovom izjavom o saobraznosti istiCemo da Ce predmet ovog prava raditi bez greSke uzrokovane eventualnom loSom izradom i 
losim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi bice besplatno otklonjeni u ovlascenom servisu u predvidjenom 
roku za reklamaciju. 

• USLOVI REKLAMACIJE: Rak za reklamaciju pocinje te6i od dana kupovine proizvoda i traje 24 mjeseca. 
U slucaju kvara na proizvodu koji je predmet reklamacije, obavezujemo se da 6emo isti popraviti u najkracem mogucem 
roku, a najkasnije u roku od 15 dana. Ako se proizvod ne moi:e popraviti iii se ne popravi u roku ad 15 dana, bi6e zamijenjen 
novim . 

• Pravo na reklamaciju se priznaje uz fiskalni raCun a kupovini, i uz ovu izjavu o saobraznosti koja mora biti ispravno popunjena, 
odnosno morasadrzati datum prodaje, pecati potpis prodavca. 

• Davalac izjave a saobraznosti osigurava servis i rezervne djelove 7 godina ad datuma kupovine. 

PRAVO NA REKLAMACIJU NE OBUHVATA 

• Redovnu provjeru, odrzavanje ui: zamjenu dijelova koji se trose normalnom upotrebom. Prilagodavanje iii promjene za 
poboljsanje proizvoda za primjenu koje nijesu opisane u tehnickim uputstvima za koriscenje, osim aka je za te promjene 
predocena saglasnost KIM TEC CG d.o.o. 

Pravo na reklamaciju se ne priznaje u sljedeCim slufajevima: 
Ako kupac ne prilozi ispravan reklamni list iii raCun o kupovini. 
Ako se kupac nije pridrzavao uputstva o koriS6enju proizvoda. 
Ako je proizvod otvaran, prepravljan iii popravljan od neovlastene osobe. 
Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem vise sile kao sto su: udar groma, strujni udaru u elektricnoj mrezi elementarne 
nepogode i sli6no. 
Ako su kvarovi nastali 0Ste6ivanjem zbog nepropisane upotrebe iii nepravilnim transportovanjem. 
Ako je kvar nastao greskom u sistemu na koji je proizvod prikljucen. 

Ova izjava o saobraznosti ne mijenja zakonska potrosacka prava vazeca u Cmoi Gori u odnosu na ona koja propisuje 
proizvo<1ac. Naziv davaoca izjave o saobraznosti: Kim Tee CG d.o.o. Cemovsko polje bb, 81000 Podgorica, Crna Cora 

CENTRALNI SERVIS (CALL CENTAR): Kim Tee CG d.o.o., Cemovsko Polje bb, 
Tel: 020/608-251, 
E-mail za opste upite: servis@kimtec-cq.com

SERVIS 



 

Zahvaljujemo Vam na kupovini proizvoda iz naše distri bucije i nadamo se da ete biti zadovoljni iz borom .Molimo Vas da pre upotre be proizvoda pažljivo pro itate tehni ku dokumetaciju i da se prilikom upotre be pridržavate priloženihuputstava .Uslu aju nesaobraznosti proizvoda možete izjaviti reklamaciju prodavcu y trgovcu kod koga ste ure aj kupili , radi ostvarivanja svojihprava iz lana 52 .odnosno lana 56 .Zakona o zaštiti potroša a ( Sl .glasnik 62/14 ).Trgovac je dužan da Vam odmah ,a najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije odgovori na podneti zahtev i predloži rešavanjereklamacije u skladu sa važe im zakonom .

Beograd ,Viline Vode bb,Slo bodna zona Beograd1. Da se pridržava priloženog uputstva za upotrebu i pravilnika o upotrebi proizvoda2. Da eksploataciju opreme vrši u skladu sa priloženim uputstvom za upotrebu, navedenim u pripadaju oj tehni koj dokumentaciji.3. Da obezbedi odgovaraju i uslove u kome e ure aj biti smešten:Temperatura vazduha 10Á40 0 CRelativna vlažnost vazduha od 10 do 90%Zaštita od direktnog sun evog zra enjaZaštita od prašine i kondenzacijeZaštita od raznih vrsta elektromagnetnih zra enja4. Da obezbedi stabilan izvor mrežnog napajanja (varijacije napona max. 10%, varijacije u estanosti max. 30%).5. Da obezbedi uzemljenu elektroinstalaciju, da bi se izbegle razlike potencijala, naro ito ako se radi o dislociranoj opremi, koja jepovezana (LAN mreže, Unix/Xenix terminali i si.).6. Da po mogu stvu sa uva i dostavi priloženu tehni ku dokumentaciju u toku trajanja reklamacionog roka.7. Da instalaciju / servis poveri isklju ivo ovlaš enim licima kao i da pazi da ne ošteti kontrolnu nalepnicu.1. Proizvodi imaju propisane, odnosno deklarisane karakteristike kvaliteta.2. Proizvod e ispravno funkcionisati ako se korisnik pridržava uputstava iz priložene tehni ke dokumentacije3. Trgovac je dužan je da vodi ra una o ispravnom popunjavanju i overi Osnovnih podataka o proizvodu iz ovog lista4 . Proizvo a i definišu kao potrošni materijal proizvode / delove proizvoda kao što su toneri, kertridži, glave ink jet štampa a, valjciza povla enje,mehanizam za transport papira, baterije i sve ostalo sli no navedenom, a shodno izjavi proizvo a a.

Datum prodaje potroša u Broj ra una /fiskalnog ise ka Potpis i pe at trgovca

INFORMACIJA   POTROŠA IMA SR16



SPISAK OVLASCENIH SERVISA    VIVAX
  Za utvrdivanje i otklanjanje nesaobraznosti u najkraCem moguCem roku, preporuCujemo Varn najbliZi servis sa priloZene liste: 

CENTRALNI SERVIS: KimTec servis d.o.o., Viline Vode bb, Slobodna Zona Beograd L 12/3 , Beograd, Tel . 011/20-7D-684, Fax. 011/20-70-689 
servis@kimtec.rs, www.kimtecservis.rs 

M ESTO NAZIV ADRESA TELEFON 

CaC:ak Quartz Kneza MiloSa 102 032/34-84-14 

Jagodina RTV servis Aleksandar Stevana PrvovenGanog BB TCYASSA 035/245-570 

Kikinda KaranoviC Zmaj Jovina 2 0230/439-132 

Kladovo Omega elektronik Trg Kralja Petra bb 019/801-380 

Kragujevac Fokus LjubiSe BogdanoviCa 14 034/314-400 

Kraljevo ETC servis Dimitrija TucoviCa 1 O,lok.13 036-234-517 

KruSevac Electron Stojana MiloSeviCa 6 037/421-792 

Leskovac TNT Jui:nomoravskih brigada 156 B3 LB 016/223-789 

Leskovac Vera szd Stanoja GlavaSa 9 016/237-855 

Loznica C electronic Karadjordjeva 26 015/893-560 

Mladenovac On-line sztr Milutina Milankovita 14/1 011/ 823-4813 

Nis MD servis centar Save Kovacevica 11 A 018/4524-072 

Novi Pazar Elmaz ETT Generala ZivkoviC:a 66 020/390-100 

Novi Pazar Elektrotehna 1.maj 154 020/337-250 

Novi Sad Spektar Branimira CosiCa 23 021/477-80-44 

Obrenovac SZERPionir MiloSa Obrenovi6a 23 011/8721-386 

Obrenovac Market servis Zlatko Vuka Karadzica 105 011/87-24-214 

PanCevo Bundalo Oerdapska 16 013/371-530 

Pirot DS elektronika 7.juli br.6 010/313-690 

Po.Zarevac SRAVS KosanCiCeva 23 - 2  012/556-188, 012/556-189 

Prokuplje Solon Ratka Pavlovica 195 027/325-466 

Sombor Megatronic Gruje DediCa 24 025/440-440 

Sremska Mitrovica C electronic Parobrodska 5 022/615-972 

Subotica AVC Luke sucica 9 024/555-598 

Subotica WM servis Ruzmarina 2 ; PJ Frankopanska 36 024/523-765 

Sabac Central service doo Prote Smiljani6a 52 015/319-530 

Sabac Digipro doo Jele SpiridonoviC Savic 22 015/300-450, 015/300-451 

Sid SPIN Cara DuSana 65 022/715-282 

Ub Omega elektronik Milana Munjasa 48 014/411-936, 014/410-884 

U.Zice Radio elektro Nikole Pasica 39 031/512-796 

Valjevo TV servis SpasojeviC Hajduk Veljkova 4 014/220-343 

Vranje Scorn Trg Bratstva jedinstva 10 017/404-994 

Vraac Spektar Nikite Tolstoja 49 013/838-961 

ZajeCar Electron Ljube NeSiCa 88 019/424-946 

Zrenjanin Servis Pakoci Milana Stanivukovica 92 023/563-920 

KIM-TEC d.o.o. Viline Vode BB, Slotodna zona, 11000 Beograd, Srbija Tel: 011/20 70 684 Fax: 011/20 70 689 

E-mail: servis@kimtec.rs www.kimtecservis.rs 



Ovlaš eni servis : Viline vode bb,Slobodna zona Beograd L12/3 , telefon 011/207y06y84Naziv: Ser. br. Datum prijema:Opis kvara: Datum predaje:Opis radova ugra eni delovi: Servisirao:Naziv: Ser. br. Datum prijema:Opis kvara: Datum predaje:Opis radova ugra eni delovi: Servisirao:Naziv: Ser. br. Datum prijema:Opis kvara: Datum predaje:Opis radova ugra eni delovi: Servisirao:Redovni godišnji servis vašeg klima ure aja ,omogu ava ure aju siguran i kvalitetniji rad .Ukoliko obavite po jedan godišnji servis u naredne dve godine , automatski sti ete pravo na servisiranje reklamacije bez naknadetroška još dodatnih 12 meseci .Godišnji servis korisnik finansira iz sopstvenih sredstava .S E R V I S N I P R E G L E D Servis / Montažer _________________________________Datum: ___________________ Važi do: ____________________ M.P.S E R V I S N I P R E G L E D Servis / Montažer _________________________________Datum: ___________________ Važi do: ____________________ M.P.



IIOqJITyBAHH! 
BH 6JiaromtpHMe WTO K)'IIHBTe ype,11; Ha ,,Vivax" H ce Ha.n;eBaMe ,D;eK3 CTe 3a,ll;OBOJIHH co H36opOT. )];oKOJIKY BO TeKOT Ha rapaIITHHOT poK ce jaBH mnpe6a 0,11; IIOIIpaBKa 
Ha rrpOH3BO,n;OT, ao6apajre coBeT o.n: rrpo,n;aBa110T xoj BH ro rrpo.n;arr rrpOH3BO,n;OT HJill KOHTa.KTH_PajTe co sac Ba .n;o.nysaBe,n;ellllTe 6poeBH H a.n;pecn. 

BE MOJIBME IIPE)]; YIIOTPEEA HA IIPOH3BO)];OT BHHMA TEJIHO JJ:A rn IJPOqJ.IT ATE YIIATCTBAT A IIPHJIQ)KEIDJ KOH IIPOH3BO)];OT! 

rAPAHTEH nMCT 

MO,!IEJI HA YPE,!I 

CEPIICKM EPOJ 

,!IATYM HA IIPO,!IAJKEA 

EPOJ HA CMETKA 

HA IIPO,!IABA qoT 

IIOTIIIIC II !IE� T 

HA IIPO,!IABA qOT 

VIVAX 

I. Co oBaa rapaHQHja rrpoH3BO,IU1TeJIOT Ha rrpoH3BO,D;OT, rrpeKy IlAKOM KOMIIAHH ,11;.o.o.e.JI KaKo }'BOOHHK H H3BpllilITeJI Ha rapaHIJ;HjaTa BO Perry6JillKa 
Maxe,11;omrj3, rapaHTHpa 6eCIUI3TH3 rrorrpaBKa cor.rracHO BIDKe'IKHTe rrpOIIHCH H YCJIOBHTe HaBe,D;eHH BO OBOj raprurreH JIHCT. 
Co oBaa rapaHW[j3 BH raprurrnpaMe .n;eKa rrpe.n;MeroT Ha rapaHW[jaTa Ke pa6orn 6e3 rpemKH rrpe.n;mBHKaIIH o.n; MO:lKHO Jionra H3pa6oTKa H ymrrpe6a Ha 
JIOill[ MaTepHjaJIH 3a H.3p360TKa. Cnre BllKIIH .n;eq>eKrn Ke 60.n;aT 6ecIUiaTB0 norrpaBeH BO OBJiaCTeHHOT cepBHC BO rapaIIIB00T poK. 

2. r AP AHTHH YCJIOBH: f3paIITHHOT pox 31UIOqiryBa ,D;a Te<Ie 0,11; ,11;eHOT Ha xyrryBaa.ero Ha npoH3Bo,11;0T 11 'Ipae 12 Meceo0 OCBeH 3a reJie:eH30p0re ,,Vivax hnago" 
(CRT, LCD, PDP) 33 KOH rapaHQHjaTa tpae 24 MeceQH. 

3. Bo cnyqaj Ha nojaaa Ha ,11;eq>eKT xaj npo113BO,D;OT xoj e npe,n;Mer Ha OBaa rapaHqHja. ce o6Bp3yaaMe ,11;exa Kero rronpaBHMe ao HajxpaTOx MO)KeH pox, 
a Haj,D;OQH3 BO poK O.[I 30 pa60THH ,D;eHa. AKO rrpoH3BO.[IOT He MOiKe ,D;a ce norrpaBH HJIH He fome rronpaBeH BO poK O.[I 30 pa.6cmrn: ,D;eHa Ke 6H)];e 3aMeHeT co HOB. 
AKO IIOIIpaBKa'ra Ba rrpOH3BO.[IOT Tp3e IIO.[IOJII'O O.[I 10 ,D;eHa, rapaHW[j3Ta ce rrpo,D;O.IDK}'Ba 3a BpeMeTpaeH,e 0,11; 30 ,D;eHa O.[I ,D;eHOT Ha IIOIIpaBKaTa. 

4. rapaIIQHjaTa ce rrpH3HaBa CaMO co IIpHJIO:>IcyBaH.e CMeTKa 3a xyrryBaH.e H co OBOj rapmrreH JIHCT KOj Mopa ,D;a 6H)];e HCIIpaBHO IIOIIOJIHeT 0,11; rrpo,ll;aBaqm 0/J;IIOCHO Mopa .n:a I1{ CO.[lp:lKH 
.n;aT)'MOT Ba npo.n;WK6a, ne'IllT H IIOTIIHC Ba npo.n;aBa'IOT. 

5. lliBpIIIlITeJIOT Ha rapamurjarn o6e36e.n:ysa cepBHC H pe3epBHH .[leJIOBH 7 ro,D;HHH o.n: .n:aT)'MOT Ha xyrryBaa.e. 
6. rAPAHIUIJATA HE OII<l>AKA 

Pe,D;OBHH np0BepIG1, O,D;p:>IcyBa11,e H 3aMeHa Ha ITO'I])OIIIHH MaTepHjaJm. TlpHJiaI'O,D;)'BaH,a Hffi[ IIpOMeHlf 3a no,11;06pyaaH,e Ha npoH3B0,D;OT 3a HaMemr KOH He ce 
OIIHillaH0 BO TeXHH'IKIITe ynaTCTBa 3a yncrrpe6a, OCBeH aKO 33 rne rrpoMeHH He ce corJI3CHJI )'B03HHKOT IIAKOM KOMIIAHl1 ,11;.o.o.e.JI 

7. r APAHIW]ATA HE CE IIPH3HABA BO CJIE,n;HHBE CJIY-IAH 

AKo Kynyaa'IOT He IIpHJIO:lKH HCrrpaBeH raprurreH JIHCT H CMeTKa. 
AKo KyIIysa11or se ce npHJWxryaarr. ,11;0 yna-rcrmrra 3a ynorpe6a sa npo113ao,11;or. 
AKo npOH3BO,D;OT fom omopatt, npenpasatt HJIH aonpaBaH 0,11; seoBJiacreHH JIHQa. 
AKo ,11;ecpeKilfl'e xaj IIpOH3BO)];OT 6HJie npe;:ol3BHKaHH O.[I BHIIIH CHJIH, KaKO y.n;ap O.[I IpOM, crpyeH y.n;ap BO eJieK'IJ)H'IliaTa Mpe:iKa, eJieMeHiaplill HeIIOIO,!J;H 0 CJI. 
AKo ,11;eqleKTIITe Hacramure nopa.n;H HenponHcHa yncrrpe6a illIH HenpaBHJieH lpfillCIIopT. 
AKo .i:1eqleKTOT HacTaHaJI nopa,n;H rpemKa Ha CHCTeMOT KOH KOj 6HJI IIp0KJIY1IeH IIpOH3BO/J:OT. 

8. OBaa rapaIIIOtja He rn Mell)'BR 3aKOHCIGITe IIOipOmyml'IKH npaBa rrnu BIDKaT BO Peil)oUlil!Ka Maxe.l(omrja BO 0,lJ;HOC Ha npaBaTil mro m: npornnnysa I1pOH3BO,!OITeJIOT. 

lbjaoa: IlotpOIII}'B3qoT rn HMa 3aKOHCKIITe rrpa.Ba KOH rrpoH3llerysaaT 0,11; mnummumoro 3aKOHO,D;aBCTBo Koe ja perym1pa npo,11;a.)K6aTa Ha rrpomBo;:urre H ,11;eK3 OBHe 
pa.Ba He ce 3arpo3eirn: co rap8.Hil0jan.. 

L(eHtpa.rreH cepBHC IIAKOM KOMIIAHll ,11;.o.o.e.JI, yJI 15-rn Koprryc 6p.15, 1000 CKonje reJI.02 3202 800 q>axc 02 3202 892 www.pakom.com.mk 

CEPBIIC 

,!IATYM HA IIPIIEM HA 

YPE,!IOT BO CEPBHC 

,!IATYM HA IIOIIPABAH,E 

,!IATYM HA IIPIIEM HA 

YPE,!IOT BO CEPBIIC 

,!IATYM HA IIOIIPABAH,E 

,!IATYM HA IIPIIEM HA 

YPE,!IOT BO CEPBIIC 

,!IATYM HA IIOIIPABAH,E 



cnMCOK HA CEPBMCM VIVAX 

rpaA Cepe11c AApeca Tenect,oH 

CKonje BIIKOM EneKTpOHIIK AyA11o/B11Aeo 6yn. ACHOM 54 02 2434 083 

Wnm B11pryen AyA11o/B11AeO BaH40 npKe 66. 032 380 006 

C-rpya,1111a He4 EneKTpoH AyA11o/B11AeO MeToA• M11reecK11-6pe40 17 034 344 740 

KaeaAap1111 H11-KoM TpejA AyA11o/B11AeO 7 CemeMBp11 66 043 416 385 

reerem,ja EnpoM AyA110IB11Aeo C.M . .QaHKO 68 034 211 011 

np11nen Cepe11c 30•11 AyA11o/B11AeO AHAOH Cna6ejKO 66 048 410 027 

K0'-18HM TompOHIIKC AyA11o/B11Aeo V!eo nana P116ap 20 033 273 038 

KyM3H0B0 EneKTpO n110H11p AyA11o/B11AeO noK. Ta6aKaHa 6p.12 031 432 339 

K1148BO ,Q11n1ran EneKTpOHIIKC AyA11o/B11AeO 6no• naMen11 188 045 226 399 

611rona Tp11HeTpOH AyA11o/B11AeO Hae. KnaHe4a naM. A4 047 227 236 

Teroeo W11Kna AyA110IB11Aeo yn.132 6p.9 044 333 283 

roc1111eap Hacp11-6eKO AyA11o/B11AeO r 04e .Qen4eB 96 042 216 413 

OxpMA PIIT EneKTpOHIIKa AyA11o/B11AeO Typ11CTll4Ka 44a 046 261 281 

C-rpyra MaKo Cepe11c AyA11o/B11A80 JOBO Crect,aHOCKII P11ne 9a 070 488 370 

ll;eHrpaneH cepBHc: 

IIAKOM KOMIIAHH .n;ooen ,15-TH Kopnyc 6p. 15, 1000 CKonje Terr.02 3202 800,qlaKc 02 3202 892 wwwpak:gm com mk 



AskTec d.o.o. Tahir Zajmi (Kosovatex), 10000 Pristina



SHËRBIMI I AUTORIZUAR VIVAX 

Kosova Electronic Service Center 

ldriz Glilani Pn. ( perballe shk.fill. Xhemail Mustafa) 10 000 Dardani Prishtine Kosove 

tel: +381 /38/545 5757; +377 /44/545 575; +386/49/545 575 

E-mail: nehat@kesc-ks.com WEB: www.kesc-ks.com

-VIVAX audio-video - centralni servis

Kosova Electronic Service Center 

Emin Duraku Nr.8 10.000 Prishtine Kosove 

tel: +381/38/518 408; +377/44/123 466; +386/49/123 466 

E-mail: nehat@kesc-ks.com WEB: www.kesc-ks.com

-VIVAX TV, LCD, Plasma- centralni servis

Valentini 

Rr.Lidhja e Prizrenit 15/A Prishtine Kosove 

tel: +381 /38/225 000; +377 /44/168 444; +377/44/238 440; +386/49/800 400 

E-mail: valentini service@hotmail.com

-VIVAX Air Conditions; White Goods and Small Home Appliances

AskTec d.o.o. Tahir Zajmi (Kosovatex), 10000 Pristina 



AB VIVAXC LED TVD LED TV-40LE92T2S2E A+F 40" / 102cmG 47H 69I <0.5J 0K 1920 x 1080 pix
*

English Hrvatski Srpski Македонски Shqiptar
A PRODUCT FICHE INFORMACIJSKI LIST INFORMATIVNI LIST ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ INFORMACION GUIDE
B Brand Robna marka Robna marka Комерцијална марка Markë
C Type Vrsta uređaja Vrsta uređaja Tип на уред lloji i pajisjes
D Model Model Model Модел Lloji i pajisjes
E Energy Efficiency Class Razred energetske 

učinkovitosti
Razred energetske 
efikasnosti

Класа на Енергетска
ефикасност

Klasa e efikasitetit të 
energjisë

F Visable Screen Size Dijagonala vidljivog
zaslona dijagonala vidljivog ekrana дијагонала видлива на

екранот Ekran diagonale dukshme

G On mode average power
consumption (W)

Potrošnja električne 
energije u stanju 
uključenosti (W)

Potrošnja električne 
energije u stanju 
uključenosti (W)

Потрошувачката на 
електрична енергија во 
државна интервенција (W)

Konsumi i energjisë 
elektrike në përfshirjes së 
shtetit (W)

H Annual energy 
consumption 
(kWh/Annum) *

Godišnja potrošnja 
energije (kWh/god) *

Godišnja potrošnja 
energije (kWh/god) *

Годишна потрошувачка на 
енергија (kWh/година) *

Konsumi vjetor i energjisë 
(kWh/vit) *

I Standby Power 
consumption (W)

Potrošnja energije u 
stanju mirovanja (W)

Potrošnja energije u 
stanju mirovanja (W)

Потрошувачката на 
енергија во режим на 
подготвеност за 
вклучување

Konsumi i energjisë në 
gatishmëri (W)

J Off mode power 
consumption (W)

Potrošnja energije u 
stanju isključenosti (W)

Potrošnja energije u 
stanju isključenosti (W)

Потрошувачката на 
енергија во режим на 
подготвеност за  
исклучување (W)

Konsumi i energjisë në Off
(W)

K Display Resolution Rezolucija zaslona Rezolucija ekrana резолуција на екранот Rezoluta e ekranit

*

Based on the power 
consumption of the 
television operating 4 
hours per day for 365 
days. The actual energy 
consumption will 
depend on how the 
television is used.

Potrošnja energije kWh 
godišnje, na osnovi 
potrošnje električne 
energije televizora koji je 
u funkciji 4h dnevno 365 
dana. Stvarna potrošnja 
energije ovisit će o načinu 
na koji se televizor koristi.

Potrošnja energije kWh 
godišnje, na osnovi 
potrošnje električne 
energije televizora koji je 
u funkciji 4h dnevno 365 
dana. Stvarna potrošnja 
energije zavisiće o načinu 
na koji se televizor koristi.

Потрошувачка на енергија 
kWh за една година , врз 
основа на потрошувачката 
на енергија на 
телевизорот, кој е во 
функција на 4 часа на ден 
во период од 365 дена. 
Реалната потрошувачка на 
енергија ќе зависи од 
начинот на користење на 
телевизорот.

KWh konsumit të 
energjisë në vit , bazuar 
në konsumin e energjisë 
të TV , i cili është një 
funksion i 4H në ditë për 
365 ditë. Konsumi aktual i 
energjisë do të varet se si 
televizioni është përdorur.

PRODUCT FICHE INFORMACIJSKI LIST

Based on the power consumption of the television 
operating 4 hours per day for 365 days. The actual 
energy consumption will depend on how the television 
is used.

Brand
Type

Potrošnja električne energije u stanju uključenosti (W)
Godišnja potrošnja energije (kWh/god) *
Potrošnja energije u stanju mirovanja (W)

Model 
Energy Efficiency class
Visable Screen Size
On mode average power consumption (W)
Annual energy consumption (kWh/Annum) *
Standby Power consumption (W)

Robna marka
Tip uređaja

Potrošnja energije kWh godišnje, na osnovi potrošnje 
električne energije televizora koji je u funkciji 4h dnevno 
365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu na 
koji se televizor koristi.

Off mode power consumption (W)
Display Resolution

Model 
Razred energetske učinkovitosti
Dijagonala vidljivog zaslona

Potrošnja energije u stanju isključenosti (W)
Rezolucija zaslona



AB VIVAXC LED TVD LED TV-32LE92T2S2E A+F 32" / 80cmG 31H 45I <0.5J 0K 1366 x 768 pix
*

English Hrvatski Srpski Македонски Shqiptar
A PRODUCT FICHE INFORMACIJSKI LIST INFORMATIVNI LIST ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ INFORMACION GUIDE
B Brand Robna marka Robna marka Комерцијална марка Markë
C Type Vrsta uređaja Vrsta uređaja Tип на уред lloji i pajisjes
D Model Model Model Модел Lloji i pajisjes
E Energy Efficiency Class Razred energetske 

učinkovitosti
Razred energetske 
efikasnosti

Класа на Енергетска
ефикасност

Klasa e efikasitetit të 
energjisë

F Visable Screen Size Dijagonala vidljivog
zaslona dijagonala vidljivog ekrana дијагонала видлива на

екранот Ekran diagonale dukshme

G On mode average power
consumption (W)

Potrošnja električne 
energije u stanju 
uključenosti (W)

Potrošnja električne 
energije u stanju 
uključenosti (W)

Потрошувачката на 
електрична енергија во 
државна интервенција (W)

Konsumi i energjisë 
elektrike në përfshirjes së 
shtetit (W)

H Annual energy 
consumption 
(kWh/Annum) *

Godišnja potrošnja 
energije (kWh/god) *

Godišnja potrošnja 
energije (kWh/god) *

Годишна потрошувачка на 
енергија (kWh/година) *

Konsumi vjetor i energjisë 
(kWh/vit) *

I Standby Power 
consumption (W)

Potrošnja energije u 
stanju mirovanja (W)

Potrošnja energije u 
stanju mirovanja (W)

Потрошувачката на 
енергија во режим на 
подготвеност за 
вклучување

Konsumi i energjisë në 
gatishmëri (W)

J Off mode power 
consumption (W)

Potrošnja energije u 
stanju isključenosti (W)

Potrošnja energije u 
stanju isključenosti (W)

Потрошувачката на 
енергија во режим на 
подготвеност за  
исклучување (W)

Konsumi i energjisë në 
Off (W)

K Display Resolution Rezolucija zaslona Rezolucija ekrana резолуција на екранот Rezoluta e ekranit

*

Based on the power 
consumption of the 
television operating 4 
hours per day for 365 
days. The actual energy 
consumption will 
depend on how the 
television is used.

Potrošnja energije kWh 
godišnje, na osnovi 
potrošnje električne 
energije televizora koji je 
u funkciji 4h dnevno 365 
dana. Stvarna potrošnja 
energije ovisit će o načinu 
na koji se televizor koristi.

Potrošnja energije kWh 
godišnje, na osnovi 
potrošnje električne 
energije televizora koji je 
u funkciji 4h dnevno 365 
dana. Stvarna potrošnja 
energije zavisiće o načinu 
na koji se televizor koristi.

Потрошувачка на енергија 
kWh за една година , врз 
основа на потрошувачката 
на енергија на 
телевизорот, кој е во 
функција на 4 часа на ден 
во период од 365 дена. 
Реалната потрошувачка на 
енергија ќе зависи од 
начинот на користење на 
телевизорот.

KWh konsumit të 
energjisë në vit , bazuar 
në konsumin e energjisë 
të TV , i cili është një 
funksion i 4H në ditë për 
365 ditë. Konsumi aktual i 
energjisë do të varet se si 
televizioni është 
përdorur.

PRODUCT FICHE INFORMACIJSKI LIST

Based on the power consumption of the television 
operating 4 hours per day for 365 days. The actual 
energy consumption will depend on how the television 
is used.

Brand
Type

Potrošnja električne energije u stanju uključenosti (W)
Godišnja potrošnja energije (kWh/god) *
Potrošnja energije u stanju mirovanja (W)

Model 
Energy Efficiency class
Visable Screen Size
On mode average power consumption (W)
Annual energy consumption (kWh/Annum) *
Standby Power consumption (W)

Robna marka
Tip uređaja

Potrošnja energije kWh godišnje, na osnovi potrošnje 
električne energije televizora koji je u funkciji 4h dnevno 
365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu na 
koji se televizor koristi.

Off mode power consumption (W)
Display Resolution

Model 
Razred energetske učinkovitosti
Dijagonala vidljivog zaslona

Potrošnja energije u stanju isključenosti (W)
Rezolucija zaslona
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