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СЪДЪРЖАНИЕ

Информация за безопасност

 П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е :  Н и к о г а  н е 
позволявайте на лица (включително лица) с 
ограничени физически, сетивни или умствени 
способности или на такива без опит/знания 
да използват електрическия уред без надзор!
• За добра вентилация оставете поне 10 см 

свободно пространство около уреда. 
• Не блокирайте вентилационните отвори. 
• Не поставяйте телевизора върху наклонени или 

нестабилни повърхности, телевизорът може да 
се преобърне.

• Използвайте това устройство в умерени 
климатични условия.

• Щепселът на захранващия кабел трябва да 
е леснодостъпен. Не поставяйте телевизора, 
мебели и др. Върху захранващия кабел или не 
прищипвайте кабела. Повреден захранващ кабел/
щепсел може да предизвика пожар или да ви 
удари токов удар. Хванете захранващия кабел за 
щепсела, не  изключвайте телевизора, дърпайки 
кабела. Никога не докосвайте захранващия 
кабел/щепсела с мокри ръце, тъй като това 
може да предизвика късо съединение или токов 
удар. Никога не правете възел на захранващия 
кабел или не го връзвайте с други кабели. Ако са 
повредени, сменете ги незабавно, което трябва 
да се извърши от квалифициран персонал. 

Не позволявайте върху телевизора да попадат 
течности. В случай, че някой твърд предмет или 
течност попадне в кутията, извадете кабела от 
мрежата и проверете уреда в квалифициран 
сервиз, преди отново да го използвате.

• Не излагайте телевизора на пряка слънчева 
светлина или други източници на топлина.

• Телевизорът не трябва да се поставя в 
близост до открит пламък и източници на 
интензивна топлина, като електрически 
бойлер.

• Прекаленото звуково налягане от слушалките 
и наушници може да доведе до загуба на слух.

• Уверете се, че върху телевизора няма 
поставени открити източници на огън, 
напр., запалени свещи.

• За да се избегнат наранявания, този телевизор 
трябва да бъде надеждно закрепено на стената 
в съответствие с инструкциите за монтаж (ако 
тази опция е налична).

• От време на време няколко неактивни пиксела 
може да се появят на екрана като фиксирана 
синя, зелена или червена точка. Моля, обърнете 
внимание на факта, че това не влияе на работата 
на вашия продукт. Внимавайте да не издраскате 
телевизора с нокти или други остри предмети. 

В случай на светкавици или гръмотевични бури, 
или ако няма да използвате телевизора за известно 
време, (напр. ако отивате в почивка), изключете 
телевизора от контакта. Захранващият контакт 
се използва за изключване на телевизора от 
мрежата и затова трябва винаги да е в техническа 
изправност.

Удивителният знак в равностранен триъгълник има 
за цел да предупреди потребителя за наличието 
на важни инструкции за работа и обслужване 
(сервизиране) в съпътстващите документи на 
уреда.Употребата на Вашия телевизор в екстремни 

условия може да доведе до повреда на уреда.

 ВАЖНО - Моля прочетете внимателно тези инструкции преди да инсталирате или 
използвате уреда

Забележка: Следвайте инструкциите на екрана.със 
съответния .

ВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

НЕ ОТВАРЯЙ
ВНИМАНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УАДР 

НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА  (ИЛИ ГЪРБА).ВЪТРЕ 
НЯМА ЧАСТИ, КОИТО СЕ СЕРВИЗИРАТ 
ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПРЕДОСТАВЕТЕ 
РЕМОНТИРАНЕТО НА КВАЛИФИЦИРАНИЯ 
СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.
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• Преди почистване изключете телевизора от 
електрическата мрежа. Използвайте само 
мека,суха кърпа.

Предупреждение
Риск  от  сериозно 
нараняване или смърт

 Опасност От Токов 
Удар

Р и с к  о т  в и с о к о 
напрежение

 Внимание
Риск от нараняване 
или повреждане на 
имуществото

 Важно! Правилна работа на 
системата 

 Забележка: Д о б а в е н а  н о в а 
забележка
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Откъде да започнем
Диаграма с размерите & Демонтаж на стойката

Моля прочетете  внимателно следната 
информация, преди да монтирате стойката на 
новия си телевизор.
1. Преди да монтирате стойката се уверете, че 
телевизорът е изключен от контакта.
Поставете телевизора върху мека, стабилна и равна 
повърхност с лицето надолу.
Захванете стойката за монтажните планки на гърба 
на телевизора. 
Уверете се, че стойката е поставена правилно и че 
можете да видите отворите за винтовете на гърба 
на телевизора.
Поставете четирите винта и ги затегнете внимателно 
до правилното монтиране на стойката (Фиг.1).

Моля прочетете  внимателно следната 
информация, преди да демонтирате стойката на 
новия си телевизор.
2. Преди да демонтирате стойката се уверете, че 
телевизорът е изключен от контакта.
Поставете телевизора върху мека, стабилна и равна 
повърхност с лицето надолу.
Развийте внимателно четирите винта, крещящи 
краката и махнете винтовете след като преди това 
сте ги развили напълно.
Внимателно свалете стойката от планките (Фиг.2).

Фиг.1

Фиг.2
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Информация за опазване на околната среда 
Този телевизор консумира малко енергия. За 
да намалите потреблението на електроенергия, 
изпълнете следните стъпки:
Ако сте включили режима Eco, телевизорът 
ще превключи на енергоспестяващ режим 
на работа. Настройките на режим "Пестене 
на електроенергия" можете да намерите в 
"Изображение" в главното меню. Моля имайте 
предвид, че някои настройки на изображението 
не могат да се променят. 
Ако сте избрали "Изкл. изображение", съобщението 
“Екранът ще изгасне след 3 сек.” ще се появи на 
екрана. Изберете ПРОДЪЛЖИ) и натиснете OK, 
за да продължите. Екранът ще изгасле след 15 
секунди.
Моля, изключете телевизора или извадете 
щепсела от контакта, когато не го използвате. Това 
също така ще намали консумацията на енергия. 

Известия за режим на готовност
Ако телевизрът не получи входен сигнал (напр. от 
антена или HDMI източник) в рамките на 5 минути, 
телевизорът ще премине в режим на готовност. 
Когато по-късно включите телевизора, на екрана 
ще се появи следното съобщение: “Режимът на 
готовност не предизвиква работа”. Натиснете 
бутона OK за да продължите.
Ако телевизрът не получи входен сигнал (напр. от 
антена или HDMI източник) в рамките на 5 минути, 
телевизорът ще премине в режим на готовност. 
Когато по-късно включите телевизора, на екрана 
ще се появи следното съобщение: “Режимът на 
готовност не предизвиква работа”. Натиснете 
бутона OK за да продължите.

Характеристики
• Цветен LED телевизор с дистанционно 

управление.
• Изцяло вградена цифрова телевизия (DVB-T/C)
• HDMI входовете служат за свързване на 

устройство, което има HDMI куплунг.
• USB вход.
• Система от екранни менюта.
• Скарт извод за включване на външни устройства 

(като видео, видео игри, аудио уред и др.)
• Стерео звукова система.
• Телетекст.
• Извод за слушалки.

• Система за автоматично програмиране.
• Ръчна настройка
• Автоматично изключване след около шест часа.
• Таймер за автоматично изключване.
• Блокировка за деца.
• Автоматично изключване на звука при липса на 

излъчване.
• NTSC playback.
• AVL (автоматично ограничаване на силата на 

звука)
• PLL (честотно търсене).
• PC вход.
• Plug&Play for Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, 

Windows 7.
• Режим Игри (опция).

Включени аксесоари
• Дистанционно управление
• Батерии: 2 x AAA
• Инструкции за употреба
• Кабел за SIDE AV връзка
• Кратко ръководство за експлоатация

Управляващи бутони на телевизора

Бутони за управление на телевизора & работа

1.Нагоре
2. Надолу
3. Програма/Сила на звука / Бутон за включване 
на режима на готовност

Откъде да започнем
Функции и аксесоари
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Превключвателят за управление ви позволява 
са управлявате силата на звука/програмата/
източника и бутона за включане на режима на 
готовност на телевизора.
За промяна на силата на звука: Увеличете силата 
на звука чрез натискане на бутона.  Намалете 
силата на звука чрез натискане на бутона.
За смяна на канала: Натиснете бутна в средата, 
на екрана ще се появи информационната лента 
с каналите. Превъртете запаметените чрез 
натискане на бутона нагоре или надолу
За да смените източника: Натиснете бутна в 
средата два пъти, на екрана ще се появи списък 
с източниците. Превъртете през наличните 
източници чрез натискане на бутона нагоре или 
надолу.
За да изключите телевизора: Натиснете средата 
на бутона и го задръжте за няколко секунди, докато 
телевизорът премине в режим на готовност.
Поставяне на батерии в дистанционното 
управление

Внимателно свалете капака на гърба на 
дистанционното управление. Поставете две 
батерии AAA. Уверете се, че + и – краищата на 
батериите съвпадат (спазвайте поляритета).

зисквания 
ВАЖНО: Телевизорът е проектиран да работи 
при напрежение 220-240В на променлив ток с 
честота 50 Hz. След като извадите телевизора 
от опаковката, оставете го да достигне стайна 
температура, преди да го включите към 
електрическата мрежа. Включете щепсела на 
захранващия кабел в контакта.

Свързване с антена
Свържете щекера на антената или кабела на 
телевизора към куплунга за ВХОДА НА
АНТЕНАТА, разположен от задната страна на 
телевизора.

Съобщение
Произведен по лиценз на Dolby Laboratories
ЗАПАЗЕНА МАРКА
“Dolby” и символът двойно D 
са запазена марка на Dolby 
Laboratories.
"Лиценз HDMI, HDMI логото, 
and High-Definition Multimedia 
Interface са търговска марка или 
регистрирана търговска марка на 
HDMI Licensing, LLC." 
Информация за потребителите относно 
изхвърлянето на старо оборудване и батерии
[Само ÅÑ]
Тези символи указват, че електрическото и 
електронното оборудване, както и батерията, 
не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци 
след приключване на експлоатационния ми 
живот. Ако искате да депонирате продукта 
или батерията,  намерете пунктовете за 
събиране или съоръженията, предназначени 
за рециклиране.
Забележка:  Знакът Pb под символа за батериите 

показва, че тази батерия съдържа олово.
СКАРТ кабел.

Products

Battery
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 Спецификации
Т Е Л Е В И З И О Н Н О 
ИЗЛЪЧВАНЕ

PAL/ B/G D/K K

Приемани канали VHF (BAND I/III) UHF (BAND 
U) HYPERBAND

Брой предварително 
настроени канали

1000

И Н Д И К А Т О Р  Н А 
КАНАЛА

Екранно менє

RF ВХОД ЗА АНТЕНА 75 Ohm (небалансирано)

Работно напрежение 220-240В променлив ток, 
50 Хц

Аудио Немски+Nicam Стерео

ИЗХОДЯЩА АУДИО 
МОЩНОСТ (WRMS.) 
(10% THD)

2x6

Консумирана мощност 65 W

Тегло 7,15

Размери на телевизора 
ДхШхВ (със стойката)

185 x 744 x 492

Размери на телевизора 
ДхШхВ (без стойката)

41 x 744 x 456

Дисплей 16/9_32” inch

Работна 
температура и 
влажност: 

5ºC up to 45ºC, 85% 
humidity max
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1. Режим на готовност
2. Стоп (в режимМедийно 

възпроизвеждане)
3. Възпроизвеждане (в режим "Медиен 

браузър") / Възпроизвеждане-Слайдшоу 
(в режим "Медиен браузър")

4. Бързо назад (в режим „Медиен 
браузър”)

5. AV / Избор на източник
6. TV
7. Справочник на електронните програми 

(в цифрови канали)
8. Навигационни бутони (Напред/Назад/

Наляво/Надясно)
9. Записване на програма
10. Предишна програма / Следваща 

страница
11. Спиране на звука
12. Намаляване на звука
13. Зелен бутон Показване на програмата 

(в EPG)/Маркиране/Размаркиране на 
всички (от списъка с любими) 

14. Червен бутон
15. Цифрови бутони
16. Вклєчени/Изклєчени субтитри (във 

видео канали)
17. Телетекст / Смесен (в режим 

„Телетекст”)
18. Син бутон/Редактиране на списъка 

с канали/Филтър (в "Списък на 
предпочитанията и ЕПС")

19. Жълт бутон / Програма(в ЕПС)
20. Увеличаване на звука
21. Следваща програма / Предишна 

програма
22. Назад / Връщане / Индексна страница 

(в режим „Телетекст”)/Обмен
23. Моно / Стерео - Dual I-II / Текущ език (*) 

(в цифрови канали)
24. OК (Потвърждение) / Задържане (в 

режим „Телетекст”) / Списък с канали
25. Информация / Разкриване (в режим 

Телетекст)
26. Включване-изключване на меню / Изход 

(в режим Медиен браузър)
27. Мащабиране на картината
28. Бързо напред (в режим „Медийно 

възпроизвеждане”)
29. Пауза (във видео режим на медийно 

възпроизвеждане) / Запис с изместване 
на времето

Откъде да започнем 
Дистанционно управление 

БЕЛЕЖКА: Обхватът на дистанционното 
управление е около 7м / 23ft.

Телетекст
Натиснете бутона TEXT, за да влезете. 
Натиснете отново, за да активирате смесения 
режим. Натиснете повторно, за да излезете. 
Следвайте инструкциите, показани на екрана на 
цифровия телетекст.

Цифров телетекст (само за 
Великобритания)

Натиснете бутона TEXT, за да видите информация 
за цифровия телетекст. Работете с цветните 
бутони, курсорните бутони и бутона OK. Методът 
за навигация може да се различава в зависимост 
от съдържанието на цифровия телетекст. Следвайте 
инструкциите, показани на екрана на цифровия 
телетекст.
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БЕЛЕЖКА: Когато свързвате устройство през страничния AV вход, трябва да използвате 
включения в доставката свързващ кабел. Виж горната илюстрация. | YPbPr може да се използва само 
когато свързвате устройство, което има YPbPr изход през PC изхода с YPbPr към PC кабел  (YPbPr към PC кабелът 
не се доставя). Когато връзката е направена, включете YPbPr източника. |За да разрешите PC аудиото, трябва 
да използвате БЕЛИЯТ & ЧЕРВЕНИЯТ вход на включения в доставката СТРАНИЧЕН AV СВЪРЗВАЩ кабел. | 
Ако през СКАРТ жака е свързано външно устройство, телевизорът автоматично ще премине в AV режим.| 
При приемане на DTV канали (Mpeg4 H.264) или докато телевизорът е в режим „Медийно възпроизвеждане”, 
изходът няма да е на разположение през скарт жака. | При използване на комплекта за монтаж на стена 
(опция), препоръчваме ви да включите всички кабели на гърба на телевизора, преди да го монтирате 
на стената. | Свързвайте или разкачайте CI модула само когато телевизорът е ИЗКЛЮЧЕН. За повече 
подробности за настройките можете да погледнете ръководството за експлоатация на модула. 

Откъде да започнем 
Връзки

Конектор Тип Кабели Устройство

Скарт
връзка
(назад)

VGA
връзка
(назад)

Страничен 
AV 

PC/YPbPr 
Аудио
връзка

(страничния)
Страничен видео/
аудио свързващ 
кабел (Доставя)   

PC аудио кабел 
(не се доставя)

HDMI
връзка
(назад)

SPDIFF
връзка
(назад)

Страничен 
AV

Страничен 
AV

връзка
(страничния)

AV свързващ кабел 
(доставя се)

СЛУШАЛКИ

Слушалки
връзка

(страничния)

USB
връзка

(страничния)

CI
връзка

(страничния)
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Включване/Изключване
За включване на телевизора
Включете захранващия кабел към 220-240V, AC 
50 Hz. 
За да включите телевизора в режим "Готовност" 
или:

Натиснете бутона “ ”, CH- или CH+ или цифров 
бутон от дистанционното управление.
Натиснете страничния превключвател, докато 
телевизорът не се включи от режим на готовност.

За изключване на телевизора
Натиснете бутона  „ ” от дистанционното 
управление или натиснете бутона STANDBY, така 
че телевизорът да премине в режим „Готовност”.
За да изклєчите напълно телевизора, 
извадете захранващия кабел от мрежовия 
контакт.
Забележка: Когато телевизорът е включен в режим на 
готовност, индикаторът за режим на готовност може да 
мига, което показва, че функциите за търсене на режим 
на готовност, ефирно изтегляне или таймер са активни. 
(Светодиодът ще мига по време на включването/
изключването на режима „Готовност”)

Първоначална инсталация
Когато включите телевизора за първи път, ще се 
появи менюто "Избор на език". Моля изберете 
желания тип медия и натиснете "OK".
След това ще се появи екранът за първоначална 
инсталация (ПИ). Настроите предпочитанията си, 
като използвате навигационните бутони и, след 
като приключите, натиснете бутона "OK", за да 
продължите.
Ако е избран "Режим на запаметяване" 
(опционално), опцията "Режим на запаметяване" 
ще е на разположение в менюто за допълнителните 
настройки и функциите на вашия телевизор ще се 
появят в горната част на екрана. Изберете "ДА", 
за да продължите. 
Ако е избран режим "Дом", режим "Запаметяване" 
(опционално) няма да е на разположение след 
първоначалната инсталация. Натиснете бутона 
OK, за да продължите.

Монтиране на антената
Ако от екрана  Вид търсене сте избрали опцията 
АНТЕНА, телевизорът ще започне търсене на земни 
цифрови телевизионни предавания:

БЕЛЕЖКА: Можете да натиснете бутона “ ”, 
за да отмените.

След запаметяването на всички налични 
станции, на екрана се появява списъка с 
каналите. Ако искате да сортирате канали 
съгласно LCN (*), моля изберете Yesи след това 
натиснете OK.

Натиснете бутона “ ”, за да излезете от списъка 
с канали и да гледате телевизия.
(*) LCN е система за локални номера на 
каналите, която организира наличните 
излъчвания в съответствие с разпознаваема 
последователност на каналите (при наличие).

Монтиране на кабел
Ако изберете опцията КАБЕЛ и натиснете 
бутона OK от дистанционното управление, за да 
продължите. За да продължите, моля изберете 
ДА и натиснете ОК. За да отмените операцията, 
изберете НЕ и натиснете ОК. От този екран можете 
да изберете честотния диапазон. 
 въведете крайната дата с помощта на цифровите 
бутони. 
Забележка: Продължителността на търсене 
се променя в зависимост от избраната стъпка 
на търсене.
Медийно възпроизвеждане през USB вход

Можете да свържете USB хард диск или USB флаш 
памет към Вашия телевизор, използвайки USB 
входовете на телевизора.

ВАЖНО!  Направете  резервно копие  на 
вашите файлове преди да свържете какъвто 
и да е телевизор. Производителят не носи 
отговорност за каквито и да било повреди 
на файлове или загуба на данни. Възможно 
е определени типове USB устройства (напр. 
MP3 плейъри) или USB хард дискове/ флаш 
памети да не са съвместими с този телевизор. 
Телевизорът поддържа FAT32 и NTFS формати 
на дисковете,  но саписване няма да може да 
се извърши на NTFS дискове. 
Докато форматирате USB хард диск с размер 
1TB (терабайт) или повече, може да срещнете 
проблеми по време на процеса на форматиране. 
Не свързвайте и разкачайте бързо устройството 
няколко последователни пъти. Това може да 
предизвика физическа повреда на USB плейъра 
и особено на самото USB устройство. По време 
на възпроизвеждане на файла не изваждайте 
USB модула.

Записване на програма
ВАЖНО: Когато използвате нов USB хард диск е 
препоръчително първо да форматирате диска, 

Откъде да започнем 
Първоначална инсталация (*)
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използвайки опцията на Вашия телевизор 
„Форматиране на диск”.
• Натиснете бутона „OK”, докато е маркирана 
функцията „Форматиране на диск”. На екрана ще 
се появи меню, изискващо от вас да въведете 
парола.  Ако не сте променили паролата, заводски 
настроената парола е 0000.
Забележка:За да запишете програма, първо 
трябва да свържете USB диска към Вашия 
телевизор, докато същият е изключен. След това 
трябва да включите телевизора, за да активирате 
функцията за записване.
За да използвате функцията за записване, трябва 
да свържете USB диск или външен хард диск към 
телевизора и свързаният USB диск трябва да е с 
размер най-малко 1 GB и да има съвместимост на 
скоростта от 2.0. Ако свързаното USB устройство 
не поддържа скорост 2.0, на екрана ще се появи 
съобщение за грешка.
Забележка: Записаните програми се записват 
в свързания USB диск. Ако желаете, можете да 
съхранявате/копирате записите на компютър; 
въпреки това тези файлове няма до могат да 
се възпроизвеждат на компютъра. Можете 
да възпроизвеждате файловете през Вашия 
компютър.
Забележка: Lip Sync забавяне може да се появи 
по време на изместването на времето. Радио запис 
не се поддържа. Телевизорът може да записва 
програми с продължителност до десет часа.
Записаните програми да разделени на дялове 
от 4GB. 
Ако скоростта на записване на свързания USB 
диск не е достатчна, записът може да не се 
осъществи, а функцията за изместване на 
времето няма да е налична.
Поради тази причина за записване на HD 
програми е препоръчително използването на 
USB хард диск.
Не разкачайте USB диска/хард диска по време 
на записа. Това може да повреди свързаният 
USB диск/хард диск.
Поддържа се ирежим на разцепване на няколко 
дяла. Поддържат се до два различни дяла. 
Първият дял на usb диска се използва за PVR 
функциите. Освен това трябва да се форматира 
като първи дял, за може да се използва за PVR 
функциите.
Някои пакети от потока данни може да не 
могат да бъдат записани поради проблеми със 
сигнала, така че някои видео файлове могат 
да „замръзнат " по време на възпроизвеждане. 
Бутоните Запис, Възпроизвеждане, Пауза, 
Екран (за PlayListDialog) не могат да се 

използват, когато телетекстът е включен. 
Ако  записът  започва  с  ВКЛЮЧВАНЕТО 
на таймера, телетекстът автоматично се 
изключва. Следователно използването на 
телетекста е невъзможно, когато има текущо 
записване или възпроизвеждане. 

Запис с изместване на времето 
  (ПАУЗА) В режим на изместване на времето 
програмата е спряна, като едновременно с 
това се записва на свързания USB диск. 
Н а т и с н е т е  о т н о в о  б у т о н а  

 (ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ), за да започнете 
отново да гледате спряната програма от 
момента на нейното спиране. Натиснете 
бутона (СТОП), за да спрете възпроизвеждането 
и да се върнете към библиотеката на записите.
Забележка: Изместване на времето не може да се 
използва, докато сте в режим "Радио". 
Забележка: Не можете да използвате функцията 
"Бързо изместване на времето назад", преди 
да се премине към опцията "Възпроизвеждане 
бързо напред".

Незабавен запис

Натиснете бутона , за да започне текущият 
запис, докато гледате програма. Може отново да 
натиснете бутона  от дистанционното 
управление, за да запишете следващото събитие 
в ЕПС. В този случай съобщението ще покаже 
програмите за запис. Натиснете бутона  
(СТОП), за да отмените текущия запис. 
Забележка: По време на режим "Запис" не можете да 
превключвате програмите или да влезете в режим 
"Медийно възпроизвеждане". По време на запис на 
програма или при изместване на времето на екрана ще 
се появи предупредително съобщение, ако скоростта на 
USB устройството е незадоволителна.

Възпроизвеждане на записани програми 
Изберете "Библиотека на записите" от меню 
"Медиен браузър" .  От списъка изберете 
записаната позиция (ако преди това е записана), 
използвайки бутона. Натиснете бутон ОК, за да 
видите опциите за възпроизвеждане. Изберете 
опцията “Запис” и натиснете бутона OK.
Забележка: По време на възпроизвеждането не може 
да виждате главното меню и позициите от менюто.

Натиснете бутона  (СТОП), за да спрете 
възпроизвеждането и да се върнете към 
библиотеката на записите.

Бавно напред
Натиснете бутона  (ПАУЗА), докато гледате 
записаните програми, на разположение ще е 
функцията бавно напред. Може да използвате 
бутона . Последователното натискане на 
бутона  променя скоростта за бавно напред.
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Конфигуриране на записването
Изберете позиция „Конфигурация на записа” 
в меню „Настройки”, за да конфигурирате 
настройките на записа. 
Форматиране на диск: Можете да използвате 
функцията  Форматиране  на  диск за  да 
форматирате свързания USB диск. ПИН-кодът е 
необходим е необходим за достъп до функцията 
"Диск формат" (ПИН-кодът по подразбиране е 
0000). 
ВАЖНО: Имайте предвид, че, ако активирате 
тази функция, ВСИЧКИ записани на USB диска 
данни ще бъдат изтрити, а дискът  ще е във 
формат FAT32. Ако USB дискът се повреди, 
може да се опитате да го форматирате. В 
повечето случаи форматирането на USB диска 
възвръща нормалното му функциониране, 
но ВСИЧКИ запаметени на него файлове се 
изтриват. 
Забележка: Ако на екрана се появи съобщението 
“Твърде бавно USB” по време на стартиране на 
запис, опитайте се да рестартирате записа. 
Ако все още получавате същата грешка, 
възможно е USB дискът ви да не отговаря на 
изискванията за USB 2.0 скорост. Опитайте се 
да свържете друг USB диск.

Меню Медийно възпроизвеждане
Можете да възпроизвеждате снимки, музика, и филмови файлове, които са записани на USB диска, 
като го свържете към телевизора и използвате екрана на медийния браузър. Свържете USB диска 
към някой от USB входовете, разположени отстрани на телевизора. Натискането “ ”на бутона, докато 
сте в режим "Медиен браузър" ще ви даде достъп до опциите "Изображение", "Звук" и "Настройки". 
Натиснете отново бутона “ ”, за да излезете от този екран. Можете да зададете настройките на 
вашия Медиен браузър като използвате диалоговия прозорец Настройки.

Работа на режим Повторение/Разбъркване

Стартирайте 
възпроизвеждането с 

 и активирайте  
Телевизорът възпроизвежда следващия файл и повтаря списъка.

Стартирайте 
възпроизвеждането с  
и активирайте  

същият файл ще се повтаря в кръг (повтаря се).

Стартирайте 
възпроизвеждането с 
ОК/  и активирайте  файлът ще се възпроизвежда разбъркано.

Стартирайте 
възпроизвеждането с 
OK/  и активирайте  

възпроизвеждането на файла ще продължи в разбъркан ред и 
възпроизвеждането в разбъркан ред ще продължи.
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Характеристики на менюто и функции

Меню Изображение Съдържание

Режим
"Можете да промените режим "Изображение" според предпочитанията си. Режима 
на изображението може да се настрои към една от следните опции: Кино, Игра, 
Динамична,  и  Естествена. 

Контраст Настройва стойностите за осветеност и затъмнение на екрана.
Яркост Настройва яркостта на екрана.
Острота Настройва остротата на обектите, изобразявани на екрана.
Цвят Настройва цвета, настройва Цветова.

Режим на пестене на 
електроенергия

За да настроите режима за пестене на енергия да бъде Есо, Изкл. Изображение 
и Забранен. (Когато режимът е "Динамичен", режим "Пестене на електроенергия" 
автоматично се изключва.)

Задна подсветка (опция)

Тази настройка контролира нивото на задната подсветка. Функцията „Задна подсветка” 
няма да е активна, ако режимът за пестене на енергия е настроен да бъде ”Включен”. 
Опцията за задна подсветка „Backlight” не може да се активира в режим VGA или 
„Медиен браузър" (Media Browser), или докато  изображението е в геймърски режим 
„Game”. 

Намаляване на шума Ако излъчвания сигнал е слаб или изображението е шумно, използвайте 
настройката Намаляване на шума, за да намалите нивото на шума. 

Разширени настройки
Динамичен контраст: Можете да променяте контраста, използвайки функцията за динамичен контраст. 
Температура на цвета Настройва желания цветови тон.

Мащабиране на 
изображението

Мащабиране на изображението
Забележка: Автоматичен (наличен само в режим "Scart" със SCART PIN8 
превключване на високо/ниско напрежение)

HDMI True Black (по избор)
 Докато гледате от HDMI източник, тази функция ще е активна в меню „Настройки 
на изображението”. Можете да използвате тази функция, за да усилите черния 
цвят в изображението.

Режим "Филм"
Филмите се записват при различен брой кадри за секунда като нормални 
телевизионни програми. Включете тази функция по време на гледане на 
филм, за да видите ясно бързите сцени.

Телесен тон Нивото на остротата може да се регулира между -5 и 5.

Цветова тоналност Настройва желания цветови тон.

RGB сигнал Можете да конфигурирате стойностите за температурата на цветовете с помощта 
на функцията „RGB усилване”.

Нулиране ъзстановяване на текущите "Настройки на изображението" към първоначалните 
фабрични

Звук в режим 
Автопозициониране (PC) Автоматично оптимизира дисплея. Натиснете бутона OK , за да оптимизирате.

Н позиция (PC) Н (Хоризонталната) позиция премества образа хоризонтално надясно или наляво 
по екрана.

V позиция (PC) V (Вертикалната) позиция премества образа вертикално нагоре или надолу по 
екрана.

Точкова честота (PC)
С регулиране на Точковата честота се коригира интерференцията, която се явява 
като вертикална лента при презентации с много точки, като електронни таблици, 
параграфи или текст с дребен шрифт.

Фаза (PC)

В зависимост от резолєцията и честотата на сканиране, която въвеждате като 
данни в телевизора, може да се получат неясни изображения или шум в картината 
на екрана. В такъв случай, може да използвате този елемент, за да получите чисто 
изображение по метода на опита и грешката.

Докато е в режим VGA (PC), някои позиции от менєто „Picture” няма да са достъпни. Вместо това 
настройките за режим „VGA” ще бъдат добавени към менюто "Настройки на изображението", докато 
се намирате в този режим.
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Съдържание на менюто Звук

Сила на звука Настройва нивото на звука.

Еквалайзер Еквалайзер. Всички таймери могат да се използват в Работен (В) режим.

Баланс Тази функция се използва за подчертаване на звука от левия или десния високоговорител.

Слушалки Настройва силата на звука в слушалките. 

Меню Звук Можете да изберете режим "Звук". (Ако се поддържа от избрания канал).

AVL (Автоматично 
ограничавне на звука) Функцията управлява звука за да се постигне фиксирано изходно ниво между програмите.

Слушалки/изход
(Опция)

Ако към вашия телевизор свържете външен усилвател , използвайки буксата на слушалките, 
можете да изберете тази връзка като "Външна линия". Ако към телевизора сте свързали слушалки, 
настройте тази опция на "Слушалки".

Динамичен бас Активира или деактивира функцията "Динамично усилване на баса".

Съраунд звук Режимът „Съраунд звук” може да се включа и изключва.

Цифров изход Настройва аудио типа на цифровия изход.

позиции на менюто „Настройки”

Условен достъп Управлява условния достъп до модулите, когато е наличен.

Език
Конфигурира настройките на езика (-може да се променят в зависимост от избраната държава), 
предпочитаните и текущите настройки ще бъдат на разположение. Тези настройки 
могат да бъдат променяни само ако предаващият ги поддържа.

Родителски контрол

За промяна на родителските настройки, трябва да въведете правилната парола. Можете 
лесно да настроите заключването на менюто, заключването за непълнолетни (може да 
се промени в зависимост от избраната държава) и заключването за деца на това меню. 
Можете и да настроите нов ПИН код.

Таймери  Настройва изключването на таймера за заспиване след известно време. Настройва таймерите за 
избраните програми. USB клас:

Възстановяване на 
настройките Показва менюто за конфигурацията при запис (необходима е USB връзка)

Дата/Час Настройване Дата/Време

Източници Можете да разрешите или забраните избраните опции на източника.

Други настройки: Показва опциите на другите настройки на телевизора.

Меню „Таймаут” Променя таймаут на екраните на менюто

Сканиране на 
кодирани канали Когато тази функция е включена, процесът на търсене ще локализира също и кодираните канали.

Син фон на екрана Активира или деактивира синия фон на екрана, когато сигналът е слаб или липсва.

Обновяване на 
софтуера За да сте сигурни, че телевизорът има най-актуалната информация, използвайте тази настройка.

Версия на 
приложението: Показва текущата версия на приложението.

Недочуващи Разрешава всяка специална функция, изпратена от станцията.

Аудио описание

Аудио описанието представлява описателен запис за слепи хора и хора с нарушено зрение 
на визуален източник, включително телевизия и филми. Можете да използвате тази функция, 
само ако се поддържа от телевизионния оператор.
Забележка: Функцията за аудио описание не е на разположение при запис или в режим на 
изместване на времето.

Автоматично 
изключване на 
телевизора

Телевизорът има функция за автоматично изключване. След като времео за таймаут настъпи и 
телевизорът няма да работи за избраното време, телевизорът ще се изключи.

Търсене в режим на 
готовност (опция):

Ако е търсенето в режим на готовност е включено, когато телевизорът е в режим на готовност, 
телевизорът ще провери за промяна в запаметените канали. Ако телевизорът открие нови или 
липсващи програми, ще се появи екранно меню, питайки ви дали искате да запазите или не 
направените промени. Списъкът с каналите ще се актуализира и промени след този процес.
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Режим Магазин (опция)
Можете да активирате този режим, ако гледате телевизор в магазин. - Запаметяване
Докато режим "Магазин" е включен, някои позиции в менюто може да не са активни 
за настройване.

Режим на пестене на 
електроенергия: Тази настройка конфигурира предпочитания режим на включване.

Виртуално Долби (опция) Разрешава или забранява "Режима на пестене на електроенергия." 

Съдържание на менюто Инсталиране и пренастройване

Автоматично 
сканиране на каналите 
(Пренастройване)
налични)

Показва опциите за автоматично настройване. 

Цифрово ефирно: търси и запаметява ефирни DVB станции. 

Цифрово кабелно: търси и запаметява ефирни DVB станции. 
Аналогови: търси и запаметява аналоговите канали. 

Цифрово ефирно & аналогово: Търси и запаметява ефирни DVB и аналогови 
станции. 

Цифрово кабелно & аналогово: Търси и запаметява кабелни DVB и аналогови 
станции.

Ръчно сканиране на 
каналите Тази функция може да бъде използвана за директно въвеждане на канал.

Сканиране на каналите на 
мрежата Търси за свързани канали в системата на предавванията. 

Аналогова фина 
настройка

Можете да използвате тази настройка за фина настройка на аналоговите канали. 
Тази функция не е налична, ако няма запаметени аналогови канали.

Първоначална инсталация Изтрива всички запаметени канали и настройки, зарежда в телевизора 
заводските настройки и започва процедурата по инасталиране за първи път.

Телевизорът сортира всички запаметени канали 
в списъка с каналите „Списък на каналите”. 
Можете да редактирате този списък с каналите, да 
маркирате лєбимите си канали или да настроите 
активните канали да бъдат изброени с помощта 
на опциите в списъка с каналите.

Конфигуриране на родителските настройки
За да се забрани гледането на определени програми, 
каналите и менєтата могат да се заклєчват с 
помощта на функцията за родителски контрол (parental 
control).

За да покажете опциите на менюто „Родителско 
заключване”, трябва да се въведе ПИН номер. 
Фабрично зададеният ПИН код по подразбиране 
е 0000. След кодиране на правилния ПИН код, 
ще се появи менюто за родителските настройки.
Заключване на меню (опционално): Настройката 
"Заключване на меню" позволява или забранява 
достъпа до менюто. 
Заключване за непълнолетни (опция): Когато 
се включи, тази опция взима информацията за 
непълнолетни от програмата и ако тази програма 
не е разрешена, не показва картина и звук.
Заключване за деца (опция): Когато той бъде 
включен, телевизора може да се управлява само 

Общи указания за експлоатация
Използване на списъка с канали

от дистанционното. В този случай бутоните на 
контролния панел няма да функционират. 
Настройване на ПИН: Дефинира нов ПИН код. 
Забележка: Ако опцията "Държава" е настроена на 
Франция или Италия, можете да използвате 4725 като 
код по подразбиране.

Електронен справочник за програмите (ЕСП)
Някои, но не всички канали излъчват информация 
за текущи и предстоящи програми. Натиснете 
бутона “ ”  , за да видите меню "ЕПС".
Н а г о р е / Н а д о л у / Н а л я в о / Н а д я с н о : 
Разглеждате ЕСП.
OK: Показва програмните опции.
ИНФОРМАЦИЯ: Показва детайлна информация 
за избраната програма.
Зелен: Превключва в Списък на програмите 
на ЕСП.
ЖЪЛТ: Превключва в Разписание на програмите 
на ЕСП.
СИН : показва опциите за филтриране. 

 : телевизорът ще започне да записва 
избраната програма. Можете да натиснете 
отново, за да спрете записа.
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ВАЖНО: Свързвайте или разкачвайте Вашия USB 
диск, докато телевизорът е изключен. След това 
трябва да включите телевизора, за да активирате 
функцията за записване. 
Забележка :  По време на записа е невъзможно 
превключването на друга програма или друг 
източник.

Програмни опции
В менюто ЕСП, натиснете бутона OK за да 
влезете в менто Опции за събитията.
Избор на канал
В меню Електронен справочник за програмите, 
използвайки ази функция Вие можете да 
превключите на избран от Вас канал.
Задаване/Изтриване на таймер за запис
След като сте избрали програма в меню 
„Електронен справочник на програмите”, 
натиснете бутона OK и ще се появи екран с 
опции. Изберете опцията “Запис” и натиснете 
бутона OK. След тази операция на избраната 
програма е зададен запис. 
За да изтриете вече зададен запис, маркирайте 
съответната програма и натиснете бутона ОК, след 
което изберете опцията "Изтриване на таймер за 
запис”. Записът ще се отмени.
Задаване на таймер/Изтриване на запис
След като сте избрали програма в меню 
„Електронен справочник на програмите”, 
натиснете бутона OK и ще се появи екран с 
опции. Изберете опцията “Задаване на таймер 
за събитие” и натиснете бутона OK. Можете да 
зададете таймер на предстоящи програми. За 
да отмените вече зададен таймер, маркирайте 
съответната програма и натиснете бутона ОК. 
След това изберете опцията “Изтриване на 
таймер”. Таймерът ще се отмени.
Забележка: Поради тази причина, двете периферийни 
устройства не трябва да се използват едновременно..
Обновяване на софтуера

Вашият телевизор може да открива нови версии 
и съответно да актуализира софтуера през 
излъчваните канали. 

Търсене за актуализация на софтуер 
чрез потребителски интерфейс
Просто отидете в главното меню. Изберете 
„Настройки” и изберете меню „Други настройки”. 
В меню Други настройки отидете на позиция 
Актуализация на софтуера и натиснете бутона 
OK,  за да отворите меню Опции за актуализация.
Забележка: Тази връзка е по избор. Ако нямата 
интернет връзка, опитайте се да актуализирате през 
предаването. Ако се открие нова актуализация, 
същата започва да се сваля. Натиснете бутона 
ОК, за да продължите с рестартирането.

Фоново търсене и режим на 
актуализация
• Докато телевизорът е включен към интернет, 
той търси за важни актуализации на софтуера. 
Ако телевизорът открие важна актуализация, той 
започва да я сваля. Когато свалянето приключи 
успешно, на екрана се изписва съобщение за 
рестартиране на телевизора, за да се активира 
новия софтуер. Натиснете бутона. OK за да 
продължите с рестартирането.

Режим „Автоматично търсене на 
софтуер и актуализация”
Докато телевизорът е свързан към ефирен сигнал. 
Ако позиция„Автоматично търсене” е разрешена 
в меню „Опции за актуализация”, телевизорът се  
събужда в 03:00 и претърсва излъчваните канали 
за нова актуализация на софтуера. Ако се открие 
и свали успешно нова актуализация на софтуера, 
при следващото пускане телевизорът вече ще 
работи с новата версия на софтуера.
Забележка: Ако телевизорът не се рестартира след 2 
минути, изключете телевизора от захранването за 10 
минути и след това го включете отново.

Отстраняване на неизправности & съвети
Телевизорът няма да се включи
Уверете се, че захранващия кабел е включен 
правилно в контакта. Батериите в дистанционното 
управление може да са изтощени. Натиснете бутона 
за включване/изключване (Power бутона) в горната 
част на телевизора. 

Лоша картина
• Избрали ли сте правилната телевизионна 

система? 
• Ниско ниво на сигнала може да причини 

смущение в изображението. Моля проверете 
достъпа до антената.

• Проверете дали сте въвели правилната честота 
на канала, ако сте извършвали ръчна настройка. 

• Качеството на картината може да се влоши 
когато две периферни устройства са свързани 
към телевизора едновременно. В такъв случай, 
изключете едно от двете устройства.

Няма изображение
• Няма изображение означава, че телевизорът 

не приема никакъв сигнал. Дали сте избрали 
правилния бутон на дистанционното управление? 
Опитайте още веднъж. Също така се уверете, че 
е избран правилният източник на входа.

• 2 Дали антената е правилно свързана? 
• 4. Дали е повреден кабелът на антената? 
• 5 Дали са използвани подходящи щекери за 

свързване на антената? 
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• 6 Ако имате съмнения, свържете се с Вашия 
търговец.

Няма звук
• 1 Заглушен ли е звука на телевизора? За да отмените 

заглушаването, натиснете бутона  “ ”или увеличете 
силата на звука.

• 2. Звукът се чува само от единия високоговорител. 
Поставен ли е регулатора на баланса в някое от 
крайните положения? Вижте раздела „Меню Звук”.

Дистанционно управление не 
функционира
• Батериите може да са поставени неправилно. 

Поставете капака. 

Входни източниц не могат да бъдат 
избрани
• 1. Ако не можете да изберете входен източник, 

може би не е свързано нито едно устройство.
• Проверете AV кабелите и връзките, ако сте се 

опитвали да свържете външно устройство.

Няма записи 
За да запишете програма, първо трябва да 
свържете USB диска към Вашия телевизор, докато 
същият е изключен. След това трябва да включите 
телевизора, за да активирате функцията за 
записване. Ако не можете да записвате, опитайте 
се да изключите телевизора и след това да 
пъхнете отново USB.

USB е твърде бавно 
Ако на екрана се появи съобщението “Твърде 
бавно USB” по време на стартиране на запис, 
опитайте се да рестартирате записа. Ако все 
още получавате същата грешка, възможно е USB 
дискът ви да не отговаря на изискванията за USB 
2.0 скорост. Опитайте се да свържете друг USB 
диск.
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Източник Поддържани сигнали Налични

EXT
(SCART )

PAL 50/60 O

NTSC 60 O

RGB 50 O

RGB 60 O

Страничен 
 AV

PAL 50/60 O

NTSC 60 O

PC, 
YPBPR) 

480i-480p 60Hz O

576i-576p 50Hz O

720P 50Hz0,60Hz O

1080I 50Hz0,60Hz O

1080P 50Hz0,60Hz O

HDMI1 
HDMI2

480I 60Hz O

480P 60Hz O

576i-576p 50Hz O

720P 50Hz0,60Hz O

1080I 50Hz0,60Hz O

1080P

24Hz - 
25Hz

30Hz ~ 
50Hz

O

Поддържан файлов формат в режим USB

(X: Няма налични, O: налични)
В някои случаи на LED телевизора сигналът може да не 
се показва правилно. Причината за проблема може да е 
несъвместимост със стандартите на оборудването-
източник (DVD, терминиращо устройство и т.н.). 
Ако срещнете такъв проблем, моля, обърнете се към 
Вашия търговски представител и производителя на 
телевизионното оборудване.

AV и HDMI сигнална съвместимост Характерни режими за визуализиране на 
вход на компєтър 

Следващата таблица показва някои от типичните 
режими на видео екраните. Вашият телевизор може да 
не поддържа всички разделителни способности. Вашият 
телевизор поддържа разделителни способности до 
1920х1080.

Индекс Резолюция Честота

1 640x350p 60 Hz

2 640x400p 60 Hz

3 1024x768 60 Hz

4 1280x768 60 Hz

5 1360x768 60 Hz

6 720x400 60 Hz

7 800x600 56 Hz

8 800x600 60 Hz

9 1024x768 60 Hz

10 1024x768 66 Hz

11 1280x768 60 Hz

12 1360x768 60 Hz

13 1280x1024 60 Hz

14 1280x960 60 Hz

15 1280x1024 60 Hz

16 1400x1050 60 Hz

17 1600x1200 60 Hz

18 1920x1080 60 Hz

Медия Файлово 
разширение

Формат Забележки

Видео Аудио (Максимална резолюция/скорост на 
предаване на данни и т.н.)

Филм

.mpg .mpeg MPEG1,2 MPEG Layer 1/2/3

MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec

.dat MPEG1,2
MPEG2

.vob MPEG2

.mkv H.264, MPEG1,2,4 EAC3/ AC3

.mp4 MPEG4,  Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, 
Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264 PCM/MP3

.avi

MPEG2, MPEG4

Xvid 1.00,  Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 
1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264 PCM

Музика .mp3 - MPEG 1 Layer 1 / 
2 (MP3)

32Kbps ~ 320Kbps (Скорост на предаване 
на данни)

32KHz ~ 48KHz (Честота на семплиране)

Снимки
.jpg .jpeg Основен JPEG - максимално ШxВ = 15360x8640      

4147200 байта
. Прогресивен JPEG - максимално ШxВ = 9600x6400 3840000 

байта
.bmp - - максимално ШxВ = 9600x6400 3840000 

байта
Субтитри .sub .srt - - -
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