Ghid de utilizare
Acesta este un 「Ghid de utilizare」 instalat pe televizor.
Conţinutul acestui ghid face obiectul modificărilor fără notificare prealabilă în
scopuri de îmbunătăţire a calităţii.

❐❐Pentru setarea programelor favorite
SETTINGS ➾ CONFIGURARE ➙ Editare program

1 Apăsaţi butonul Q.MENU de pe ecranul Editare program şi selectaţi Grup
favorit.
2 Selectaţi programul dorit.
3 Apăsaţi butonul FAV. Programul selectat va fi salvat ca favorit.

❐❐Pentru utilizarea unui program favorit
Apăsaţi butonul FAV.

Lista de programe favorite se afişează. Selectaţi programul favorit pe care îl
doriţi din lista Favorite A-D.

❐❐Configurarea automată a programului
SETTINGS ➾ SETARE ➙ Acord auto

Caută automat programele.
1 Selectaţi ţara în care se utilizează televizorul. Setările de program se
modifică în funcţie de ţara pe care o alegeţi.
2 Iniţializaţi Acord auto.
3 Selectaţi sursa de intrare dorită.
4 Setaţi acordul auto urmând instrucţiunile de pe ecran.

✎✎ Dacă sursa de intrare nu este conectată corespunzător, este posibil ca
înregistrarea programului să nu funcţioneze.
✎✎ Acordul auto găseşte numai programele transmise în prezent.

✎✎ Dacă Blocarea sistemului este pornită, va apărea o fereastră pop-up care
vă va solicita parola.

❓❓Opţiunea Setare cablu DTV

Când căutaţi programe utilizând setarea COMPLET, acest lucru poate dura
mult timp. Următoarele valori sunt necesare pentru a căuta toate programele
disponibile rapid şi corect. Valorile utilizate cel mai frecvent sunt furnizate
„implicit”.
• Frecvenţă: Introduceţi o frecvenţă definită de utilizator.
• Frecvenţă simbol: Introduceţi o frecvenţă a simbolurilor definită de
utilizator (Frecvenţă simboluri: Viteza la care un dispozitiv de tipul unui
modem transmite simboluri către un canal).
• Modulaţie: Introduceţi o modulaţie definită de utilizator. (Modulaţie:
Încărcarea de semnale audio sau video în purtător).
• ID reţea: Identificator unic alocat pentru fiecare utilizator.
• Frecvenţă de pornire: Introduceţi un interval de frecvenţe de pornire definit
de utilizator.
• Frecvenţă de terminare: Introduceţi un interval de frecvenţe de terminare
definit de utilizator.

❓❓Opţiunea Setare satelit

• Satelit: Selectaţi Satelitul dorit.
• Frecvenţă LNB: Selectaţi o valoare din 9750/10600, 9750/10750, 9750,
10600,10750, 5150. Dacă selectaţi 9750/10600, 9750/10750(MHz), 22KHz
Tone este dezactivat. Dacă nu puteţi găsi valoarea frecvenţei LNB din listă,
selectaţi Utilizator şi introduceţi frecvenţa manual.
• Receptor de impulsuri: Selectaţi receptorul de impulsuri pe care doriţi să-l
reglaţi.
• 22KHz Tone: Când utilizaţi comutarea 22KHz Tone, selectaţi A sau B. Dacă
utilizaţi 22KHz Tone, Unicable şi Tip de motor sunt dezactivate.
• Putere LNB: Pentru a activa alimentarea cu curent pentru LNB, selectaţi
Pornit. Dacă selectaţi Oprit, Tip de motor este dezactivat.

• DiSEqC: Când utilizaţi DiSEqC, selectaţi o opţiune din A~D/ToneA~B. Dacă
utilizaţi DiSEqC, Unicable şi Tip de motor sunt dezactivate.
• Setările Unicable: Selectaţi Pornit pentru a utiliza Unicable şi setaţi
Unicable în meniul Setare Unicable. Când Unicable este activată, 22KHz
Tone, DiSEqC, Tip de motor sunt dezactivate.
• Tip de motor: Selectaţi Tip de motor pentru a utiliza Motor şi setaţi Motorul
în meniul Setare motor. Când Motor este activată, 22KHz Tone, DiSEqC,
Unicable sunt dezactivate.
✎✎ Dacă setaţi Satelit la Altele, trebuie să adăugaţi un receptor de impulsuri,
utilizând Acord manual.
✎✎ Atunci când selectaţi 22KHz Tone şi DiSEqc, trebuie să le conectaţi în
aceeaşi poziţie în care sunt afişate pe OSD.

✎✎ Dacă ştergeţi un satelit, toate programele salvate în satelit sunt şterse.

❓❓Opţiune de setare a motorului

• DiSEqC 1.2: Controlaţi motorul pentru schimbarea poziţiei antenei de
satelit.
Direcţie de rulare: Selectaţi direcţia în care doriţi să deplasaţi motorul.
Mod de rulare: Sunt disponibile două moduri: Pas şi Continuu.
- Pas: Motorul se mişcă pe baza valorii pe care o introduceţi (de la 1 la
128).
- Continuu: Motorul se mişcă continuu până când apăsaţi Stop.
Testare TP: Selectaţi testarea TP pe care doriţi să o reglaţi.
Setare limită: Setaţi mişcarea motorului către est sau către vest pentru ca
motorul să se mişte numai pe direcţia setată.
- Pornit: Puteţi limita mişcarea la direcţia curentă selectând Vest/Est.
- Oprit: Puteţi anula limita pe care aţi setat-o.

Acc. zero: Puteţi deplasa motorul la Zero
Salvare: Puteţi salva direcţia curentă a motorului.
• USALS: Setaţi locaţia dvs. curentă (longitudine/latitudine).

❐❐Setare cablu DTV
SETTINGS ➾ SETARE ➙ Setare cablu DTV
[Numai în modurile cablu şi satelit]

Când Actualizare automată canal este Pornit, puteţi actualiza informaţiile
pentru toate programele care pot fi actualizate, inclusiv programul vizionat
momentan. Când Actualizare automată canal este Oprit, puteţi actualiza
numai informaţiile pentru programul vizionat momentan.

✎✎ Gama din care poate selecta un utilizator în meniul Operator de service
diferă, în funcţie de numărul operatorilor de service acceptaţi de fiecare
ţară.
✎✎ Dacă numărul operatorilor de service acceptaţi pentru fiecare ţară este 1,
funcţia corespunzătoare devine inactivă.
✎✎ Nu puteţi selecta opţiunea Setare cablu DTV când operatorul de service
este setat la „Ziggo“.

❐❐Setare satelit
SETTINGS ➾ SETARE ➙ Setare satelit

[Numai în modurile Satelit, Antenă şi satelit, Cablu şi Satelit]
Puteţi adăuga/şterge/seta satelitul dorit.

❐❐Actualizare listă de programe Tivu
SETTINGS ➾ SETARE ➙ Actual. listă prog. Tivu
[numai în Italia]

[Numai în modurile Satelit, Antenă şi satelit, Cablu şi Satelit]

Actualizează informaţiile modificate ale listei de programe pe baza
circumstanţelor de transmisie din ţară şi a satelitului.

Actualizează lista de programe la fiecare oprire a televizorului. După
actualizări, lista de programe poate fi modificată. Dacă nu doriţi, selectaţi
Oprit.

❐❐Actualizare listă de programe
SETTINGS ➾ SETARE ➙ Actual. listă prog.

[Numai în modurile Satelit, Antenă şi satelit, Cablu şi Satelit]

Actualizează informaţiile modificate ale listei de programe pe baza
circumstanţelor de transmisie din ţară şi a satelitului.

Actualizează lista de programe la fiecare oprire a televizorului. După
actualizări, lista de programe poate fi modificată. Dacă nu doriţi, selectaţi
Oprit.

✎✎ Pentru Austria, Germania, Polonia şi Rusia, această funcţie este acceptată
când Operatorul de service nu este setat la Niciunul.

❐❐Program regional
SETTINGS ➾ SETARE ➙ Program regional
[numai în Austria]

[Numai în modurile Satelit, Antenă şi satelit, Cablu şi Satelit]

Setaţi transmisia regională şi vizionaţi transmisia regională la o anumită oră.

✎✎ Pentru setarea Operatorului de service al satelitului, ORS trebuie selectat.

❐❐Pentru a utiliza acordul manual
SETTINGS ➾ SETARE ➙ Acord manual

Reglează manual programele şi salvează rezultatele.

Pentru transmisia digitală, puterea şi calitatea semnalului pot fi verificate.

Pentru transmisia analogică, puteţi seta numele posturilor şi utiliza reglajul
fin (cu excepţia modului Satelit). Reglajul fin este necesar în mod normal doar
dacă recepţia este slabă.

❐❐Pentru editarea programelor
SETTINGS ➾ SETARE ➙ Editare program
Editează programele salvate.

Setaţi ca program favorit, blocaţi/deblocaţi programul, omiteţi programul etc.
pentru programul selectat.

Apăsaţi butonul TEXT.
[în funcţie de ţară]

Teletextul este un serviciu gratuit furnizat de postul TV care oferă informaţii
text referitoare la programele TV, ştiri şi vreme.
Decodorul de teletext al acestui televizor acceptă sisteme SIMPLE, TOP şi
FASTEXT.
• Buton culoare: Pentru a selecta pagina precedentă sau următoare.
• Buton număr: Introduce numărul paginii dorite
• ꔵ : Pentru a selecta pagina precedentă sau următoare.

❐❐Funcţie teletext specială
Apăsaţi butonul T. OPT.

Selectaţi meniul Opţiuni text.
• ꔻ Index : Selectaţi fiecare pagină de index.
• ꔾ Timp : La vizualizarea unui program TV, selectaţi acest meniu pentru a
afişa timpul în colţul din partea dreaptă sus a ecranului.
• ꕀ Pauză : Opreşte schimbarea automată a paginii care va avea loc în
cazul în care o pagină de teletext constă din 2 sau mai multe pagini.

• ꔽ Relevare : Selectaţi acest meniu pentru a afişa informaţiile ascunse,
precum soluţiile la ghicitori sau cuvinte încrucişate.
• ꔼ Actualizare : Afişează pe ecran imaginea TV în timp ce aşteaptă o nouă
pagină de teletext.
• Limbă [Numai în modul digital] : Setează limba teletextului.

Apăsaţi butonul TEXT.
[Exclusiv în UK/Irlanda]

Televizorul vă oferă acces la teletext digital care furnizează text, grafice etc.
îmbunătăţite faţă de teletextul analogic vechi. Teletextul digital poate accesa
servicii de teletext digitale speciale şi servicii specifice, care transmit semnale de
teletext digital.

❓❓Teletext în serviciul digital

1 Apăsaţi butonul numeric sau ꔵ pentru a selecta un anumit serviciu care
transmite teletext digital.
2 Urmaţi indicaţiile privind teletextul digital şi treceţi la pasul următor
apăsând butoanele TEXT, OK, Navigare, Roşu, Verde, Galben, Albastru sau
NUMĂR, etc.
3 Apăsaţi butonul numeric sau ꔵ pentru a utiliza un serviciu de teletext
digital.

❓❓Teletext în serviciu digital

1 Apăsaţi butonul numeric sau ꔵ pentru a selecta un anumit serviciu care
transmite teletext digital.
2 Apăsaţi butonul TEXT sau culoare pentru a comuta pe teletext.
3 Urmaţi indicaţiile privind teletextul digital şi treceţi la pasul următor
apăsând butoanele OK, Navigare, Roşu, Verde, Galben, Albastru sau
NUMĂR, etc.
4 Apăsaţi butonul TEXT sau culoare pentru a opri teletextul digital şi pentru a
reveni la vizionarea TV.

SETTINGS ➾ OPŢIUNI ➙ Data Service
[În funcţie de ţară]

Această funcţie permite utilizatorilor să aleagă între MHEG (Teletext digital) şi
Teletext, dacă sunt disponibile ambele servicii simultan.
Dacă este disponibil un singur serviciu, se activează MHEG sau Teletext
indiferent de opţiunea pe care aţi selectat-o.

SETTINGS ➾ SETARE ➙ Informaţii CI

• Această funcţie vă permite să urmăriţi anumite servicii criptate (servicii
contra cost).
• Dacă îndepărtaţi Modulul CI, nu puteţi urmări servicii contra cost.
• Este posibil ca funcţiile CI (Interfaţă comună) să nu fie disponibile, în
funcţie de circumstanţele privind transmisia din ţara respectivă.
• Atunci când modulul este introdus în slotul CI, puteţi accesa meniul
modulului.
• Pentru a achiziţiona un modul şi un smart card, contactaţi-vă
distribuitorul.

• Este posibil ca, la pornirea televizorului după introducerea unui modul
CI, să nu existe sunet. Acesta ar putea fi incompatibil cu modulul CI şi cu
smart card-ul.
• La utilizarea unui CAM (Modul de acces condiţionat), vă rugăm să vă
asiguraţi că acesta îndeplineşte toate cerinţele DVB-CI sau CI plus.
• Funcţionarea anormală a CAM (Modul de acces condiţionat) poate
conduce la redarea unei imagini proaste.

SETTINGS ➾ IMAGINE ➙ Format imagine
Selectează formatul imaginii.
• 16:9: Redimensionează imaginile pentru a corespunde cu lăţimea
ecranului.
• Numai Scan: Afişează imagini video la dimensiunea originală fără a
îndepărta părţi ale marginii imaginii.
✎✎ În modul DTV/HDMI/Component (peste 720p), este disponibil Numai Scan.
• Original: Când televizorul recepţionează semnal pentru ecran lat, va
schimba automat la formatul de imagine emis.

• Lat complet: Când televizorul recepţionează semnal pentru ecran lat, vă
va permite ajustarea imaginii pe orizontală sau pe verticală, în proporţie
liniară, pentru a umple complet întregul ecran. Formatul video 4:3 şi 14:9
este acceptat în modul ecran întreg fără niciun fel de distorsiune a imaginii
prin intrarea DTV.
✎✎ În modul Analogic/DTV/AV/Scart este disponibilă opţiunea Lat complet.
• 4:3: Redimensionează imaginile la standardul anterior 4:3.
• 14:9: Puteţi vizualiza imagini în format 14:9 sau un program TV general
în mod 14:9. Ecranul 14:9 este vizualizat în acelaşi mod ca şi 4:3, dar se
deplasează în sus şi în jos.
• Zoom: Redimensionează imaginile pentru a corespunde cu lăţimea
ecranului. Partea de sus şi cea de jos a imaginii pot fi decupate.

• Zoom Cinema: Alegeţi Zoom Cinema atunci când doriţi să măriţi imaginea
la proporţia corectă.
✎✎ Când vizionaţi cu ajutorul unui dispozitiv extern, aceste cazuri pot
determina fenomenul „image burn”:
- un video cu titluri staţionare (precum denumirea reţelei)
- 4 : 3 mod raport imagine pentru o perioadă extinsă
Aveţi grijă la utilizarea acestor funcţii.
✎✎ Modurile de imagine disponibile pot diferi în funcţie de semnalul de
intrare.
✎✎ Raporturile de imagine ale ecranului la intrarea HDMI/RGB-PC sunt
disponibile doar în 4:3 şi 16:9. (Numai pentru modelele care acceptă
conectarea la PC)

❐❐Pentru reglarea imaginilor în modul de intrare PC
SETTINGS ➾ IMAGINE ➙ Ecran
Reglează imaginea în modul RGB-PC.
• Rezoluţie: Setează rezoluţia dorită.
✎✎ Opţiunile pot fi selectate doar dacă rezoluţia computerului este 1024 x 768,
1280 x 768 sau 1360 x 768.
• Config. automată: Optimizează imaginea.
• Poziţie/Dimensiune/Fază: Reglează dimensiunea şi poziţia ecranului
pentru o vizualizare optimă.
• Resetare: Iniţializează setările ecranului în modul de intrare PC.

❐❐Pentru setarea rezoluţiei PC
1 Faceţi clic dreapta pe desktopul PC-ului şi selectaţi 「Proprietăţi」.
2 Faceţi clic pe 「Setări」 şi consultaţi formatul acceptat pentru a seta
rezoluţia.
3 Selectaţi 「Avansat → Monitor → Configurare monitor」 în fereastra de
configurare. Consultaţi formatele acceptate pentru a selecta frecvenţa
verticală optimă.
✎✎ În modul PC, rezoluţia 1920 x 1080 oferă o calitate optimă a imaginii.
✎✎ Metoda de setare a rezoluţiei diferă în funcţie de tipul de PC.

❓❓Formate acceptate
Frecvență ❐
orizontală (KHz)

Frecvență ❐
verticală (Hz)

640x350

31.468

70.09

		

720x400

31.469

70.08

		

640x480

31.469

59.94

		

800x600

37.879

60.31

		

1024x768

48.363

60.00

		

1152x864

54.348

60.053

		

1360x768

47.712

60.015

		

1920x1080

67.5

60.00

1280x1024

63.981

60.020

Mod de intrare PC
HDMI-PC / RGB-PC

HDMI-PC

Rezoluţie

[În funcţie de model]

Apăsaţi butonul AV MODE.

Setează cea mai bună IMAGINE / AUDIO, optimizate pentru moduri AV diferite.
• Oprit: Funcţionează cu valoarea setată în meniul IMAGINE / AUDIO.
• Cinema: Optimizează setările de imagine şi audio pentru filme.
• Sport: Optimizează setările de imagine şi audio pentru sporturi.
• Joc: Optimizează setările de imagine şi audio pentru jocuri.

❐❐To adjust picture with Picture Wizard
SETTINGS ➾ IMAGINE ➙ Expert Imagine II
Calibrează şi reglează o calitate optimă a imaginii cu ajutorul telecomenzii
şi al Expertului Imagine, fără a utiliza alte dispozitive scumpe sau a apela la
ajutorul unui specialist.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a obţine o calitate optimă a imaginii.

❐❐Pentru selectarea Modului imagine
SETTINGS ➾ IMAGINE ➙ Mod imagine
Selectează modul de imagine optimizată pentru mediul de vizionare sau
programul respectiv.
• Senzor inteligent: Detectează iluminarea ambientală şi reglează automat
nivelul de luminozitate al televizorului pentru a reduce consumul de
energie. Reglează automat luminozitatea, claritatea, culoarea sau nuanţa
pentru o calitate optimă a imaginii.

• ꕋ Expert: Meniu pentru reglarea calităţii imaginii care le permite
experţilor şi amatorilor să se bucure de o vizualizare optimă la TV. Acesta
este meniul de reglare furnizat pentru profesioniştii din domeniul calibrării
imaginilor cu certificare ISF. (sigla ISF poate fi utilizată doar pe televizoarele
cu certificare ISF)
ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration Control
✎✎ Gama disponibilă de moduri imagine poate varia în funcţie de semnalul de
intrare.
✎✎ Modul ꕋ Expert este destinat profesioniştilor în calibrarea imaginilor
pentru controlarea şi reglarea fină a unei anumite imagini. Pentru imaginile
normale, este posibil ca efectele să nu fie semnificative

❐❐Reglarea fină a modului imagine
SETTINGS ➾ IMAGINE ➙ Mod imagine ➙ Sursă de lumină / Contrast
/ Luminozitate / Claritate / Culoare / Nuanţă / Temp. cul.
Selectaţi Modul Imagine dorit.
• Sursă de lumină: Reglează luminozitatea ecranului prin schimbarea
luminozităţii panoului LCD.
✎✎ Gama de elemente detaliate pentru reglare poate varia în funcţie de
semnalul de intrare sau de alte setări ale imaginii.

❐❐Pentru setarea controlului avansat
SETTINGS ➾ IMAGINE ➙ Mod imagine ➙ Control avansat / Control
expert
Ajustează ecranul pentru fiecare mod imagine sau reglează setările de imagine
pentru un anumit ecran. Selectaţi Mod imagine dorit.
• Contrast dinamic: Reglează contrastul la nivelul optim în funcţie de
luminozitatea imaginii.
• Culoare dinamică: Reglează culorile pentru ca imaginea să pară a fi formată
din culori mai naturale.
• Clear White: Accentuează nuanţele de alb pe ecran pentru ca imaginea să
pară mai luminoasă şi mai clară.

• Culoare piele: Setează spectrul de culori ale pielii separat pentru a aplica
culoarea pielii aşa cum este definită de utilizator.
• Reducere zgomot: Elimină zgomotul de imagine.
• Red. digit. zg.: Elimină zgomotul creat în timpul generării semnalelor
digitale ale imaginii.
• Gama: Setează curba de gradare în conformitate cu ieşirea semnalului
imaginii şi în relaţie cu semnalul de intrare.
• Nivel negru: Reglează luminozitatea şi contrastul ecranului astfel încât să
fie adecvate nivelului de negru al imaginii de intrare prin utilizarea nivelului
de negru pe ecran.

• Mod protecţie vizuală / Motion Eye Care: Protejează utilizatorul de lumina
orbitoare prin ajustarea luminozităţii ecranului.
✎✎ Motion Eye Care: În funcţie de model
• Cinema Real: Contribuie la menţinerea ecranului în cea mai bună stare.
• Gamă culori: Selectează gama de culori care pot fi redate.
• Îmbunătăţire imagine: Afişează margini mai clare şi diferenţiate, dar naturale,
ale imaginii.
• Model Expert: Modele utilizate pentru reglarea de către experţi
• Filtru culoare: Filtrează un anumit spectru de culori în culori RGB pentru

reglarea fină a saturaţiei şi nuanţei culorilor.
• Temp. cul.: Reglează tonul general al ecranului în funcţie de preferinţe. În
Modul Expert, reglarea fină poate fi realizată prin metoda Gama, etc.
• Sistem de gestionare a culorii: Este un sistem utilizat de experţi la reglarea
culorii cu un model de test. Experţii pot selecta din şase zone de culoare
(Roşu / Verde / Albastru / Cyan / Magenta / Galben) fără a afecta alte
culori. Pentru culorile normale, este posibil ca reglările să nu conducă la
schimbări vizibile ale culorilor.
✎✎ Gama de elemente detaliate pentru reglare poate varia în funcţie de
semnalul de intrare sau de alte setări de imagine.

❐❐Pentru resetarea parametrilor de imagine
SETTINGS ➾ IMAGINE ➙ Mod imagine ➙ Resetare imagine
Resetează parametrii de imagine aleşi de utilizator.
Fiecare mod imagine este resetat. Selectaţi modul imagine pe care doriţi să-l
resetaţi.

❐❐Pentru a utiliza Modul Sunet
SETTINGS ➾ AUDIO ➙ Mod sunet

Reglaţi modul audio al TV-ului la un nivel optim conform cu modul de sunet
selectat.

❐❐Pentru a regla manual Modul sunet
SETTINGS ➾ AUDIO ➙ Mod sunet ➙ Infinite Surround / Înalte / Joase
/ Resetare
Puteţi seta opţiuni detaliate pentru fiecare mod de sunet.

Prima data selectaţi un Mod sunet la alegere.
• Infinite Surround: Tehnologia de procesare audio patentată LG permite
emiterea unui sunet surround ca cel de la 5 canale de la două difuzoare.
✎✎ Dacă Voce clară II este setat la Pornit, Infinite Surround nu va fi selectat.
• Înalte/Joase: Reglaţi înaltele şi joasele din Sunet.
• Resetare: Resetaţi opţiunile de voce pe care le-a modificat utilizatorul.
Resetaţi fiecare mod voce. Selectaţi modul sunet pe care doriţi să-l
resetaţi.

❐❐Pentru a seta opţiunea Volum auto
SETTINGS ➾ AUDIO ➙ Volum auto

Setare Volum auto pornit. Volumul variabil de la un canal la altul este reglat
automat pentru urmărirea convenabilă a programelor TV atunci când se
selectează diferite canale.

❐❐Pentru a regla funcţia Voce clară ll
SETTINGS ➾ AUDIO ➙ Voce clară ll

Amplifică claritatea audio a televizorului.

❐❐Pentru a regla balansul audio
SETTINGS ➾ AUDIO ➙ Balans

Reglează balansul audio stânga/dreapta.

❐❐Pentru utilizarea difuzoarelor TV
SETTINGS ➾ AUDIO ➙ Difuzor TV
[În funcţie de model]

Atunci când ascultaţi sunetul emis de difuzoare de la dispozitive audio externe
precum echipamentul home theatre, difuzorul TV poate fi oprit. Atunci când
există dispozitive home theatre conectate SIMPLINK, setarea difuzorului TV ca
OPRIT va porni automat echipamentul home theatre.
• Oprit : Difuzoarele TV nu redau sunet. Sunetele TV pot fi redate prin
difuzoarele unui dispozitiv audio extern.
✎✎ În acest mod, se reglează volumul dispozitivului audio extern conectat
la TV.
• Pornit : Difuzoarele interne ale televizorului redau sunetul acestuia.

❐❐Pentru a utiliza Ieşirea audio digitală
SETTINGS ➾ AUDIO ➙ Ieşire audio digit
[În funcţie de model]

Setează Ieşirea audio digitală.
Element
		
Auto
		
		

PCM

Intrare audio
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
Total

Ieşire audio digitală
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM

❐❐DTV Setări audio
SETTINGS ➾ AUDIO ➙ DTV Setări audio
[În funcţie de model]

Când un semnal de intrare cuprinde diferite semnale audio, această funcţie vă
permite să selectaţi tipul audio pe care îl doriţi.
Dacă este setat la AUTO, ordinea de căutare este HE-AAC → Dolby Digital+
→ Dolby Digital → MPEG şi rezultatul este produs în primul format audio
găsit.
✎✎ Doar pentru Italia, ordinea de căutare este HE-AAC → Dolby Digital+ →
MPEG → Dolby Digital.
✎✎ Dacă formatul audio selectat nu este acceptat, un alt format audio este
utilizat pentru ieşire.

❐❐Pentru a selecta intrarea externă
Apăsaţi butonul INPUT.
Selectează intrarea externă.
✎✎ Editare nume dispozitiv: Puteţi edita numele dispozitivului extern conectat
la portul de intrare extern.

❐❐Pentru a utiliza SIMPLINK
SIMPLINK este o caracteristică care vă permite să controlaţi şi să gestionaţi
diverse dispozitive multimedia simplu, utilizând numai telecomanda TV, cu
ajutorul meniului SIMPLINK.
1 Conectaţi terminalul HDMI IN al TV-ului şi terminalul de ieşire HDMI al
dispozitivului SIMPLINK utilizând un cablu HDMI.
• [În funcţie de model] Pentru unităţile home theatre cu funcţia SIMPLINK,
conectaţi terminalele HDMI conform descrierii de mai sus şi utilizaţi un cablu
optic pentru a conecta ieşirea audio digitală optică de la TV la intrarea audio
digitală optică a dispozitivului SIMPLINK.
2 Selectaţi INPUT ➾ SimpLink. Apare fereastra meniu SIMPLINK.
3 În fereastra de setări SIMPLINK, setaţi funcţia SIMPLINK la PORNIT.
4 În fereastra meniu SIMPLINK selectaţi dispozitivul pe care doriţi să-l
controlaţi.

✎✎ Această funcţie este compatibilă cu dispozitivele cu logo-ul SIMPLINK.
Verificaţi dacă dispozitivul extern are un logo SIMPLINK.
✎✎ Pentru a utiliza funcţia SIMPLINK, aveţi nevoie de un cablu HDMIⓇ de mare
viteză (cu caracteristica CEC (Consumer Electronics Control) adăugată).
Cablurile HDMIⓇ de mare viteză au pinul nr. 13 conectat pentru schimbul
de informaţii dintre dispozitive.
✎✎ În cazul în care comutaţi la altă intrare, dispozitivul SIMPLINK se va opri.
✎✎ Dacă este, de asemenea, utilizat un dispozitiv terţ cu funcţia CEC - HDMI,
este posibil ca dispozitivul SIMPLINK să nu funcţioneze normal.
✎✎ [În funcţie de model] Dacă selectaţi sau redaţi media de la un dispozitiv cu
funcţia home theatre difuzorul HT este conectat automat. Asiguraţi-vă că
folosiţi o conectare cu cablu optic (vândut separat) pentru a utiliza funcţia
difuzor HT.

❓❓Descriere funcţie SIMPLINK
• Redare directă : Redă instant dispozitivul multimedia pe TV.
• Selectare dispozitiv multimedia : Selectează dispozitivul dorit prin meniul
SIMPLINK pentru a-l controla instant de la ecranul TV.
• Redare disc : Gestionează dispozitivul multimedia cu ajutorul telecomenzii
TV.
• Oprire toate dispozitivele : Când opriţi televizorul, toate dispozitivele
conectate sunt oprite.
• Alimentare sincronizată pornită : Când echipamentul cu funcţia SIMPLINK,
conectat la terminalul HDMI, începe să redea, televizorul va porni automat.
• Difuzor : [În funcţie de model] Selectaţi difuzorul fie pe unitatea home theatre,
fie pe TV.

SETTINGS ➾ IMAGINE ➙ Economisire energie

Economiseşte energie prin reglarea luminozităţii ecranului.
• Auto : Senzorul TV-ului detectează iluminarea ambiantă şi reglează
automat luminozitatea ecranului.
• Stins : Opreşte economisirea energiei.
• Minim/Mediu/Maxim : Aplică economisirea presetată a energiei.
• Ecran oprit : Ecranul este oprit si este redat numai sunetul. Apăsaţi orice
buton de la telecomandă pentru a reporni ecranul.

❐❐Pentru a utiliza funcţia Temporizator oprire
SETTINGS ➾ TIMP ➙ Temporizator oprire

Opreşte televizorul după un număr de minute prestabilit.

Pentru a anula funcţia Temporizator oprire, selectaţi Oprit.

❐❐Pentru a seta ora curentă
SETTINGS ➾ TIMP ➙ Ceas

verifică sau schimbă ora în timp ce vizionaţi la televizor.
• Auto : Sincronizează ceasul televizorului cu informaţiile de timp digitale
trimise de postul TV.
• Manual : Setează data şi ora manual dacă setarea automată nu corespunde
orei curente.

❐❐Pentru a seta televizorul să pornească şi să se oprească

automat

SETTINGS ➾ TIMP ➙ Temporizator pornire/ oprire
Setează Temporizatorul pornire/ oprire.

Selectaţi Oprit pentru Repetare pentru a întrerupe Temporizatorul pornire/
oprire.

✎✎ Pentru a utiliza Temporizatorul pornire/ oprire, setaţi ora curentă corect.
✎✎ Chiar dacă funcţia Temporizator pornire este activată, televizorul se va
opri automat în 120 de minute dacă nu este apăsat niciun buton în acest
interval.

❐❐Pentru a seta funcţia Standby automat
SETTINGS ➾ TIMP ➙ Standby automat
[În funcţie de model]

Dacă nu apăsaţi niciun buton de pe televizor sau de pe telecomandă pentru o
anumită perioadă de timp, televizorul va comuta automat în modul standby.
✎✎ Această funcţie nu funcţionează în modul Demo magazin sau în timpul
actualizării software-ului.

❐❐Pentru setarea parolei
SETTINGS ➾ BLOCARE ➙ Setaţi parola
Setează sau modifică parola televizorului.

✎✎ Parola iniţială este setată 「0000」.
Atunci când ţara selectată este Franţa, parola nu este 「0000」 ci 「1234」.
Atunci când ţara selectată este Franţa, parola nu poate fi setată 「0000」.

❐❐Pentru blocarea sistemului
SETTINGS ➾ BLOCARE ➙ Blocare sistem

Blochează canalul selectat sau intrarea externă.

Setaţi iniţial Blocare sistem în poziţia Pornit.
• Blocare program : Blochează programele cu un conţinut inadecvat pentru
copii. Programele pot fi selectate, însă ecranul este gol şi nu există sunet.
Pentru a urmări un program blocat, introduceţi parola.

• Îndrumare parentală : Această funcţie operează conform informaţiilor
transmise de către furnizor. Prin urmare, dacă semnalul prezintă informaţii
incorecte, această funcţie nu este disponibilă. Îi împiedică pe copii să
urmărească programe TV pentru adulţi în funcţie de limita clasificărilor
stabilite. Pentru a urmări un program blocat, introduceţi o parolă.
Clasificările diferă în funcţie de ţară.
• Blocare intrare : Blochează sursele de intrare.

❐❐Pentru a utiliza Blocare taste
SETTINGS ➾ BLOCARE ➙ Blocare taste

Blochează butoanele de control ale televizorului.

✎✎ Funcţia Blocare taste rămâne intactă chiar şi în cazul penelor de curent
sau atunci când cablul de alimentare este scos din priză.
✎✎ Funcţia Blocare taste poate fi setată numai din telecomandă şi nu cu
ajutorul butonului televizorului.

✎✎ PORNIT televizorul poate fi pornit cu ajutorul butoanelor de aprindere,
de selectare a canalelor şi de intrare TV şi din telecomandă atunci când
televizorul se află în modul aşteptare.

SETTINGS ➾ OPŢIUNI ➙ Limbă

Puteţi selecta limba meniului afişată pe ecran şi transmisia de sunet digital.
• Limbă meniu : Selectaţi o limbă pentru afişarea textului.
• Limba audio [Numai în modul digital] : Selectaţi limba dorită când vizionaţi
transmisii digitale ce conţin mai multe limbi.
• Limba subtitrării [Numai în modul digital] : Utilizaţi funcţia Subtitrare când
sunt emise două sau mai multe limbi pentru subtitrare.
✎✎ Dacă datele de subtitrare în limba selectată nu sunt emise, subtitrarea
va fi afişată în limba implicită.

• Limbă text [Numai în modul digital] : Utilizaţi funcţia Limbă text când sunt
transmise două sau mai multe limbi pentru text.
✎✎ Dacă datele teletext nu sunt transmise într-o limba selectată, va fi
afişată Limbă text implicită.
✎✎ Dacă selectaţi greşit ţara, este posibil ca teletextul să nu apară corect
pe ecran şi să aveţi unele probleme când utilizaţi teletextul.

SETTINGS ➾ OPŢIUNI ➙ Ţara

Setează ţara utilizată de televizor.

Setările TV se modifică în funcţie de mediul de transmisie din ţara selectată.
✎✎ Dacă setarea ţării este modificată, este posibil să apară ecranul cu
informaţii despre Acord auto.

✎✎ În ţările în care standardele emisiei digitale nu sunt stabilite, unele funcţii
DTV ar putea să nu funcţioneze, în funcţie de condiţiile emisiei.

✎✎ Dacă setarea ţării are valoarea „--“, sunt disponibile programele standard
transmise în sistem digital terestru în Europa, dar este posibil ca anumite
funcţii DTV să nu funcţioneze corect.

SETTINGS ➾ OPŢIUNI ➙ Asistenţă dezactivată

Sunt disponibile comentarii audio sau subtitrări pentru persoanele cu auz
dificil sau tulburări de vedere.
• Auz dificil : Această funcţie se adresează persoanelor cu probleme
auditive. Dacă funcţia este activată, subtitrarea este afişată implicit.
• Descriere audio : Această funcţie se adresează persoanelor nevăzătoare
şi furnizează sonor cu explicaţii care descriu situaţia curentă dintr-un
program TV, pe lângă sonorul de bază. Atunci când opţiunea Descriere
audio este selectată ca fiind pornită, sonorul de bază şi descrierea audio
sunt furnizate exclusiv pentru programele care au inclusă opţiunea
Descriere audio.

❐❐Pentru a seta indicatorul de nivel putere
SETTINGS ➾ OPŢIUNI ➙ Lumină pt mod aşteptare
Porneşte/opreşte lumina pentru modul de aşteptare de panoul frontal al
televizorului.

❐❐Pentru a schimba modul TV
SETTINGS ➾ OPŢIUNI ➙ Setare mod
Selectaţi Utilizare acasă sau Demo magazin.
Când utilizaţi acasă selectaţi Utilizare acasă.
Modul demo magazin este pentru afişarea în magazin.

❐❐Pentru a specifica setările din fabricaţie
SETTINGS ➾ OPŢIUNI ➙ Setări din fabricaţie
Toate informaţii stocate sunt şterse şi setările TV sunt resetate.
TV-ul se opreşte şi porneşte singur şi toate setările sunt resetate.
✎✎ Când Blocarea sistemului este activată, o fereastră pop-up apare şi cere
parola.
✎✎ Nu opriţi alimentarea în timpul iniţializării.

❐❐Pentru vizionarea imaginilor 3D
Imaginile 3D reprezintă o tehnologie ce utilizează diferenţa de vedere dintre ochiul
drept şi stâng pentru a da viaţă imaginilor TV ca într-un spaţiu tridimensional real.
1 Redaţi un titlu cu imagine 3D sau comutaţi pe un canal 3D.
2 Puneţi ochelarii 3D.
3 Apăsaţi butonul 3D pentru a trece la imaginile 3D.
4 Pentru a opri vizionarea imaginilor 3D, apăsaţi butonul 3D de pe telecomandă
în timp ce imaginile 3D sunt redate.

❐❐Pentru a ajusta detaliile imaginilor 3D
Apăsaţi butonul 3D OPTION.
Schimbă opţiunile de vizualizare a imaginilor 3D.
• Corecţie imagine 3D: Inversează imaginile stânga/dreapta. Selectaţi un ecran
3D mai bun.
• Adâncime 3D: Reglează adâncimea între un obiect şi mediul înconjurător.  
• Punct de vizualizare 3D: Reglează adâncimea 3D dintre un obiect şi mediul
înconjurător deplasând ecranul imaginii 3D înainte şi înapoi.

❐❐Vizionarea imaginilor 3D - avertizare
✎✎ Când vizionaţi materiale video 3D, vă recomandăm să menţineţi o distanţă de
minim două ori lungimea diagonalei ecranului.
✎✎ Imaginile 3D nu pot fi vizionate corect cu ochelari cu obturator care necesită
încărcare.
✎✎ Dacă un format viitor de difuzare 3D care nu este acceptat de acest televizor
devine standard, veţi avea nevoie de un dispozitiv adiţional, precum un
dispozitiv de decodare.

❐❐Utilizarea ochelarilor 3D - avertizare
✎✎ Nu utilizaţi ochelarii 3D pentru a înlocui ochelarii de vedere, ochelarii de soare
sau ochelarii de protecţie. Utilizarea incorectă a ochelarilor 3D poate cauza
leziuni oculare.
✎✎ Nu depozitaţi ochelarii 3D în condiţii extreme. Expunerea la temperaturi excesiv
de mici sau de mari poate deforma lentilele. Nu utilizaţi ochelari deformaţi.
✎✎ Nu aplicaţi presiune pe ochelarii 3D şi nu îi supuneţi niciunui impact.
Manevrarea necorespunzătoare a ochelarilor 3D îi poate deteriora.
✎✎ Lentilele ochelarilor 3D (cu strat polarizat) sunt vulnerabile la zgâriat. Folosiţi
doar o cârpă moale şi curată pentru a-i curăţa. O cârpă murdară poate zgâria
stratul polarizat.
✎✎ Nu zgâriaţi suprafaţa obiectivului ochelarilor 3D cu un instrument ascuţit şi nu
ştergeţi obiectivul cu substanţe chimice. Dacă suprafaţa lentilelor este zgâriată,
este posibil ca imaginile 3D să nu se afişeze corect.

❐❐Pentru conectarea la reţea

1 Selectaţi SETTINGS ➾ Reţea ➙ Setări Reţea.
2 Setaţi Mod IP la Setare auto IP sau Setare manuală IP.
• Setare auto IP: Selectaţi acest mod dacă serviciul dvs. de Internet este în
bandă largă.
• Setare manuală IP: Selectaţi acest mod dacă utilizaţi Internetul la birou (de
exemplu, cu adresă IP fixă).
3 Dacă aţi selectat Setare manuală IP, tastaţi adresa IP.
4 Selectaţi Enter pentru a vă conecta la reţea.

❐❐Setarea unei reţele - avertisment
✎✎ Folosiţi un cablu de reţea standard (Cat5 sau superior cu conector RJ45,
port de reţea 10 Base-T sau 100 Base TX).
✎✎ Resetarea modemului poate cauza probleme ale conexiunii de reţea.
Pentru a rezolva o problemă, întrerupeţi alimentarea, deconectaţi şi
reconectaţi dispozitivul, apoi reporniţi alimentarea.

✎✎ LG Electronics nu îşi asumă răspunderea pentru niciun fel de probleme
de conexiune la Internet sau defecţiuni, probleme de funcţionare şi erori
cauzate de o conexiune la Internet.
✎✎ Este posibil ca o conexiune de reţea să nu funcţioneze corespunzător, în
funcţie de furnizorul de servicii de Internet.

✎✎ Pentru serviciul DSL este necesar un modem DSL; pentru serviciul prin
cablu este necesar un modem prin cablu. Este posibil să fie disponibil
doar un număr limitat de conexiuni la Internet, iar setarea de reţea a
televizorului ar putea să nu fie disponibilă, în funcţie de contractul dvs.
cu furnizorul de servicii de Internet (ISP). (Dacă se permite un singur
dispozitiv pe o linie şi PC-ul este deja conectat, alte dispozitive nu pot fi
utilizate.)
✎✎ În cazul în care nu dezactivaţi întreaga reţea locală de la domiciliu, este
posibil să se producă trafic de reţea pe anumite dispozitive.

✎✎ Setările invalide de pe dispozitivele din reţea pot cauza funcţionarea lentă
sau necorespunzătoare a televizorulului. Instalaţi dispozitivele corect,
conform manualelor respective, şi configuraţi reţeaua.

❐❐Pentru a conecta DLNA DMP (Digital Media Player)
Cu ajutorul unui PC pe care este instalat Nero MediaHome 4 Essentials,
fişierele de muzică / video / foto pot fi redate pe televizor legându-le prin
reţeaua de acasă.
1 Configuraţi televizorul şi PC-ul în aceeaşi reţea. Televizorul şi fiecare
dispozitiv trebuie să fie conectate printr-un singur punct de acces, pentru a
activa DLNA şi serviciul de legătură media.
2 Instalaţi Nero MediaHome 4 pe PC de pe site-ul Web (http://www.lg.com).
Înainte de instalare, închideţi toate programele care rulează, inclusiv cele
de tip firewall şi antivirus.

3 Indicaţi ce fişiere/foldere vor fi partajate prin programul Nero MediaHome 4
Essentials instalat pe PC.
1. Executaţi programul „Nero MediaHome 4 Essentials” instalat pe PC.
2. Selectaţi folderele de partajat.
3. Configuraţi folderul partajat şi faceţi clic pe „Start Server” (Pornire
server). Serverul porneşte.
✎✎ Dacă folderul partajat nu apare pe televizor, faceţi clic pe fila Local Folder
(Folder local) şi reluaţi căutarea.
✎✎ Pentru mai multe informaţii şi detalii cu privire la software, consultaţi siteul Web http://www.nero.com.

❓❓Cerinţe de PC pentru instalarea Nero MediaHome 4 Essentials
• WindowsⓇ XP (Service pack 2 sau o versiune ulterioară), Windows
VistaⓇ, WindowsⓇ XP Media Center Edition 2005 (Service pack 2 sau
o versiune ulterioară), Windows ServerⓇ 2003 (Service pack 1 sau o
versiune ulterioară)
• WindowsⓇ 7 Home Premium, Profesional, Enterprise sau Ultimate (pe 32
şi pe 64 de biţi)
• Windows VistaⓇ versiunea pe 64 de biţi (aplicaţia rulează în modul pe 32
de biţi)
• WindowsⓇ 7 versiunea pe 64 de biţi (aplicaţia rulează în modul pe 32 de
biţi)
• Spaţiu pe hard disk: peste 200 MB

• Procesor: IntelⓇ PentiumⓇ III de 1,2 GHz sau AMD Sempron™ 2200+
• Memorie: peste 256 MB RAM
• Placă video: peste 32 MB, trebuie să accepte rezoluţii de cel puţin 800 x
600 pixeli şi setări de culori pe cel puţin 16 biţi
• WindowsⓇ Internet ExplorerⓇ 6.0 sau o versiune ulterioară
• DirectXⓇ 9.0c revizia 30 (august 2006) sau o versiune ulterioară
• Mediu de reţea: 100 MB Ethernet, LAN fără fir WLAN (IEEE 802.11g) sau o
versiune ulterioară

❓❓În cazul unei defecţiuni a DLNA
✎✎ În cazul în care caracteristica DLNA nu funcţionează corespunzător,
verificaţi setările de reţea.
✎✎ Dacă doriţi să vizualizaţi imagini de 1080p prin DLNA, veţi avea nevoie
de un punct de acces de 5 GHz şi este posibil să observaţi întreruperi de
imagine sau alte probleme dacă folosiţi un punct de acces de 2,4 GHz.
✎✎ La redarea materialelor video în modul DLNA, caracteristica Multi Audio şi
subtitrările interne nu sunt acceptate.
✎✎ Dacă există mai multe televizoare conectate la un singur server în modul
DLNA, este posibil să nu fie redat conţinutul, în funcţie de performanţa
serverului.
✎✎ Este posibil ca subtitrările să nu fie acceptate, în funcţie de dispozitivul
DLNA.
✎✎ Caracteristica DLNA poate să nu funcţioneze corespunzător, în funcţie de
mediul de reţea.

✎✎ Caracteristica DLNA nu poate fi utilizată cu anumite puncte de acces care nu acceptă
transmisia multiplă. Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul punctului de acces
sau adresaţi-vă producătorului.
✎✎ Tipurile de fişiere acceptate pot diferi în funcţie de mediul serverului DLNA, chiar şi în
cazul tipurilor de fişiere acceptate de televizor.
✎✎ Un număr prea mare de subfoldere şi fişiere într-un singur folder ar putea genera
probleme.
✎✎ Informaţiile despre fişier provenite de la serverul DLNA ar putea să nu se afişeze corect.
✎✎ La vizualizarea subtitrărilor video pe un server DLNA, vă recomandăm să utilizaţi
programul Nero MediaHome 4 Essentials.
✎✎ Dacă fişierul cu subtitrare este adăugat ulterior, închideţi folderul partajat şi resetaţi.
✎✎ Fişierele DRM / *.tp / *.trp / *.mpo aflate pe un server Nero MediaHome nu pot fi
redate.
✎✎ Fişierul DRM situat pe un server Nero MediaHome nu poate fi redat.

Redă conţinutul stocat pe dispozitivul USB (HDD extern, stick de memorie
USB) direct pe TV, uşor şi convenabil.

❐❐Pentru a conecta un dispozitiv USB
Conectaţi dispozitivul de memorie USB la mufa de intrare USB IN TVului.
Dispozitivul de memorie USB conectat poate fi utilizat imediat.

❐❐Pentru a îndepărta dispozitivul USB
Q.MENU ➾ Dispozitiv USB

Selectaţi un dispozitiv de memorie USB pe care doriţi să-l îndepărtaţi.
Când vedeţi mesajul că dispozitivul USB a fost îndepărtat, separaţi dispozitivul
de TV.
✎✎ În momentul în care un dispozitiv USB a fost selectat pentru îndepărtare,
acesta nu mai poate fi citit. Îndepărtaţi dispozitivul de memorie USB şi apoi
reconectaţi-l.

❐❐Utilizarea unui dispozitiv de memorie USB - avertisment
✎✎ Este posibil ca dispozitivul de memorie USB să nu funcţioneze dacă acesta
are un program de auto-recunoaştere încorporat sau utilizează propriul
driver.
✎✎ Este posibil ca unele dispozitive de memorie USB să nu funcţioneze sau să
funcţioneze incorect.
✎✎ Utilizaţi numai dispozitive USB formatate cu sistemul de fişiere FAT32 sau
NTFS de la Windows.
✎✎ Pentru HDD-uri USB externe, se recomandă utilizarea dispozitivelor cu o
tensiune nominală mai mică de 5 V şi un curent nominal mai mic de 500
mA.

✎✎ Se recomandă utilizarea stick-urilor de memorie USB de 32 GB sau mai
puţin şi a HDD-urilor USB de 1 TB sau mai puţin.

✎✎ Dacă un HDD USB cu funcţie de economisire a energiei nu funcţionează
corect, opriţi şi reporniţi alimentarea. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi manualul de utilizare al HDD-ului USB.

✎✎ Datele de pe dispozitivul de memorie USB pot fi deteriorate, asiguraţivă că faceţi copii de rezervă ale fişierelor importante pe alte dispozitive.
Întreţinerea datelor este responsabilitatea utilizatorului şi producătorul nu
este responsabil pentru pierderea datelor.

❐❐Pentru a utiliza Suport propriu
SETTINGS ➾ SUPORT PROPRIU ➙ Toate tipurile multimedia / Listă filme /
Listă foto / Listă muzică
Selectează un fişier din listă. Afişează fişierul pe care l-aţi ales.
Efectuează setări legate de redare verificând opţiunile în timpul redării
discului.

❐❐Configurare Suport propriu
SETTINGS ➾ OPŢIUNI ➙ Setare Suport propriu
• Înregistrare DivX VOD: Verifică codul de înregistrare DivX pentru redarea
videoclipurilor DivX protejate. Înregistraţi-vă la http://vod.divx.com.
Utilizaţi codul de înregistrare pentru a închiria sau a achiziţiona filme de la
www.divx.com/vod.
✎✎ Fişierele DivX închiriate/achiziţionate nu pot fi redate dacă se utilizează
codul de înregistrare DivX al unui dispozitiv diferit. Utilizaţi numai codul
de înregistrare DivX acordat special pentru acest dispozitiv.
✎✎ Este posibil ca fişierele convertite neconforme standardului codecului
DivX să nu fie redate sau să producă sunete anormale.
• Renunţare la înregistrare DivX: Anulează înregistrarea DivX.

❐❐Fişiere acceptate ca Suport propriu
Viteză maximă de transfer de date:
20 Mbps (megabiţi pe secundă)

Formate de subtitrări externe acceptate:
*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1,0/2,0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer),
*.psb (PowerDivX)

Formate de subtitrări interne acceptate:
XSUB (acceptă subtitrări interne generate de DivX6)

❓❓Fişier video disponibil
Maxim: 1920 x 1080 @30p (only Motion JPEG 640x480 @30p)
.asf, .wmv
[Video] V
 C-1 Advanced Profile, VC-1 Simple and Main Profiles
[Audio] WMA Standard

.divx, .avi
[Video] D
 ivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion JPEG
[Audio] MPEG-1 Layer I, II, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3)

.mp4, .m4v, .mov
[Video] H
 .264/AVC, MPEG-4 Part 2, XViD
[Audio] AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)

.mkv
[Video] H
 .264/AVC, XViD, MPEG-4 Part2
[Audio] HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3)

.ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts
[Video] H
 .264/AVC, MPEG-2
[Audio] MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, AAC

.vob
[Video] M
 PEG-1, MPEG-2
[Audio] Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

.mpg, .mpeg, .mpe
[Video] M
 PEG-1
[Audio] MPEG-1 Layer I, II

❓❓Fişiere cu muzică disponibile
Tip fişier: mp3
[Rată de biţi] 32 Kbps - 320 Kbps
[Frecvenţă de eşantionare] 16 kHz - 48 kHz
[Acceptă] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3

❓❓Fişier foto disponibil
Categorie: 2D(jpeg, jpg, jpe), 3D(jps)
[Tip fişier disponibil] SOF0: linie de bază,
SOF1: Extend Sequential,
SOF2: Progressive
[Dimensiune fotografie] M
 inim: 64 x 64
Maxim: Tip normal: 15360 (W) x 8640 (H)
Tip progresiv: 1920 (W) x 1440 (H)

Categorie: 3D (mpo)
[Tip fişier disponibil] mpo
[Dimensiune fotografie] D
 imensiune 4:3: 3,648 x 2,736 / 2,592 x 1,944 / 2,048 x 1,536
Dimensiune 3:2: 3,648 x 2,432

❐❐Aspecte de reţinut la redarea videoclipurilor
✎✎ Este posibil ca unele subtitrări create de utilizatori să nu funcţioneze
corect.
✎✎ Fişierele video şi de subtitrare trebuie plasate în acelaşi director. Pentru
ca subtitrarea să fie afişată corect, fişierele video şi de subtitrare trebuie să
aibă acelaşi nume.
✎✎ Nu acceptăm fluxuri care conţin GMC (Global Motion Compensation) sau
Qpel (Quarterpel Motion Estimation).
✎✎ Se acceptă numai H.264/AVC de nivel 4.1 al profilului sau inferior.
✎✎ Fişierele video care depăşesc 50 GB (gigabiţi) nu sunt acceptate pentru
redare. Limita dimensiunii fişierului depinde de mediul de codificare.

Dacă apar următoarele simptoame, efectuaţi verificările şi reglările descrise
mai jos. Este posibil să nu existe o defecţiune.

❐❐Probleme operaţionale
ꕢꕢ Anumite canale nu pot fi vizualizate.

• Reglaţi locaţia sau orientarea antenei.
• Salvaţi canalele pe care doriţi să le vizualizaţi utilizând Acordul auto sau Editare
program.

ꕢꕢ După pornirea TV-ului există o întârziere înainte de apariţia completă a
imaginii.

• Acest lucru este normal. Orice întârziere se datorează procesului de ştergere a
imaginii care curăţă zgomotul imaginii ce poate apărea când TV-ul este pornit
pentru prima dată.

❐ ❐Probleme de imagine
SETTINGS ➾ Suport clienţi ➙ Test imagine

Prima dată efectuaţi un test de imagine pentru a verifica dacă este normală
ieşirea semnalului de imagine.
Dacă nu există nicio problemă cu imaginea de test, verificaţi dispozitivele
externe conectate şi semnalul de difuzare.

ꕢ ꕢ Imaginile de la canalul anterior sau de la alte canale întârzie sau ecranul
afişează linii enervante.
• Reglaţi orientarea antenei la transmiţătorul TV sau consultaţi manualul pentru
instrucţiuni privind conectarea antenei.

ꕢ ꕢ Momentan apar modele plasă şi linii verticale/orizontale care vibrează.
• Acestea pot fi cauzate de interferenţe electrice puternice. Dacă se întâmplă,
închideţi telefoanele mobile, uscătoarele de păr sau maşinile de găurit.

ꕢ ꕢ Afişajul ecranului îngheaţă sau nu funcţionează corect în timpul
transmisiei digitale.

• Se poate întâmpla în cazul unui semnal slab sau a unei recepţii instabile. Reglaţi
orientarea antenei şi conexiunile cablului.
• Dacă puterea sau calitatea semnalului este scăzută la acordul manual, verificaţi la
postul TV sau biroul administrativ.

ꕢ ꕢ Transmisia digitală nu este disponibilă chiar dacă este conectat cablul.
• Apelaţi operatorul de cablu care vă furnizează abonamentul şi/sau semnalul.
(În funcţie de abonamentul dvs. este posibil ca transmisia digitală să nu fie
acceptată.)

ꕢ ꕢ Afişajul este inactiv sau neclar când este conectat la o sursă HDMIⓇ.

• Verificaţi specificaţiile cablului HDMIⓇ. Dacă cablul dvs. HDMIⓇ nu este autentic,
imaginile pot creşte sau scădea în intensitate sau nu sunt afişate corect.
• Asiguraţi-vă că toate cablurile sunt conectate sigur. În cazul în care conexiunile
nu sunt sigure, este posibil ca imaginile să nu fie afişate corect.

ꕢ ꕢ Nu funcţionează cu un dispozitiv de memorie USB.

• Verificaţi ca versiunea cablului şi dispozitivului USB să fie 2.0 sau ulterioară.

❐ ❐Probleme de sunet
SETTINGS ➾ Suport clienţi ➙ Test sunet

Efectuaţi un test de sunet pentru a verifica dacă este normală ieşirea
semnalului de sunet.
Dacă nu există nicio problemă cu sunetul de test, verificaţi dispozitivele
externe conectate şi semnalul de difuzare.
ꕢ ꕢ Afişajul ecranului este pornit dar nu există sunet.

• Verificaţi alte canale TV.
• [În funcţie de model] Asiguraţi-vă că difuzoarele TV sunt setate la Pornit.

ꕢ ꕢ Pentru o transmisie analogică, sunetul stereo nu este clar sau sunetul este
emis doar de un difuzor.

• Într-o zonă cu recepţie slabă (zone cu semnale slabe sau instabile) sau dacă Multi
Audio nu este stabil, selectaţi Mono la Multi Audio.
• Reglaţi Balansul utilizând butonul de navigare.

ꕢ ꕢ Sunetul de la TV nu este sincronizat cu imaginea sau acesta se întrerupe
ocazional.
• Dacă problema afectează numai un canal TV, aceasta poate fi cauzată de
probleme cu semnalul de transmisie pentru acel post. Consultaţi postul TV sau
operatorul dvs. de cablu.

ꕢ ꕢ Volumul se modifică când schimb un canal.
• Volumul poate varia de la canal la canal.
• Setaţi Volumul auto la Pornit.

ꕢ ꕢ La anumite programe nu există deloc sunet sau se poate auzi numai
muzica de fundal. (în cazul unui program creat pentru telespectatorii din
străinătate).
• În meniul Limbă, setaţi Limba ➙ Limba audio la cea aleasă de dvs. Chiar dacă
schimbaţi limba la Multi Audio, puteţi reveni la setarea implicită când opriţi
alimentarea sau schimbaţi programul.

ꕢ ꕢ Nu este sunet când este conectată o sursă HDMIⓇ / USB.

• Asiguraţi-vă că cablul HDMIⓇ este unul de viteză ridicată.
• Verificaţi dacă versiunea cablului şi dispozitivului USB este 2.0 sau ulterioară.
• Utilizaţi numai fişiere de muzică normale (*mp3).

❐❐Problemă de conectare PC (Numai pentru modelele care

acceptă conectarea la PC)

ꕢ ꕢ Afişajul ecranului nu porneşte după conectarea computerului.

• Asiguraţi-vă că TV-ul şi calculatorul sunt conectate în siguranţă.
• Verificaţi dacă rezoluţia este setată corect pentru intrarea PC.
• Pentru a utiliza TV-ul ca monitor secundar, verificaţi dacă desktop-ul sau laptopul conectat acceptă afişarea monitor dual.

ꕢ ꕢ Nu există sunet după conectarea calculatorului cu ajutorul cablului HDMI.

• Consultaţi producătorul plăcii video pentru a vă asigura că aceasta acceptă ieşire
de voce HDMI. (Plăcile video în format DVI necesită conectarea unui cablu de
sunet separat.)

ꕢ ꕢ Când este conectat la un computer, afişajul este parţial decupat sau se
deplasează spre o laterală.
• Setaţi rezoluţia pentru a accepta intrarea PC. (Dacă aceasta nu dă rezultate,
reporniţi computerul.)
• Selectaţi Ecran şi reglaţi Poziţia/Dimensiunea/Faza.

❐ ❐Probleme la redarea din nou a filmelor în Suport propriu
ꕢ ꕢ Nu pot vizualiza fişierele din Lista de filme.

• Verificaţi dacă fişierul de pe dispozitivul de memorie USB poate fi citit pe computer.
• Verificaţi dacă extensia fişierului este acceptată.

ꕢ ꕢ Fişierul este invalid. Mesajul de eroare de mai sus apare. Sunetul, imagine
video sau subtitrările nu sunt normale.
• Asiguraţi-vă că fişierul este redat normal pe playerul video al computerului.
(Verificaţi dacă fişierele sunt deteriorate.)
• Verificaţi dacă Suport propriu poate accepta fişierul selectat.

✎ ✎ Pentru informaţii despre solicitarea de service, consultaţi următorul meniu.
SETTINGS ➾ Suport clienţi ➙ Info. despre produs/service.

❐❐ După utilizare (Doar TV LCD care utilizează lampă cu mercur)

• Lampa fluorescentă utilizată în acest produs conţine cantităţi mici de mercur.
• Nu aruncaţi acest produs împreună cu gunoiul menajer din casă.
• Aruncarea acestui produs trebuie să fie efectuată conform recomandărilor
autorităţilor locale.

