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MANUAL DE UTILIZARE

TV CINEMA 3D/
Televizor LCD cu LED-uri
Citiţi acest manual cu atenţie înainte de a utiliza televizorul şi
păstraţi-l pentru consultări ulterioare.
MODEL TELEVIZOR
CINEMA 3D

MODEL TELEVIZOR LCD CU
LED-URI

DM2352D DM2352T
DM2752D DM2752T

M2252D
M2352D
M2452D
M2752D

M2252T
M2352T
M2452T
M2752T
www.lg.com
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LICENŢE

Produs sub licenţă de la Dolby Laboratories. „Dolby” şi simbolul dublu D sunt
mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.

DESPRE VIDEO DIVX: DivX® este un format video digital creat de DivX, LLC,
o filială a Rovi Corporation. Un dispozitiv oficial DivX Certified® redă fişiere
video DivX. Vizitaţi divx.com pentru mai multe informaţii şi instrumente
software pentru a converti fişierele dvs. în fişiere video DivX.
DESPRE VIDEO-ON-DEMAND DIVX: Dispozitivul DivX Certified® trebuie
înregistrat pentru a reda filmele Video-on-Demand (VOD) DivX achiziţionate.
Pentru a obţine codul dvs. de înregistrare, localizaţi secţiunea VOD DivX din
meniul de instalare al dispozitivului dvs. Mergeţi la vod.divx.com pentru mai
multe informaţii despre modalitatea de finalizare a înregistrării dvs.
DivX Certified® pentru a reda format video DivX® până la HD 1080p, inclusiv
conţinut premium.
DivX®, DivX Certified® şi logo-urile asociate sunt mărci comerciale ale Rovi
Corporation sau ale filialelor acesteia şi sunt utilizate sub licenţă.
Acoperite de unul sau mai multe dintre următoarele brevete SUA: 7.295.673;
7.460.668; 7.515.710; 7.519.274

ROMÂNĂ

Licenţele compatibile pot diferi în funcţie de model. Pentru mai multe informaţii despre licenţe vizitaţi www.
lg.com.
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Procedura de instalare

PROCEDURĂ DE INSTALARE
ROMÂNĂ

1 Deschideţi pachetul şi asiguraţi-vă că acesta cuprinde toate accesoriile.
2 Ataşaţi suportul la televizor.
3 Conectaţi un dispozitiv extern la televizor.
NOTĂ
Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.
yy
Afişajul pe ecran (On Screen Display - OSD) al televizorului dvs. poate să difere puţin de cel
yy
prezentat în acest manual.
Este posibil ca meniurile şi opţiunile disponibile să fie diferite de sursa de intrare sau de modelul
yy
produsului pe care îl folosiţi.
În viitor acestui televizor i se pot adăuga caracteristici noi.
yy

ASAMBLARE ŞI PREGĂTIRE
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ASAMBLARE ŞI PREGĂTIRE
Verificaţi dacă cutia produsului dvs. cuprinde următoarele elemente. Dacă lipsesc accesorii, contactaţi
distribuitorul local de unde aţi achiziţionat produsul. Ilustraţiile din acest manual pot fi diferite faţă de
produsul şi accesoriile reale.

NOTĂ
Accesoriile furnizate cu produsul dvs. pot varia în funcţie de model.
yy
Specificaţiile produsului sau cuprinsul din acest manual pot fi modificate fără notificare prealabilă
yy
datorită realizării de upgrade pentru funcţiile produsului.

ATENŢIE
Nu utilizaţi niciun element piratat pentru a asigura siguranţa produsului şi durata sa de viaţă.
yy
Orice deteriorări sau vătămări corporale din cauza utilizării elementelor piratate nu sunt acoperite de
yy
garanţie.

NOTĂ
Elementele furnizate cu produsul dvs. pot varia în funcţie de model.
yy
Specificaţiile produsului sau cuprinsul acestui manual pot fi modificate fără notificare prealabilă
yy
datorită realizării de upgrade pentru funcţiile produsului.
Pentru o conectare optimă, cablurile HDMI şi dispozitivele USB trebuie să aibă margini mai subţiri
yy
de 10 mm şi mai înguste de 18 mm. Utilizaţi un cablu extern care acceptă USB 2.0 în cazul în care
cablul de memorie USB sau stickul de memorie USB nu intră în portul USB al televizorului dvs.

B

B
A

A

*A
*B

10 mm
18 mm

ROMÂNĂ

Despachetarea
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ASAMBLARE ŞI PREGĂTIRE

M2252D

M2352D

M2452D

M2752D

M2252T

M2352T

M2452T

M2752T

ROMÂNĂ
Telecomandă / Baterii (AAA)

CD (Manual de utilizare)/
Carduri

(Consultaţi p.36, 38)

Cablu RGB
(Consultaţi p.35)

Cablu de alimentare

Transformator c.a.-c.c.

Colier pentru cabluri

(Consultaţi p.15)

(Consultaţi p.15)

(Consultaţi p.16)

Bază suport
- M2252D, M2352D, M2452D,
M2252T, M2352T, M2452T:
Consultaţi p.11, 17
- M2752D, M2752T:
Consultaţi p.13, 18

Corp suport (Numai modelul
M2252D / M2352D / M2452D /
M2252T / M2352T / M2452T)

Corp suport (Numai modelul
M2752D / M2752T)

(Consultaţi p.11, 17)

(Consultaţi p.13, 18)

Şuruburi pentru asamblare
2 EA (Numai modelul M2752D /
M2752T)
(Consultaţi p.13, 18)

ASAMBLARE ŞI PREGĂTIRE

DM2352D

DM2752D

DM2352T
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DM2752T
ROMÂNĂ

Telecomandă / Baterii (AAA)

CD (Manual de utilizare)/
Carduri

(Consultaţi p.37, 38)

Cablu RGB
(Consultaţi p.35)

Cablu de alimentare

Transformator c.a.-c.c.

Colier pentru cabluri

(Consultaţi p.15)

(Consultaţi p.15)

(Consultaţi p.16)

Bază suport
- DM2352D, DM2352T:
Consultaţi p.11, 17
- DM2752D, DM2752T:
Consultaţi p.13, 18

Corp suport (Numai modelul
DM2352D / DM2352T)

Corp suport (Numai modelul
DM2752D / DM2752T)

(Consultaţi p.11, 17)

(Consultaţi p.13, 18)

Şuruburi pentru asamblare
2 EA (Numai modelul
DM2752D / DM2752T)

CD cu software pentru jocuri
TriDef 3D/Ghid de instalare
rapidă

Ochelari 3D (Tip normal/Tip cu clemă)
- Numărul ochelarilor 3D poate fi diferit
în funcţie de model sau de ţară.
- Imaginea ilustrată poate fi diferită de
televizorul dvs.

(Consultaţi p.13, 18)
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Achiziţionare separată
ROMÂNĂ
Ochelari Dual Play
AG-F2**DP, AG-F3**DP

NOTĂ
Este posibil ca ilustraţiile din acest manual să difere de produsul şi de accesoriile propriu-zise.
yy
Elementele care se achiziţionează separat pot fi schimbate sau modificate în vederea
yy
îmbunătăţirii calităţii, fără nicio notificare.
Contactaţi furnizorul dvs. pentru a cumpăra aceste articole.
yy
Numele modelului sau designul poate fi modificat în funcţie de actualizarea funcţiilor produsului,
yy
circumstanţele sau politicile producătorului.

ASAMBLARE ŞI PREGĂTIRE
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Componente şi butoane
ROMÂNĂ

Senzor telecomandă

Led pentru mod aşteptare
Aprins: Oprit
yy
Stins: Pornit
yy

Butoane tactile

Model M**52T
(Numai Marea Britanie)
Buton tactil

Panou de conectare (Consultaţi p.23)
Descriere

Derulează prin programele salvate.
Reglează nivelul volumului.
OK

Selectează opţiunea de meniu evidenţiată sau confirmă o intrare.

SETTINGS

Accesează meniurile principale sau salvează ceea ce aţi introdus şi iese din meniuri.

INPUT

Modifică sursa de intrare.
Porneşte sau opreşte alimentarea.

/I

NOTĂ
Toate butoanele sunt tactile şi pot fi acţionate prin simpla apăsare cu degetul.
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ASAMBLARE ŞI PREGĂTIRE

ROMÂNĂ

Ridicarea şi deplasarea
televizorului

Atunci când ţineţi televizorul în mână, ecranul
yy
nu trebuie să fie orientat spre dvs. pentru a
împiedica zgârierea ecranului.

Atunci când deplasaţi sau ridicaţi televizorul, citiţi
următoarele pentru a împiedica zgârierea sau
deteriorarea televizorului şi pentru transportare
sigură, indiferent de tip şi de dimensiune.

ATENŢIE
Evitaţi în orice moment să atingeţi ecranul,
deoarece aceasta poate avea drept rezultat
deteriorarea ecranului sau a unora dintre pixelii
utilizaţi pentru a crea imagini.
Este recomandat să deplasaţi televizorul în
yy
cutia sau în materialul de ambalare în care
acesta a sosit iniţial.
Înainte de a deplasa sau de a ridica
yy
televizorul, deconectaţi cablul de alimentare
şi toate cablurile.
Ţineţi bine de partea superioară şi de cea
yy
inferioară a cadrului TV. Asiguraţi-vă că nu
ţineţi de partea transparentă, de difuzor sau
de zona grilei difuzorului.

Atunci când transportaţi televizorul, nu îl
yy
expuneţi la şocuri sau la vibraţii excesive.
Atunci când transportaţi televizorul, ţineţi
yy
televizorul vertical, nu întoarceţi niciodată
televizorul lateral şi nu îl înclinaţi către stânga
sau către dreapta.

ASAMBLARE ŞI PREGĂTIRE

Configurarea televizorului

3 Ataşaţi Bază suport de la Corp suport prin

rotirea şurubului spre dreapta cu o monedă.

M2352D M2452D M2252T
M2452T DM2352D DM2352T

Ataşarea suportului
Dacă nu montaţi televizorul pe un perete, utilizaţi
următoarele instrucţiuni pentru a ataşa suportul.

1 AşezaţiTV televizorul cu ecranul în jos pe o
suprafaţă plană şi moale.

ATENŢIE

ATENŢIE
Aşezaţi un suport din burete sau o cârpă
yy
moale de protecţie pe suprafaţă pentru a
proteja ecranul împotriva deteriorării.
Când ataşaţi suportul la televizor, aşezaţi
yy
ecranul cu faţa în jos pe o masă cu
suprafaţă moale sau pe o suprafaţă
plană pentru a proteja ecranul împotriva
zgârieturilor.

2 Ataşaţi Corp suport de la TV

Strângeţi şuruburile ferm pentru a împiedica
înclinarea televizorului înainte. Nu le strângeţi
prea tare.

ROMÂNĂ

M2252D
M2352T
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ASAMBLARE ŞI PREGĂTIRE

ATENŢIE
ROMÂNĂ
Nu transportaţi monitorul invers, acest
yy
lucru putând provoca căderea acestuia de
pe suport şi putând duce la răniri sau la
deteriorarea produsului.
Ilustraţia prezintă un exemplu general de
yy
instalare şi poate arăta diferit de produsul
efectiv.

Nu transportaţi monitorul invers, ţinându-l de
yy
corpul suportului, deoarece acest lucru poate
provoca căderea monitorului de pe suport
şi poate duce la răniri sau la deteriorarea
produsului.
Ilustraţia prezintă un exemplu general de
yy
instalare şi poate arăta diferit de produsul
efectiv.

ASAMBLARE ŞI PREGĂTIRE

M2752D

M2752T DM2752D DM2752T
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3 Fixaţi televizorul şi Corp suport cu cele 2

Dacă nu montaţi televizorul pe un perete, utilizaţi
următoarele instrucţiuni pentru a ataşa suportul.

1 Aşezaţi TV televizorul cu ecranul în jos pe o
suprafaţă plană şi moale.

avertisment
Dacă nu strângeţi şurubul bine, televizorul va
cădea şi se va deteriora.

3 Ataşaţi Bază suport de la Corp suport prin

2 Ataşaţi Corp suport de la TV
Introduceţi cele două elemente de blocare ale
Corp suport în canelura părţii superioare a
TV-ului şi securizaţi-le prin apăsarea părţilor
inferioare dreapta şi stânga.

rotirea şurubului spre dreapta cu o monedă.

Element de
blocare

ATENŢIE
Strângeţi şuruburile ferm pentru a împiedica
înclinarea televizorului înainte. Nu le strângeţi
prea tare.

ROMÂNĂ

şuruburi.
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ATENŢIE
ROMÂNĂ
Nu transportaţi monitorul invers, acest
yy
lucru putând provoca căderea acestuia de
pe suport şi putând duce la răniri sau la
deteriorarea produsului.
Ilustraţia prezintă un exemplu general de
yy
instalare şi poate arăta diferit de produsul
efectiv.

Nu transportaţi monitorul invers, ţinându-l de
yy
corpul suportului, deoarece acest lucru poate
provoca căderea monitorului de pe suport
şi poate duce la răniri sau la deteriorarea
produsului.
Ilustraţia prezintă un exemplu general de
yy
instalare şi poate arăta diferit de produsul
efectiv.

ASAMBLARE ŞI PREGĂTIRE

Montarea pe o masă
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avertisment

verticală.

Lăsaţi un spaţiu de (minim) 10 cm (4 inci) de
la perete pentru ventilare adecvată.

Atunci când reglaţi unghiul, nu ţineţi partea
inferioară a cadrului televizorului aşa cum se
arată în ilustraţia următoare, deoarece v-aţi
putea răni degetele.

10 cm
10 cm
10 cm
10 cm

ATENŢIE
Deconectaţi mai întâi cablul de alimentare,
apoi deplasaţi sau instalaţiTV. În caz contrar,
există pericol de electrocutare.

2 Conectaţi Transformator c.a.-c.c. şi Cablu de
alimentare la o priză de perete.

ATENŢIE
Nu aşezaţi televizorul în apropierea surselor de
căldură sau pe acestea, deoarece pot apărea
incendii sau alte deteriorări.

ROMÂNĂ

1 Ridicaţi şi inclinaţiTV pe o masă în poziţia
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Utilizarea sistemului de securitate Kensington

NOTĂ
ROMÂNĂ

Înclinaţi de la +20 la -5 grade în sus sau în
jos pentru a regla unghiulTV astfel încât să
corespundă poziţiei dvs. de vizionare.

-5

+20

Conectorul sistemului de securitate Kensington
este localizat în partea de spate a televizorului.
Pentru mai multe informaţii despre instalarea şi
utilizarea acestuia consultaţi manualul furnizat
împreună cu sistemul de securitate Kensington
sau vizitaţihttp://www.kensington.com .
Conectaţi sistemul de securitate Kensington între
televizor şi o masă.

Faţă

Spate

Ordonarea cablurilor
Strângeţi şi prindeţi cablurile cu ajutorul colierului
pentru cabluri furnizat.

NOTĂ
Sistemul de securitate Kensington este
opţional. Puteţi obţine accesorii suplimentare
de la magazinele de electronice.

ASAMBLARE ŞI PREGĂTIRE

Detaşarea suportului
M2352D M2452D M2252T
M2452T DM2352D DM2352T

1 AşezaţiTV televizorul cu ecranul în jos pe o
suprafaţă plană şi moale.

ATENŢIE
Aşezaţi un suport din burete sau o cârpă
yy
moale de protecţie pe suprafaţă pentru a
proteja ecranul împotriva deteriorării.
Atunci când detaşaţi suportul de televizor,
yy
aşezaţi ecranul cu faţa în jos pe o masă
cu suprafaţă moale sau pe o suprafaţă
plană pentru a proteja ecranul împotriva
zgârieturilor.

2 Rotiţi şurubul spre stânga şi apoi trageţi Bază
suport de la Corp suport.

3 Trageţi corpul suportului de pe televizor.
ROMÂNĂ

M2252D
M2352T

17
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ASAMBLARE ŞI PREGĂTIRE

M2752D

M2752T DM2752D DM2752T

ROMÂNĂ

1 AşezaţiTV televizorul cu ecranul în jos pe o
suprafaţă plană şi moale.

ATENŢIE
Aşezaţi un suport din burete sau o cârpă
yy
moale de protecţie pe suprafaţă pentru a
proteja ecranul împotriva deteriorării.
Atunci când detaşaţi suportul de televizor,
yy
aşezaţi ecranul cu faţa în jos pe o masă
cu suprafaţă moale sau pe o suprafaţă
plană pentru a proteja ecranul împotriva
zgârieturilor.

2 Rotiţi şurubul spre stânga şi apoi trageţiBază
suport de laCorp suport.

3 Scoateţi cele 2 şuruburi şi trageţi Corp suport
de laTV.

ASAMBLARE ŞI PREGĂTIRE

Montarea pe perete

19

4 Compatibil VESA numai în ceea ce priveşte

10 cm
10 cm

dimensiunile şuruburilor interfeţei de montare
şi specificaţiile şuruburilor de montare.

5 Utilizaţi standardul VESA de mai jos.
784,8 mm (30,9 inch) şi mai puţin
yy
* Grosime suport de montare pe perete:
2,6 mm
* Şurub: Φ 4,0 mm x Pas 0,7 mm x
Lungime 10 mm
787,4 mm (31,0 inch) şi peste
yy
* Utilizaţi suportul de montare pe perete şi
şuruburile standard VESA.

10 cm
10 cm

VESA (A x B)
Şurub standard
Număr de şuruburi
Consolă de montare pe
perete (opţională)

100 x 100
M4
4
RW120

VESA (A x B)
yy
Dacă doriţi să montaţi televizorul pe un perete,
ataşaţi o interfaţă de montare (piese opţionale) pe
perete la partea din spate a aparatului.
Când instalaţi televizorul cu o interfaţă de montare
pe perete (piese opţionale), ataşaţi-o cu atenţie
pentru a vă asigura că nu va cădea.

1 Vă rugăm să utilizaţi şurubul şi interfaţa de
montare pe perete conform standardelor
VESA.

2 În cazul în care utilizaţi un şurub mai lung
decât cel standard, televizorul s-ar putea
deteriora intern.

3 În cazul în care utilizaţi un şurub

necorespunzător, produsul se poate deteriora
şi poate cădea din poziţia în care este montat.
În acest caz, LG Electronics nu poate fi
considerată răspunzătoare.

A

B

ROMÂNĂ

Pentru o ventilaţie corespunzătoare, lăsaţi un loc
liber de 10 cm între fiecare parte a televizorului
şi perete. Instrucțiuni de instalare detaliate sunt
disponibile de la distribuitorul dvs., consultaţi
Ghidul de instalare şi Instalarea consolei de
montare înclinabilă opţională pentru perete.
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ATENŢIE
ROMÂNĂ

Deconectaţi mai întâi cablul de alimentare,
yy
apoi deplasaţi sau instalaţi televizorul. În caz
contrar, există pericol de electrocutare.
Dacă instalaţi televizorul pe tavan sau pe
yy
un perete înclinat, acesta ar putea cădea şi
genera vătămări corporale grave.
Utilizaţi un suport LG autorizat şi contactaţi
yy
distribuitorul local sau personal calificat.
Nu strângeţi şuruburile prea tare, deoarece
yy
acest lucru poate deteriora televizorul şi
anula garanţia.
Utilizaţi şuruburi şi suporturi de perete
yy
conforme cu standardele VESA. Orice
deteriorări sau răniri ce pot apărea din
utilizarea greşită sau utilizarea unui accesoriu
necorespunzător nu sunt acoperite de
garanţie.

NOTĂ
Utilizaţi şuruburile care sunt listate în
yy
specificaţiile pentru şuruburi ale standardului
VESA.
Kitul suportului de perete include un manual
yy
de instalare şi componentele necesare.
Consola de montare pe perete este opţională.
yy
Puteţi obţine accesorii suplimentare de la
distribuitorul local.
Lungimea şurubului poate varia în funcţie de
yy
suportul de perete. Asiguraţi-vă că utilizaţi
lungimea corespunzătoare.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi
yy
instrucţiunile furnizate cu suportul de perete.

VIZIONAREA PROGRAMELOR LA TELEVIZOR
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Pornirea televizorului pentru prima oară
Ecranul de setare iniţială apare când accesaţi televizorul pentru prima oară. Selectaţi o limbă şi personalizaţi
setările standard.

1 Conectaţi cablul de alimentare la o priză de alimentare.
2 Apăsaţi

peTV saupebutonul de alimentare tde pe telecomandă pentru a porniTV .
Lumina pt mod aşteptare este oprită.

NOTĂ
CândTV este în modul economic, ledul pentru modul aşteptare devine portocalie.

3 Ecranul de setare iniţială apare dacă accesaţi televizorul pentru prima oară.
NOTĂ
Dacă nu operaţi televizorul în decurs de 40 de secunde atunci când apare ecranul meniului de
setare, meniurile de setare vor dispărea.

4 Urmaţiinstrucţiunile de pe ecran pentru a personalizaTV conform cu preferinţele dvs.
Limbă

Selectează o limbă pentru afişaj.


Setare mod


Indicator de alimentare


Ţară

Selectare Utilizare acasă pentru mediul de la domiciliu.
Selectează lumina pt mod aşteptare.
Dacă selectaţi Pornit, televizorul porneşte lumina pt mod aşteptare în panoul
frontal atunci când televizorul este oprit.
Selectează o ţară de afişare.


Fus orar

Selectează fusul orar şi ora de vară.
(Atunci când se selectează Rusia pentru Ţară)


Network Setting

(Dacă există un port LAN) selectează Setare de reţea pentru afişare. (Model
M**52T (Numai Marea Britanie))


Setare parolă

Configurare parola.
(Când se selectează Franţa/Italia pentru Ţară)


Setare 3D-On-Start


Acord auto

Setare modul 3D automat.
La pornirea televizorului, converteşte automat 2D în 3D şi imprimă imagini în 3D.
(numai TV Cinema 3D)
Scanează şi salvează programele disponibile automat.

ROMÂNĂ

VIZIONAREA PROGRAMELOR LA TELEVIZOR
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VIZIONAREA PROGRAMELOR LA TELEVIZOR

NOTĂ
ROMÂNĂ

Pentru ţările fără standarde confirmate pentru difuzarea DTV, este posibil ca unele caracteristici
yy
DTV să nu funcţioneze, în funcţie de mediul de difuzare DTV.
Dacă pentru Ţară este selectată Franţa, parola iniţială nu este „0”, „0”, „0” , „0”, ci „1”, „2”, „3”, „4”.
yy
Pentru a afişa imaginile la cea mai bună calitate pentru mediul dvs. de la domiciliu, selectaţi.
yy
modul Utilizare acasă.
Demo magazin modul este adecvat pentru mediul distribuitorilor.
yy
Dacă selectaţi modul Demo magazin setările personalizate anterior se vor comuta la setările
yy
implicite ale modul Demo magazin în 2 minute.

5 Atunci când setările de bază sunt finalizate, apăsaţiOK.
NOTĂ
Dacă nu finalizaţi Setarea iniţială, aceasta va apărea ori de câte ori accesaţi televizorul.

6 OpriţiTV , apăsaţi

peTV.
Lumina pt mod aşteptare este pornită.

ATENŢIE
Deconectaţi cablul de alimentare de la priză atunci când nu utilizaţiTV pentru o perioadă îndelungată
de timp.

NOTĂ
Puteţi de asemenea comuta televizorul din modul PC în modul TV apăsând TV/PC.
yy
De asemenea, puteţi accesa Setări din fabricaţie prin accesarea OPŢIUNI din meniurile principale.
yy

REALIZAREA DE CONEXIUNI
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REALIZAREA DE CONEXIUNI

NOTĂ
Dacă înregistraţi un program TV pe un recorder DVD sau VCR, asiguraţi-vă că aţi conectat cablul
yy
de intrare a semnalului la TV printr-un recorder DVD sau VCR. Pentru mai multe informaţii despre
înregistrare, consultaţi manualul furnizat împreună cu dispozitivul conectat.
Conectarea dispozitivului extern poate diferi de model.
yy
Conectaţi dispozitivele externe la televizor, indiferent de ordinea portului televizorului.
yy

Conectarea unei antene

AV 1

Conectaţi o antenă, un cablu TV sau o cutie de cablu pentru a vizualiza programe la televizor consultând
următoarele. Ilustraţiile pot fi diferite faţă de accesoriile reale şi un cablu RF este opţional.
Conectaţi televizorul la priza unei antene de perete cu un cablu RF (75 ).

(Nefurnizat)

Antenă de exterior
Antenă VHF
yy
Antenă UHF
yy

Mufă de perete
pentru antenă

NOTĂ
y yUtilizaţi un splitter de semnal pentru a utiliza
mai mult de 2 televizoare.
y yÎn cazul în care calitatea imaginii este slabă,
instalaţi în mod corect un amplificator de
semnal pentru a îmbunătăţi calitatea imaginii.
y yDacă este slabă calitatea imaginii cu o antenă
conectată, îndreptaţi antena spre direcţia
corectă.
y yVizitaţihttp://AntennaWeb.org pentru mai
multe informaţii despre antenă şi conectarea
cablurilor.

ATENŢIE
Asiguraţi-vă că nu îndoiţi sârma de cupru a
yy
cablului RF.
Sârmă de cupru
Finalizaţi toate instrucţiunile de conectare
yy
între dispozitive şi apoi conectaţi cablul de
alimentare la priza de alimentare pentru a
împiedica deteriorarea televizorului.

ROMÂNĂ

Conectaţi diferite dispozitive externe la televizor şi comutaţi modurile de intrare pentru a selecta un
dispozitiv extern. Pentru mai multe informaţii despre conectarea dispozitivului extern, consultaţi manualul
furnizat împreună cu fiecare dispozitiv.
Dispozitivele externe disponibile sunt: receptoare HD, playere DVD, VCR-uri, sisteme audio, dispozitive de
stocare USB, PC, camere video sau camere foto, dispozitive pentru jocuri şi alte dispozitive externe.
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REALIZAREA DE CONEXIUNI

ROMÂNĂ

Conectarea la un receptor HD, un player DVD, VCR sau un
dispozitiv pentru jocuri
Conectaţi un receptor HD, un player DVD, VCR sau un dispozitiv pentru jocuri la televizor şi selectaţi un
mod adecvat de intrare.

Conectarea la HDMI
HDMI este cea mai bună modalitate de conectare a unui dispozitiv.
Transmite semnalul video digital şi semnalele audio de la un dispozitiv extern la televizor. Conectaţi
dispozitivul extern şi televizorul cu ajutorul cablului HDMI, aşa cum se arată în ilustraţia următoare.

NOTĂ
y
y
y
y

Utilizaţi un cablu High Speed HDMI™.
y
Cablurile High Speed HDMI™ sunt testate să transporte un semnal HD de până la 1080p şi peste.
y
Format audio DTV acceptat: MPEG, Dolby Digital.
y
Format audio HDMI acceptat: Dolby Digital, PCM (Până la 192 KHz, 32k/44,1k/48k/88k/96k/176k/19
y
2k, DTS neacceptat.)

Alegeţi orice port de intrare HDMI pentru a vă conecta.
yy
Nu are importanţă ce port utilizaţi.
yy

(Nefurnizat)

DVD/Blu-Ray/Cutie de cablu HD/HD STB/Dispozitiv pentru
jocuri

REALIZAREA DE CONEXIUNI
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Conexiune HDMI la DVI

NOTĂ
Dacă nu utilizaţi un difuzor extern opţional, conectaţi dispozitivul extern la televizor cu ajutorul cablului
audio opţional.

(Nefurnizat)

(Nefurnizat)

DVD/Blu-Ray/Cutie de cablu HD
HD STB/Dispozitiv pentru jocuri

ROMÂNĂ

Transmite semnalul video digital de la un dispozitiv extern la televizor. Conectaţi dispozitivul extern la
televizor cu ajutorul cablului HDMI la DVI, aşa cum se arată în ilustraţia următoare. Pentru a transmite un
semnal audio, conectaţi un cablu audio opţional.
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Conectarea cu un cablu Component
ROMÂNĂ

Transmite semnalul video analogic şi semnalele audio de la un dispozitiv extern la televizor. Conectaţi
dispozitivul extern şi televizorul cu ajutorul cablului component, aşa cum se arată în ilustraţia următoare.
Pentru a afişa imaginile utilizând scanarea progresivă, asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu component.

NOTĂ
În cazul instalării incorecte a cablurilor, este posibil ca imaginea să fie afişată alb-negru sau cu culori
yy
distorsionate.
Verificaţi potrivirea cablului cu conexiunea de culoare corespunzătoare.
yy

(Nefurnizat)

(Nefurnizat)

DVD/Blu-Ray/Cutie de cablu HD/HD
STB/Dispozitiv pentru jocuri

REALIZAREA DE CONEXIUNI
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Conectarea cu un cablu Compozit

NOTĂ
Verificaţi potrivirea cablului cu conexiunea de culoare corespunzătoare.

(Nefurnizat)

DVD/Blu-Ray/Cutie de cablu HD/HD
STB/Dispozitiv pentru jocuri

ROMÂNĂ

Transmite semnalele video analogice şi audio de la un dispozitiv extern la televizor. Conectaţi dispozitivul
extern şi televizorul cu ajutorul cablului component, aşa cum se arată în ilustraţia următoare.
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REALIZAREA DE CONEXIUNI

Conexiune Euro Scart
ROMÂNĂ

Transmite semnalele video şi audio de la un dispozitiv extern la televizor. Conectaţi dispozitivul extern şi
televizorul cu ajutorul cablului Euro Scart, aşa cum se arată în ilustraţia următoare. Pentru a afişa imaginile
utilizând scanarea progresivă, asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu Euro Scart.
AV1 (TV Out1)

AV1 (Când înregistrarea programată DTV este în curs cu
ajutorul echipamentului de înregistrare.)

Televizor digital

Televizor digital

O

Televizor analogic, AV

Televizor analogic

O (Modul de intrare este convertit la DTV.)

Tip de ieşire
Mod intrare
curent

Component/RGB
HDMI

NOTĂ
Orice cablu Euro scart utilizat trebuie să fie ecranat faţă de semnal.
yy
Când urmăriţi televiziunea digitală în modul pentru imagini 3D, semnalele de ieşire ale televizorului nu
yy
pot fi transmise prin cablul SCART.
Dacă setaţi modul 3D la Pornit în timpul realizării unei înregistrări programate pe televizorul digital,
yy
semnalele de ieşire pe monitor nu pot fi transmise prin cablul SCART şi înregistrarea nu poate fi
efectuată.

(Nefurnizat)

DVD/Blu-Ray/Cutie de cablu HD

REALIZAREA DE CONEXIUNI
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Conectarea la un sistem audio
ROMÂNĂ

Utilizaţi un sistem audio extern opţional în locul difuzorului încorporat.

Conexiune căşti
Transmite semnalul căştilor de la televizor la un dispozitiv extern. Conectaţi televizorul cu căştile, aşa cum
se arată în ilustraţia următoare.

NOTĂ
Elementele meniului AUDIO sunt dezactivate când conectaţi o cască.
yy
Când se schimbă MOD AV cu o cască conectată, modificarea se aplică doar componentei video, nu
yy
şi celei audio.
Ieşirea audio digitală optică nu este disponibilă când conectaţi o cască.
yy
Impedanţa căştilor: 16
yy
Ieşirea audio maximă a căştilor: 10 mW - 15 mW
yy
Dimensiunea mufei căştilor: 0,35 cm
yy

(Nefurnizat)

Căşti
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Conectarea la un USB
ROMÂNĂ

Conectaţi un dispozitiv de stocare USB, precum o memorie flash USB, un hard disk extern, un player MP3
sau un cititor de card de memorie USB la televizor şi accesaţi meniul USB pentru a utiliza diferite fişiere
multimedia.

sau
USB

(Nefurnizat)

Conectarea la un modul CI
Pentru a vizualiza serviciile criptate (contra cost) în modul TV digital.
Această caracteristică nu este disponibilă în toate ţările.

NOTĂ
Verificaţi dacă modulul CI este introdus corespunzător în slotul pentru cardul PCMCIA. Dacă modulul nu
este introdus corespunzător se pot produce deteriorări ale televizorului şi slotului pentru cardul PCMCIA.

(Nefurnizat)

Card PCMCIA

REALIZAREA DE CONEXIUNI
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Conectarea la o reţea cu fir

ATENŢIE
Nu conectaţi un cablu telefonic modular la portul LAN.
yy
Deoarece există diferite metode de conectare, respectaţi specificaţiile furnizorului dvs. de date de
yy
telecomunicaţii sau furnizorului dvs. de servicii Internet.

NOTĂ
[Model M**52T]
Marea Britanie: Portul LAN este disponibil. (Portul LAN este adăugat pentru a accepta HD MHEG.)
yy
Alte zone: Portul LAN nu este disponibil.
yy

ROMÂNĂ

Model M**52T (Numai Marea Britanie)
Conectaţi televizorul la o reţea locală (LAN) printr-un port LAN după cum se prezintă în ilustraţia următoare
şi configuraţi setările reţelei. După realizarea conexiunii fizice, un mic număr de reţele de domiciliu pot
necesita reglarea setărilor de reţea ale televizorului. Pentru majoritatea reţelelor de domiciliu, televizorul se
va conecta automat la acestea fără nicio reglare.
Pentru informaţii detaliate, contactaţi furnizorul dvs. de Internet sau consultaţi manualul routerului.
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Conectarea la un PC
ROMÂNĂ

Televizorul dvs. acceptă caracteristica Plug & Play* şi are difuzoare încorporate cu Infinite Surround care
reproduc sunetele clar, cu sunete joase bogate.
* Plug and Play: Funcţia prin care un PC recunoaşte un dispozitiv conectat pe care utilizatorii îl conectează
la un PC şi îl porneşte, fără configurarea dispozitivului sau intervenţia utilizatorului.

NOTĂ
Se recomandă utilizarea televizorului cu conexiunea HDMI pentru cea mai bună calitate a imaginii.
yy
Dacă nu utilizaţi un difuzor extern opţional, conectaţi PC-ul la televizor cu ajutorul cablului audio
yy
opţional.
Dacă porniţi televizorul atunci când acesta se răceşte, este posibil ca ecranul să producă scintilaţii.
yy
Acest lucru este normal.
Utilizaţi un cablu de interfaţă ecranat faţă de semnal, precum cablul de semnal D-sub cu 15 pini şi
yy
cablul HDMI la DVI, cu un miez de ferită pentru a menţine conformitatea standard pentru produs.
Este posibil să apară unele pete roşii, verzi sau albastre pe ecran. Acest lucru este normal.
yy
Conectaţi cablul de intrare a semnalului şi strângeţi-l prin rotirea şuruburilor în sens orar.
yy
Nu apăsaţi ecranul cu degetul timp îndelungat deoarece acest lucru poate avea drept
yy
rezultat distorsiunea temporară a ecranului.
Evitaţi afişarea unei imagini fixe pe ecran timp îndelungat pentru a împiedica efectul
yy
„image burn”. Dacă este posibil, utilizaţi un economizor de ecran.

NOTĂ
Dacă doriţi să utilizaţi modul HDMI-PC, trebuie să setaţi eticheta de intrare în modul PC.
yy
.OSD (On Screen Display) este afişat pe ecran aşa cum se arată mai jos.
yy
» »La pornirea produsului în modul intrareHDMI .
» »La comutarea produsului în modul de intrareHDMI .

Intrarea este conectată la PC-ul dvs.?

Da

Nu

Nu afişa acest mesaj din nou

Dacă selectaţi „Da” dimensiunea şi calitatea imaginii sunt optimizate pentru PC-ul dvs.
yy
Dacă selectaţi „Nu” dimensiunea şi calitatea imaginii sunt optimizate pentru Dispozitivul AV (player
yy
DVD, set top box, dispozitiv pentru jocuri).
Dacă selectaţi „Nu afişa acest mesaj din nou” acest mesaj nu apare până la resetarea televizorului.
yy
Puteţi schimba valoarea setată din SETĂRI s INTRARE s Eticheta intrare.
Valorile setate pentru HDMI1/HDMI2 sunt salvate independent.
yy

REALIZAREA DE CONEXIUNI
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Conectarea la HDMI

NOTĂ
Utilizaţi un cablu High Speed HDMI™.
yy
Cablurile High Speed HDMI™ de mare viteză sunt testate să transporte un semnal HD de până la
yy
1080p şi peste.
Dacă doriţi să utilizaţi modul HDMI-PC, trebuie să setaţi eticheta de intrare la modul PC.
yy
Format audio DTV acceptat: MPEG, Dolby Digital.
yy
Format audio HDMI acceptat: Dolby Digital, PCM (Până la 192 KHz, 32k/44,1k/48k/88k/96k/176k/
yy
192k, DTS neacceptat.)

Alegeţi orice port de intrare HDMI pentru a vă conecta.
yy
Nu are importanţă ce port utilizaţi.
yy

(Nefurnizat)

PC

ROMÂNĂ

Transmite semnalele video şi audio de la calculatorul dvs. la televizor. Conectaţi calculatorul şi televizorul
cu ajutorul HDMI, aşa cum se arată în ilustraţiile următoare. Pentru a conectat calculatorul la televizor cu
ajutorul unei conexiuni HDMI, trebuie să setaţi calculatorul ca etichetă de intrare.

34

REALIZAREA DE CONEXIUNI

Conexiune HDMI la DVI
ROMÂNĂ

Transmite semnalul video digital de la calculator la televizor. Conectaţi calculatorul la televizor cu ajutorul
cablului HDMI la DVI, aşa cum se arată în ilustraţiile următoare. Pentru a transmite un semnal audio,
conectaţi un cablu audio opţional.

NOTĂ
Dacă doriţi să utilizaţi modul HDMI-PC, trebuie să setaţi eticheta de intrare în modul PC sau DVI.
yy
Dacă nu utilizaţi un difuzor extern opţional, conectaţi PC-ul la televizor cu ajutorul cablului audio
yy
opţional.

(Nefurnizat)
(Nefurnizat)

PC

REALIZAREA DE CONEXIUNI
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Conectarea la RGB

NOTĂ
Dacă nu utilizaţi un difuzor extern opţional, conectaţi PC-ul la televizor cu ajutorul cablului audio
opţional.

(Nefurnizat)

PC

ROMÂNĂ

Transmite semnalul video analogic de la calculator la televizor. Conectaţi calculatorul la televizor cu ajutorul
cablului D-sub cu 15 pini, aşa cum se arată în ilustraţiile următoare. Pentru a transmite un semnal audio,
conectaţi un cablu audio opţional.
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TELECOMANDĂ

TELECOMANDĂ
ROMÂNĂ

M2252D

M2352D

M2452D

M2752D

M2252T

M2352T

M2452T

M2752T

Descrierile din acest manual sunt bazate pe butoanele telecomenzii. Citiţi cu atenţie manualul şi utilizaţi
corect televizorul. Pentru a înlocui bateriile, deschideţi capacul şi înlocuiţi bateriile (1,5 V AAA) potrivind
capetele
şi
cu eticheta din interiorul compartimentului şi închideţi capacul.
Pentru a scoate bateriile, efectuaţi acţiunile de instalare în ordine inversă.

ATENŢIE
Nu amestecaţi baterii vechi cu baterii noi
deoarece acest lucru ar putea deteriora
telecomanda.
Asiguraţi-vă că îndreptaţi telecomanda către senzorul pentru telecomandă de pe televizor.
(POWER)
Porneşte sau opreşte
televizorul.
(Ghid de utilizare)
(Consultaţi p.40)
Accesează meniul Ghidului
de utilizare.
GUIDE
Afişează ghidul de programe.
INFO ⓘ
Vizualizează informaţiile
programului şi ecranului
curente.
LIST
Afişează tabelul de
programe.
SETTINGS
Accesează meniurile
principale sau salvează ceea
ce aţi introdus şi iese din
meniuri.
OK
Selectează meniurile sau
opţiunile şi confirmă ceea ce
aţi introdus.

(ÎNAPOI)
Îi permite utilizatorului să
se deplaseze înapoi un pas
în medii de interacţiune cu
utilizatorul, precum EPG sau
alte aplicaţii interactive.

TV/RAD
Selectează programul Radio,
TV şi DTV.
RATIO
Redimensionează o imagine.
INPUT
Selectează modul intrare.
Butoane numerice
Introduc numere.
Q.VIEW
Revine la programul vizionat
anterior.

Q. MENU
Accesează meniurile rapide.
Butoane de navigare
Derulează prin meniuri sau
opţiuni.

EXIT
Elimină toate afişajele de pe
ecran şi aduce televizorul în
modul de vizualizare, indiferent
de meniul accesat.

TELECOMANDĂ
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DM2352D DM2752D DM2352T DM2752T

ATENŢIE
Nu amestecaţi baterii vechi cu baterii noi
deoarece acest lucru ar putea deteriora
telecomanda.
Asiguraţi-vă că îndreptaţi telecomanda către senzorul pentru telecomandă de pe televizor.

(POWER)
Porneşte sau opreşte
televizorul.
3D
Utilizări pentru vizionarea
materialului video 3D.
OK
Selectează meniurile sau
opţiunile şi confirmă ceea ce
aţi introdus.
INFO ⓘ
Vizualizează informaţiile
programului şi ecranului
curente.
LIST
Afişează tabelul de
programe.
SETTINGS
Accesează meniurile
principale sau salvează ceea
ce aţi introdus şi iese din
meniuri.
OK
Selectează meniurile sau
opţiunile şi confirmă ceea ce
aţi introdus.

(ÎNAPOI)
Îi permite utilizatorului să
se deplaseze înapoi un pas
în medii de interacţiune cu
utilizatorul, precum EPG sau
alte aplicaţii interactive.

TV/RAD
Selectează programul Radio,
TV şi DTV.
RATIO
Redimensionează o imagine.
INPUT
Selectează modul intrare.
Butoane numerice
Introduc numere.
Q.VIEW
Revine la programul vizionat
anterior.

Q. MENU
Accesează meniurile rapide.
3D OPTION (Numai în mod
3D)
Vizualizare setare Mod 3D.
Butoane de navigare
Derulează prin meniuri sau
opţiuni.

EXIT
Elimină toate afişajele de pe
ecran şi aduce televizorul în
modul de vizualizare, indiferent
de meniul accesat.

ROMÂNĂ

Descrierile din acest manual sunt bazate pe butoanele telecomenzii. Citiţi cu atenţie manualul şi utilizaţi
corect televizorul. Pentru a înlocui bateriile, deschideţi capacul şi înlocuiţi bateriile (1,5 V AAA) potrivind
capetele
şi
cu eticheta din interiorul compartimentului şi închideţi capacul.
Pentru a scoate bateriile, efectuaţi acţiunile de instalare în ordine inversă.
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ROMÂNĂ

M2252D M2352D M2452D M2752D M2252T
DM2352D DM2752D DM2352T DM2752T

M2352T

M2452T

M2752T

FAV
Afişează programul favorit
selectat.
AD
Activează sau dezactivează
Descrierea audio.
PIP
Activează sau dezactivează
modul PIP.
(VOLUM)
Reglează nivelul volumului.

Butoane colorate
Aceste butoane sunt utilizate
pentru teletext (numai pe
modelele TELETEXT) , Editare
program.

Butoane de control al
meniului USB
Meniu USB (Listă cu poze şi
Listă muzică sau Listă filme).

Program
Selectează un program.
PAGE
Se deplasează la ecranul
anterior sau la cel următor.
MUTE
Dezactivează toate sunetele.

Lumină de fundal
Reglează luminozitatea
ecranului prin controlarea
luminii de fundal a ecranului.
SUBTITLE
Readuce subtitrarea preferată
în modul digital.

Butoane Teletext
Aceste butoane sunt utilizate
pentru teletext. Pentru detalii
suplimentare consultaţi
secţiunea „Teletext”.

NOTĂ
Pe canalul MHEG, nu puteţi regla lumina de fundal cu tasta galbenă sau albastră.

SETĂRI DE PERSONALIZARE
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SETĂRI DE PERSONALIZARE
ROMÂNĂ

Accesarea meniurilor principale
1 Apăsaţi SETTINGS pentru a accesa meniurile principale.
2 Apăsaţi butoanele de navigare pentru a derula la unul dintre următoarele meniuri şi apăsaţi OK.
3 Apăsaţi butoanele de navigare pentru a derula la opţiunea sau setarea pe care o doriţi şi apăsaţi OK.
4 Când aţi terminat, apăsaţi EXIT. La revenirea la meniul anterior, apăsaţi

IMAGINE

(ÎNAPOI).

Reglează dimensiunea, calitatea sau efectul imaginii.

AUDIO

Reglează calitatea, efectul sau nivelul de volum al sunetului.

SETARE

Setează şi editează programe.

TIMP

Setează ora, data sau caracteristica Temporizator.

BLOCARE

Blochează sau deblochează canale şi programe.

OPŢIUNI

Personalizează setările generale.

INPUT

Vizualizează sursele de intrare cu etichetele lor. (Numai modelul M**52D / DM**52D)

REŢEA

Setează reţeaua. (Model M**52T (Numai Marea Britanie))

SUPORT PROPRIU

Utilizarea funcţiei media integrate.

Apăsaţi butonul ROŞU pentru a accesa meniurile Suport clienţi.
yy
Apăsaţi butonul VERDE pentru a accesa meniurile FAQ.
yy
Apăsaţi OK( ) pentru a seta setările programului.
Suport clienţi
Suport clienţi
Utilizarea caracteristicii Suport clienţi.

Actualiz. software
y
Test imagine
y
Test sunet
y
Test semnal
y
Info. despre produs/service
y
Test de reţea (Model M**52T
y
(Numai Marea Britanie))
Ghid de utilizare
yy
y
y
y
y
y
y

FAQ

Ieşire

FAQ
Arată răspunsurile la întrebări frecvente
despre vizionarea TV şi setează
meniurile conexe.
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FOLOSIREA GHIDULUI DE UTILIZARE
ROMÂNĂ

Accesarea meniului Ghidului
de utilizare.
Utilizarea meniului televizorului
1 Apăsaţi SETTINGS pentru a accesa meniurile
principale.

y Imaginea ilustrată poate fi diferită de
televizorul dvs.
Ghid de utilizare

Pentru a utiliza un dispozitiv de intrare
Pentru a utiliza caracteristica de Economisire energie
Setare CANAL

meniurile Suport clienţi.

Pentru a utiliza PIP (Imagine în imagine)

OPŢIUNE

Pentru a seta opţiunile de timp

Funcţie avansată

Pentru a seta opţiunile de blocare TV

Informaţii

Ghid de utilizare şi apăsaţi OK.

4 Apăsaţi butoanele de navigare pentru a derula
la opţiunea pe care o doriţi şi apăsaţi OK.

5 Când aţi terminat, apăsaţi EXIT. La revenirea la
(ÎNAPOI).

UtilizândTelecomandă

Pentru a setarea limbii

1

3 Apăsaţi butonul Navigare pentru a derula la

meniul anterior, apăsaţi

Pentru a utiliza caracteristica SUPER Energy Saving

Setare IMAGINE, SUNET

2 Apăsaţi butonul ROŞU pentru a accesa

3

2

1 Permite selectarea categoriei dorite.
2 Permite selectarea elementului dorit.
Puteţi utilizaꕌ/ꕍpentru a muta între pagini.
3 Permite parcurgerea descrierii funcţiei dorite
din index.
Ghid de utilizare

1 OPŢIUNI > Pentru a setarea limbii
SETTINGS  OPŢIUNI  Limbă
Puteţi selecta limba meniului aﬁşată pe ecran şi transmisia
de sunet digital.
y Limbă meniu : Selectaţi o limbă pentru aﬁşarea textului.
y Limba audio [Numai în modul digital] : Selectaţi limba dorită
când vizionaţi transmisii digitale ce conţin mai multe limbi.
y 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.

Setare CANAL
Setare IMAGINE, SUNET
OPŢIUNE
Funcţie avansată
Informaţii

1 Apăsaţi

(GHID DE UTILIZARE) a accesa
meniurile Ghid de utilizare.

2 Apăsaţi butoanele de navigare pentru a derula
la opţiunea pe care o doriţi şi apăsaţi OK.

3 Când aţi terminat, apăsaţi EXIT. La revenirea la
meniul anterior, apăsaţi

2

Mărire

Închidere

SETTINGS  OPŢIUNI  Limbă
Puteţi selecta limba meniului aﬁşată pe ecran şi transmisia de
sunet digital.
y Limbă meniu : Selectaţi o limbă pentru aﬁşarea textului.
y Limba audio [Numai în modul digital] : Selectaţi limba dorită când
vizionaţi transmisii digitale ce conţin mai multe limbi.
y 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.

(ÎNAPOI).

2

Micşorare

Închidere

1 Prezintă descrierea meniului selectat.
Puteţi utilizaꕌ/ꕍpentru a muta între pagini.
2 Măreşte sau micşorează ecranul.

FOLOSIREA GHIDULUI DE UTILIZARE
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IMAGINE 3D (NUMAI TV CINEMA 3D)
Acest televizor afişează în 3D prin transmisia 3D sau când este conectat la un dispozitiv compatibil, cum
ar fi un Player 3D Blu-ray: telespectatorul trebuie să poate ochelari 3D compatibili pentru a vedea aceste
imagini în format 3D.

NOTĂ
După ce porniţi televizorul, este posibil ca acesta să aibă nevoie de câteva secunde pentru a se
yy
calibra.
Când urmăriţi televiziunea digitală în modul pentru imagini 3D, semnalele de ieşire ale televizorului nu
yy
pot fi transmise prin cablul SCART.
Dacă setaţi modul 3D la Pornit în timpul realizării unei înregistrări programate pe televizorul digital,
yy
semnalele de ieşire ale televizorului nu pot fi transmise prin cablul SCART şi înregistrarea nu poate fi
efectuată.
Dacă standardul de transmisie TV 3D se schimbă în viitor şi nu este acceptat de acest televizor, este
yy
posibil să aveţi nevoie de un dispozitiv separat, precum un set-top box.

ROMÂNĂ

Tehnologia 3D
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ÎNTREŢINERE

ÎNTREŢINERE
ROMÂNĂ

Curăţarea televizorului
Curăţaţi televizorul în mod regulat pentru a obţine cele mai bune performanţe şi a prelungi durata de viaţă
a produsului.

ATENŢIE
Mai întâi asiguraţi-vă că opriţi alimentarea şi că deconectaţi cablul de alimentare şi toate celelalte
yy
cabluri.
Când televizorul este lăsat nesupravegheat şi nu este utilizat pentru o perioadă îndelungată,
yy
deconectaţi cablul de alimentare de la priza de perete pentru a împiedica posibile deteriorări din
cauza descărcărilor electrice sau supratensiunilor.

Ecran şi cadru
Pentru a îndepărta praful, ştergeţi suprafaţa cu o cârpă uscată şi moale.
Pentru a îndepărta murdăria persistentă, ştergeţi suprafaţa cu o cârpă moale umezită în apă curată sau în
apă care conţine o cantitate mică de detergent slab. Apoi ştergeţi imediat cu o cârpă uscată şi curată.

ATENŢIE
Nu împingeţi, nu frecaţi şi nu loviţi suprafaţa cu unghia sau cu un obiect ascuţit deoarece acest lucru
yy
poate conduce la apariţia zgârieturilor pe ecran şi la distorsiuni ale imaginilor.
Nu utilizaţi substanţe chimice precum ceară, benzen, alcool, diluanţi, insecticide, odorizante de
yy
cameră, lubrifianţi, deoarece acestea pot deteriora finisajul ecranului şi pot provoca decolorări.

Carcasă şi suport
Pentru a îndepărta praful, ştergeţi carcasa cu o cârpă uscată şi moale.
Pentru a îndepărta murdăria persistentă, ştergeţi carcasa cu o cârpă moale umezită în apă curată sau în
apă care conţine o cantitate mică de detergent slab.

ATENŢIE
Nu pulverizaţi lichid pe suprafaţă. Dacă apa pătrunde în televizor poate produce un incendiu, şoc
yy
electric sau defecţiuni.
Nu utilizaţi substanţe chimice deoarece acestea pot deteriora suprafaţa.
yy

Cablu de alimentare
Îndepărtaţi în mod regulat praful sau murdăria acumulate pe cablul de alimentare.

ÎNTREŢINERE

Dacă pe ecranul televizorului se afişează o imagine fixă pentru o perioadă lungă de timp, aceasta va
yy
rămâne imprimată şi va deveni o deformare permanentă pe ecran. Acesta este efectul „image burn”
sau „burn in” şi nu este acoperit de garanţie.
Dacă formatul de imagine al televizorului este setat la 4:3 o perioadă lungă de timp, este posibil să
yy
apară efectul „image burn“ în zona de scriere a ecranului.
Evitaţi afişarea unei imagini fixe pe ecranul televizorului pentru o perioadă lungă de timp (2 sau mai
yy
multe ore pentru LCD) pentru a preveni efectul „image burn”.

ROMÂNĂ

Evitarea efectului „Image burn“ sau „Burn-in“ pe ecranul
televizorului
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DEPANARE

ROMÂNĂ

DEPANARE
Generalităţi
Problemă
Televizorul nu poate
fi controlat cu
telecomanda.

Rezoluţie
y y Verificaţi senzorul pentru telecomandă de pe produs şi încercaţi din nou.
y y Verificaţi să nu existe niciun obstacol între produs şi telecomandă.
y y Verificaţi dacă bateriile mai funcţionează şi dacă sunt instalate corect
la ).
( la ,

Nu se afişează nicio
y y Verificaţi dacă produsul este pornit.
imagine şi nu se produce y y Verificaţi conectarea cablului de alimentare la o priză de perete.
niciun sunet.
y y Verificaţi dacă există o problemă la priza de perete, conectând alte produse.
Televizorul se opreşte
dintr-o dată.

y y Verificaţi setările de control ale alimentării. Alimentarea poate fi întreruptă.
y y Verificaţi activarea caracteristicii Temporizator automat în setările Timp.
y y Dacă nu există semnal când televizorul este pornit, televizorul se va opri
automat după 15 minute de inactivitate.

Utilizarea modului 3D
Problemă

Rezoluţie

Atunci când televizorul este oprit,
este posibil să observaţi un model
circular cu aspect uleios.

Acesta este cauzat de interferenţa luminii exterioare în stratul de aer dintre
suprafaţa LCD şi filtrul 3D. Modelul devine aproape invizibil când reporniţi
alimentarea.

În cazul în care nu utilizaţi ochelarii
furnizaţi cu televizorul.

Când vizualizaţi imagini 3D la acest televizor este foarte important să purtaţi
ochelarii furnizaţi împreună cu televizorul. Ochelarii sunt creaţi pentru a
compensa optic pentru filtrul 3D ataşat la suprafaţa televizorului. Dacă purtaţi
ochelari de la terţe părţi este posibil să nu vizualizaţi corect pe televizor imaginile
3D.

În cazul în care vizionaţi imaginile
3D în afara unghiului sau distanţei
optime de vizionare.

Unghiul optim de vizualizare al acestui televizor este între 12° grade, iar distanţa
de vizualizare optimă este între 50 de cm şi 150 de cm de la televizor. Când
vizualizaţi imagini 3D în afara unghiului optim de vizualizare sau în afara distanţei
de vizualizare, imaginile pot părea suprapuse sau pot apărea ca nefiind afişate
corespunzător în 3D.

Note despre Vizionarea imaginii 3D cu transmisie de date 3D digitală
*În modul analogic de transmisie, imaginile 3D nu funcționează.
Problemă

Rezoluţie

Atunci când comutați afișarea
y y Dezactivați modul de imagine 3D cu butonul 3D.
imaginii 2D în imagine 3D cu
y y Modul imagine 3D este dezactivat automat dacă schimbați canalul.
butonul 3D de pe telecomandă,
este posibil să fie afișată o imagine
suprapusă.
Dacă ecranul este împărțit în
stânga/dreapta sau sus/jos atunci
când schimbați canalul

Acest canal acceptă modul de vizualizare 3D. Selectați tipul de imagine 3D afișat
pe ecran, apăsând butonul 3D de pe telecomandă.

Dacă aveți ochii iritați sau dacă
ecranul pare neclar în timp ce
vizionați imagini 3D.

Selectaţi opţiunea Stânga/Dreapta sau Dreapta/Stânga, în funcție de modul care
vi se pare mai adecvat pentru vizionarea imaginilor 3D.

SPECIFICAŢII
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M2252D

ROMÂNĂ

SPECIFICAŢII
M2252T

Panou

Semnal video

Tip ecran

Lăţime 546,1 mm (21,5 inch)
Dimensiunea diagonalei vizibile : 546,1 mm

Pas pixeli

0,25 mm (H) x 0,25 mm (V)

Rezoluţie maximă

1920 × 1080 la 60 Hz

Rezoluţie recomandată

1920 × 1080 la 60 Hz

Frecvenţă orizontală

30 kHz până la 83 kHz

Frecvenţă verticală

56 Hz până la 75 Hz

Tip sincronizare

Sincronizare separată, Digital

Conector intrare

M2252D
TV, D-Sub Analogic, SCART, Intrare audio PC, Component,
CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA
M2252T
TV, D-Sub Analogic, SCART, Intrare audio PC, Component,
CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA, LAN JACK (Numai Marea
Britanie)

Alimentare

Tensiune nominală

19 V

Consum de energie

Mod pornit: 30 W (tip.)
Mod oprit: 0,4 W

Transformator c.a./c.c.
Înclinare

Interval de înclinare

Dimensiuni (Lăţime x Adâncime x Înălţime)
Greutate

1,6 A

Producător: Lien Chang, Model LCAP25A
Producător: HONOR, Model ADS-40SG-19-2 19032G
-5 - 20°
Cu suport
508,6 mm x 182,8 mm x 386,5 mm
3,6 kg
Fără suport
508,6 mm x 62,9 mm x 314,8 mm
3.1 kg

Condiţii de
mediu

Temperatură de
funcţionare
Umiditate de funcţionare

10 °C până la 35 °C
De la 20 % la 80 %

Temperatură de depozitare -10 °C până la 60 °C
Umiditate de depozitare
De la 5 % la 90 %
Specificaţiile produsului prezentate mai sus pot fi modificate fără notificare prealabilă datorită realizării de
upgrade pentru funcţiile produsului.
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SPECIFICAŢII
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M2352D

M2352T

Panou

Semnal video

dM2352D

dM2352t

Tip ecran

Lăţime 584,2 mm (23 inch)
Dimensiunea diagonalei vizibile : 584,2 mm

Pas pixeli

0,27 mm (H) x 0,27 mm (V)

Rezoluţie maximă

1920 × 1080 la 60 Hz

Rezoluţie recomandată

1920 × 1080 la 60 Hz

Frecvenţă orizontală

30 kHz până la 83 kHz

Frecvenţă verticală

56 Hz până la 75 Hz

Tip sincronizare

Sincronizare separată, Digital

Conector intrare

M2352D / DM2352D
TV, D-Sub Analogic, SCART, Intrare audio PC, Component,
CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA
M2352T / DM2352T
TV, D-Sub Analogic, SCART, Intrare audio PC, Component,
CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA, LAN JACK (Numai Marea
Britanie)

Alimentare

Tensiune nominală

19 V

Consum de energie

Mod pornit: 33 W (tip.)
Mod oprit: 0,4 W

2,0 A

Transformator c.a./c.c.

Producător: LITE-ON, Model PA-1650-64
Producător: LG Innotek, Model PSAB-L101A

Înclinare

-5 - 20°

Interval de înclinare

Dimensiuni (Lăţime x Adâncime x Înălţime)
Greutate

Cu suport
544,1 mm x 182,8 mm x 406,2 mm
3,9 kg
Fără suport
544,1 mm x 62,9 mm x 334,6 mm
3,4 kg

Condiţii de
mediu

Temperatură de
funcţionare
Umiditate de funcţionare

10 °C până la 35 °C
De la 20 % la 80 %

Temperatură de depozitare -10 °C până la 60 °C
Umiditate de depozitare
De la 5 % la 90 %
Specificaţiile produsului prezentate mai sus pot fi modificate fără notificare prealabilă datorită realizării de
upgrade pentru funcţiile produsului.

SPECIFICAŢII
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M2452T

Panou

Semnal video

Tip ecran

Lăţime 609,6 mm (24 inch)
Dimensiunea diagonalei vizibile : 609,6 mm

Pas pixeli

0,28 mm (H) x 0,28 mm (V)

Rezoluţie maximă

1920 × 1080 la 60 Hz

Rezoluţie recomandată

1920 × 1080 la 60 Hz

Frecvenţă orizontală

30 kHz până la 83 kHz

Frecvenţă verticală

56 Hz până la 75 Hz

Tip sincronizare

Sincronizare separată, Digital

Conector intrare

M2452D
TV, D-Sub Analogic, SCART, Intrare audio PC, Component,
CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA
M2452T
TV, D-Sub Analogic, SCART, Intrare audio PC, Component,
CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA, LAN JACK (Numai Marea
Britanie)

Alimentare

Tensiune nominală

19 V

Consum de energie

Mod pornit: 33 W (tip.)
Mod oprit: 0,4 W

2,0 A

Transformator c.a./c.c.

Producător: LITE-ON, Model PA-1650-64
Producător: LG Innotek, Model PSAB-L101A

Înclinare

-5 - 20°

Interval de înclinare

Dimensiuni (Lăţime x Adâncime x Înălţime)
Greutate

Cu suport
566,9 mm x 182,8 mm x 417,4 mm
3,4 kg
Fără suport
566,9 mm x 62,9 mm x 345,9 mm
2,9 kg

Condiţii de
mediu

Temperatură de
funcţionare
Umiditate de funcţionare

10 °C până la 35 °C
De la 20 % la 80 %

Temperatură de depozitare -10 °C până la 60 °C
Umiditate de depozitare
De la 5 % la 90 %
Specificaţiile produsului prezentate mai sus pot fi modificate fără notificare prealabilă datorită realizării de
upgrade pentru funcţiile produsului.
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M2752d

Panou

Semnal video

M2752T

DM2752D

DM2752T

Tip ecran

Lăţime 685,65 mm (27 inch)
Dimensiunea diagonalei vizibile : 685,65 mm

Pas pixeli

0,31 mm (H) x 0,31 mm (V)

Rezoluţie maximă

1920 × 1080 la 60 Hz

Rezoluţie recomandată

1920 × 1080 la 60 Hz

Frecvenţă orizontală

30 kHz până la 83 kHz

Frecvenţă verticală

56 Hz până la 75 Hz

Tip sincronizare

Sincronizare separată, Digital

Conector intrare

M2752D / DM2752D
TV, D-Sub Analogic, SCART, Intrare audio PC, Component,
CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA
M2752T / DM2752T
TV, D-Sub Analogic, SCART, Intrare audio PC, Component,
CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA, LAN JACK (Numai Marea
Britanie)

Alimentare

Tensiune nominală

19 V

Consum de energie

Mod pornit: 35 W (tip.)
Mod oprit: 0,4 W

2,0 A

Transformator c.a./c.c.

Producător: LITE-ON, Model PA-1650-64
Producător: LG Innotek, Model PSAB-L101A

Înclinare

-5 - 20°

Interval de înclinare

Dimensiuni (Lăţime x Adâncime x Înălţime)
Greutate

Cu suport
641,3 mm x 199,4 mm x 458,8 mm
5,55 kg
Fără suport
641,3 mm x 53 mm x 391,1 mm
4,6 kg

Condiţii de
mediu

Temperatură de
funcţionare
Umiditate de funcţionare

10 °C până la 35 °C
De la 20 % la 80 %

Temperatură de depozitare -10 °C până la 60 °C
Umiditate de depozitare
De la 5 % la 90 %
Specificaţiile produsului prezentate mai sus pot fi modificate fără notificare prealabilă datorită realizării de
upgrade pentru funcţiile produsului.
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Mod compatibil RGB (PC)/HDMI (PC)

Mod compatibil Component

Frecvenţă
orizontală (kHz)

Frecvenţă
verticală (Hz)

720 x 400

31,468

70,080

720 x 480

15,730

59,940

640 x 480

31,469

59,940

720 x 480

15,750

60,000

720 x 576

15,625

50,000

Rezoluţie

Frecvenţă
orizontală (kHz)

Frecvenţă
verticală (Hz)

640 x 480

37,500

75,000

800 x 600

37,879

60,317

720 x 480

31,470

59,940

800 x 600

46,875

75,000

720 x 480

31,500

60,000

1024 x 768

48,363

60,004

720 x 576

31,250

50,000

1024 x 768

60,023

75,029

1280 x 720

44,960

59,940

1152 x 864

67,500

75,000

1280 x 720

45,000

60,000

1280 x 720

45,000

60,000

1280 x 720

37,500

50,000

1280 x 800

49,702

59,810

1920 x 1080

33,720

59,940

1280 x 1024

63,981

60,020

1920 x 1080

33,750

60,000

1280 x 1024

79,976

75,025

1920 x 1080

28,125

50,000

1400 x 1050

65,317

59,978

1920 x 1080

56,250

50,000

1440 x 900

55,935

59,887

1920 x 1080

67,432

59,940

1600 x 900

60,000

60,000

1920 x 1080

67,500

60,000

1680 x 1050

64,674

59,883

1680 x 1050

65,290

59,954

1920 x 1080

67,500

60,000

Informaţii privind conectarea portului Component

Mod compatibil HDMI (DTV)
Frecvenţă
orizontală (kHz)

Frecvenţă
verticală (Hz)

720 x 480

31,469
31,500

59,940
60,000

720 x 576

31,250

50,000

1280 x 720

37,500

50,000

1280 x 720

44,960
45,000

59,940
60,000

1920 x 1080

33,720
33,750

59,940
60,000

1920 x 1080

28,125

50,000

Rezoluţie

1920 x 1080

27,000

24,000

1920 x 1080

33,750

30,000

1920 x 1080

56,250

50,000

1920 x 1080

67,430
67,500

59,940
60,000

Porturi pentru
componente pe televizor

Porturi de ieşire video
pe playerul DVD

Y

PB

PR

Y

PB

PR

Y

B-Y

R-Y

Y

Cb

Cr

Y

Pb

Pr

ROMÂNĂ

Rezoluţie
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Evitaţi menţinerea unei imagini fixe pe ecranul televizorului pentru o perioadă extinsă de timp.
yy
Imaginea fixă poate rămâne permanent imprimată pe ecran. Când este posibil, utilizaţi un economizor
de ecran.
În modul PC pot exista interferenţe în aceea ce privește rezoluţia, modul vertical, contrastul sau
yy
luminozitatea. Schimbaţi modul PC la o altă rezoluţie sau schimbaţi rata de împrospătare la altă
rată sau reglaţi luminozitatea şi contrastul din meniu până ce imaginea este clară. Dacă rata de
reîmprospătare a plăcii grafice a calculatorului nu poate fi schimbată, atunci schimbaţi placa grafică a
calculatorului sau consultaţi producătorul plăcii grafice a calculatorului.
Formele undei de intrare sincronizate pentru frecvenţele orizontală şi verticală sunt separate.
yy
Conectaţi cablul de semnal de la portul de ieşire pentru televizor al calculatorului la portul RGB (PC)
yy
al televizorului sau cablul de semnal de la portul de ieşire HDMI al calculatorului la portul HDMI/DVI
IN de pe televizor.
Conectaţi cablul audio de la calculator la intrarea audio a televizorului (Cablurile audio nu sunt
yy
furnizate împreună cu televizorul).
Dacă utilizaţi o placă de sunet, reglaţi sunetul calculatorului după cum este necesar.
yy
Dacă placa grafică a calculatorului nu transmite semnal analogic şi digital RGB simultan, conectaţi
yy
doar una din mufele RGB sau HDMI/DVI IN pentru a afişa semnalul transmis de calculator pe
televizor.
Dacă placa grafică a calculatorului transmite semnal analogic şi digital RGB simultan, setaţi televizorul
yy
la RGB sau HDMI. (Celălalt mod este setat automat de către televizor la funcţia Plug & Play.)
Modul DOS s-ar putea să nu funcţioneze, în funcţie de placa video, dacă utilizaţi un cablu HDMI la
yy
DVI.
Pot apărea interferenţe pe ecran, dacă utilizaţi prea mult timp un cablu RGB-PC care este prea
yy
lung. Recomandăm utilizarea unui cablu mai mic de 5 m. Acesta furnizează cea mai bună calitate a
imaginii.
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Este acceptat formatul de intrare video 3D. (Numai CINEMA 3D TV)
Rezoluţie

Frecvenţă
orizontală
(kHz)

Frecvenţă
verticală
(Hz)

Format material video 3D care poate fi redat

720p

1280 x 720

89,9
90

59,94
60

Frame Packing

45

60

Side by Side(half), Top & Bottom

1080i

1920 x 1080

33,7

60

Side by Side(half), Top & Bottom

1080p

1920 x 1080

53,95
54

23,98
24

Frame packing

67,5

60

Side by Side, Top & Bottom,
Single Frame Sequential

27

24

Side by Side(half), Top & Bottom

33,7

30

Side by Side(half), Top &Bottom

RGB

1080p

1920 x 1080

67,5

60

Side by Side, Top & Bottom

USB

1080p

1920 x 1080

33,75

30

Side by Side, Top & Bottom, MPO(Photo)

DTV

Semnal

Format material video 3D care poate fi redat

720p, 1080i

Side by Side, Top & Bottom

NOTĂ
Dacă intrarea HDMI este recepţionată în format HDMI 3D, imaginile sunt convertite automat în 3D.
yy
Modul 2D 3D este disponibil pentru vizionare pentru toate semnalele.
yy
Dacă schimbaţi modulModul 2D 3D marginile din partea dreaptă şi stângă ale ecranului sunt
yy
decupate.
Dacă selectaţi modul HDMI 3D, modul 3D este activat automat, lucru ce poate cauza întârzierea
yy
pornirii ecranului.
Pentru anumite fişiere cu conţinut 3D, dacă un fişier 3D este convertit în 2D, marginile din stânga şi
yy
dreapta ecranului pot apărea deformate.

ROMÂNĂ

HDMI

Semnal

Asiguraţi-vă că citiţi Precauţiile de siguranţă
înainte de a utiliza produsul.
Păstraţi Manualul de utilizare (CD-ul) într-un
loc accesibil pentru consultare ulterioară.
Modelul şi numărul de serie ale televizorului
sunt localizate pe partea din spate şi partea
laterală ale televizorului. Înregistraţi-l mai
jos pentru cazul în care veţi avea nevoie de
service.
MODEL
SERIE

Pentru a obţine codul sursă din GPL, LGPL,
MPL şi alte licenţe open source, care sunt
conţinute în acest produs, vă rugăm să vizitaţi
http://opensource.lge.com .
În plus faţă de codul sursă, toate condiţiile
licenţei, denegările de responsabilitate privind
garanţia şi notele despre drepturile de autor
la care se face referire sunt disponibile pentru
descărcare.
LG Electronics va furniza, de asemenea, codul
open source pe CD-ROM, percepând o taxă
ce acoperă costul de efectuare a unei astfel
de distribuţii (cum ar fi costul mediului de
înregistrare, livrare şi manipulare), la cererea
dvs. trimisă prin email la opensource@lge.com.
Această ofertă este valabilă timp de trei (3) ani
de la data achiziţionării produsului.

