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LED телевизор 

Инструкции за работа 
    

Прочетете внимателно настоящите инструкции за работа 
преди да използвате телевизора. Запазете инструкциите за 
бъдещи справки. Регистрирайте номера и серията на 
модела на телевизора. Ако телевизорът има нужда от 
ремонт, моля, проверете етикета на гърба на телевизора и 
предоставяйте написаната информация на търговския 
представител, от който сте закупили уреда. 
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Важни инструкции за безопасност 
Ако искате да използвате правилно продукта, прочетете внимателно настоящите 

инструкции и запазете ги за бъдещи справки. Ако давате (продавате) уреда, 

предайте го заедно с всички придружаващи документи, включително с 

инструкциите за работа. 

 

  

 

 

 

 

 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

• Прочетете внимателно настоящите инструкции за работа преди 

използването на уреда. Следвайте всички описани стъпки в настоящите 

инструкции за работа. 

• Спазвайте всички предупреждения. 

• Спазвайте всички инструкции. 

• Използвайте само одобрени от производителя аксесоари. 

• НЕ ПОСТАВЯЙТЕ БЛИЗО ДО УРЕДА НИКАКЪВ ИЗТОЧНИК НА 

ОТВОРЕН ПЛАМЪК, КАТО НАПРИМЕР ЗАПАЛЕН СВЕЩ. НЕ 

ПОСТАВЯЙТЕ ВЪРХУ ИЛИ БЛИЗО ДО УРЕДА ГОРЕЩИ ПРЕДМЕТИ С 

ОТВОРЕН ПЛАМЪК, КАТО НАПРИМЕР СВЕЩ ИЛИ ЛАМПА В 

ИКОНОМИЧЕН РЕЖИМ. ВЪЗМОЖНО Е ВИСОКИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ 

ДА РАЗТОПЯТ ЧАСТИ В УРЕДА И ТОВА ДА ВОДИ ДО ПОЖАР. 

• Използвайте уреда в зони, където има умерен климат. 

• Производителят и търговецът не поемат отговорност за никаква пряка или 

непряка щета, появена заради неспазването на инструкциите за инсталация, 

пускане в експлоатация, използване, ремонт или почистване на настоящия 

уред, по начин, различен от описания в това ръководство. 

• Защитавайте уреда срещу удари, падане, сътресения, вибрации, влага, прах. 

• Преди да се позволи на децата да използват уреда, те трябва да са на 

минималния необходим възраст и информирали относно правилно и 

безопасно използване. 

• Ако уредът разполага с порт за слушалки, моля, не използвайте слушалките 

при максимална сила на звука. Съществува риск от увреждане или загуба на 

слуха. 
 

 

 

Този символ показва, че в настоящия продукт, вътре във него има опасни 

напрежения, които представляват риск от нараняване от електрически удар. 

 
Удивителният знак в равностранен триъгълник показва, че има важни 

документи относно инструкциите за работа и ремонт на уреда. 

 
За намаляване на риска от токов удар, не изваждайте капака (или задната част) на уреда. 

Във уреда няма части, които могат да са ремонтирани от потребителя. Свържете се с 

квалифициран персонал за всякакъв нужен ремонт или смяна. 
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Инсталиране, използване 

• Инсталирайте уреда съгласно инструкциите в настоящото ръководство. 

• Осигурете пространство около телевизора, за подходящо движение на въздуха. По 

този начин се елиминира произведената топлина по време на работа. Ако покривате 

вентилационните отвори в корпуса на уреда, съществува риск от прегряване или повреждане на 

уреда. Необходимо е да се осигурете, че вентилационните отвори не са блокирани, като 

например заради вестник, покрива, перде и т.н. Спазвайте описаните инструкции за инсталация 

в настоящото ръководство. 

• Не поставяйте уреда в затворено място, като например библиотека или рафт, ако 

няма достатъчно вентилация или ако не се спазват инструкциите на производителя. Не 

въвеждайте предмети във вентилационните отвори или в други отвори, тъй като те могат 

да влизат в контакт с опасни нива на напрежение или да предизвикат късо съединение на 

частите. Всичко това може да доведе до пожар или голям токов удар.  

• Не изсипвайте течност в уреда. 

• Не инсталирайте уреда в пряка слънчева светлина или близо до източници на 

топлина, като радиатори, превключватели за топлина, печки или други уреди (включително 

усилватели), които произвеждат топлина. Високите температури намаляват значително 

живота на електронните части на уреда. Не използвайте или не оставяйте уреда близо до 

отворен огън. 

Важни мерки за безопасност 

• Уредът не трябва да влиза в контакт с вода. Не поставяйте на телевизора предмети, 
които съдържат вода. Като напр. вази. Избягвайте излагането на уреда на дъжд, напръскване с 

вода, както и контакта с други течности. 
• Не оставяйте и не инсталирайте уреда на открито. Не използвайте уреда на открито. 

Неспазването на настоящите инструкции включва риск от токов удар или пожар. 

• Не използвайте уреда близо то източници на вода. 

• Обърнете внимание на стъкления екран и капака на уреда. Стъкленият екран може да 

се счупи при удар и в резултат на това да причини тежки наранявания. 

• Осигурете се, че няма риск от настъпване или затягане на захранващия кабел, 

особено до щепсела, контакта и мястото, от където кабелът излиза от устройството или 

адаптера. Щепселът (адаптерът) се използва като устройство за изключване и трябва да е 

лесно достъпно. 

• Никога не използвайте уред с повреден захранващ кабел или щепсел. Ако 

захранващият кабел или щепселът са повредени, тогава отстранете щепсела от контакта. 

Свържете се след това с оторизиран сервизен център. Щепселът и захранващият кабел могат 

да се сменят само от квалифициран персонал. Не се опитвайте да смените сами захранващия 

кабел или щепсела. 
• Не се опитвайте да свържете предпазителя на поляризирания щепсел. Ако щепселът 

не може да е свързан към контакта, проверете дали напрежението на контакта съвпада с 
посоченото напрежение на етикета за идентифициране на уреда или на адаптера на уреда. 
Ако не сте сигурен за вида на източника за захранване, който имате у дома, свържете се с 
търговеца или с местната компания за електричество. 

• Преди да пускате уреда проверете дали електрическото свързване е правилно и 

съответства с инструкциите на производителя. Преди свърване или смяна на свързването, 

изключете уреда и извадете щепсела от контакта. 
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• Не забравяйте да извадете щепсела (адаптера) от контакта преди да извадете захранващия кабел 

от задната част на уреда. 

• Въведете щепсела в индивидуален контакт. Не претоварвайте стените контакти с удължители 

или адаптери с повече контакти. Съществува риск от токов удар. 

• При изваждане на щепсела от контакта, задръжте щепсела, а не захранващия кабел. 

• Отстранете щепсела от контакта по време на бурия или ако не искате да използвате уреда за 

продължително време. 

• Избягвайте да премествате устройството от студена до топла среда или обратно, или когато 

използвате 

устройството в много влажна среда. Влажността на въздуха може да доведе до кондензация на 

компоненти в устройството. Възможно е заради това те временно да не работят. Ако това се случва, 

оставете уреда в топло и добре проветрено място за 1-2 часа, докато влагата изчезва и уредът може 

да се използва както обикновено. Обърнете особено внимание по-специално при първото 

използване на уреда, ако сте го закупили през студения сезон. 

• Не поставяйте уреда на нестабилна платформа, дръжка, стойка, пиедестал или маса. Уредът 

може да падне, а заради това възможно е децата и възрастите да се нараняват и предметите да се 

счупят. Използвайте уреда само с проектирани от производителя или продадена с уреда платформа, 

пиедестал, дружка или маса. Инсталирането на уреда се извършва според инструкциите на 

производителя. Използвайте само препоръчаните от производителя аксесоари. 

• Не използвайте уреда като опора за вас. Не използвайте уреда като подложка. Изб1гвайте 

внезапните движения. Осигурете се, че децата не се играят с уреда. 

 

При използване на платформа, обърнете внимание, когато я премесвате от едно 

място в друго. Внезапно изключване, прекомерна сила и неравномерни повърхности могат 

да довеждат до падането на платформата, заедно уреда. 

• Производителят и търговецът не поемат отговорност за никаква пряка или 

непряка щета, появена заради неспазването на инструкциите за инсталация, 

пускане в експлоатация, използване, ремонт или почистване на настоящия уред, по 

начин, различен от описания в инструкциите за работа. 

• Защитавайте уреда срещу удари, падане, сътресения, вибрации, влага, прах. 

• Не излагайте уреда на крайни температури или влажност. 

 

Забележка: 

Ако уредът се зарежда чрез адаптер, използвайте само адаптера и захранващия кабел, 

предоставен заедно с уреда. Не използвайте повреден контакт. Проверете дали щепселът е 

правилно свързан с контакта. Ако щепселът е хлабав, тогава арка му може да доведе до пожар. 

Свържете се с квалифициран електротехник за смяна на контакта. 

Забележка: 

Свържете уреда само към подходящ заземен контакт, с защитен щепсел за заземяване. 
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Забележка: 

Ако инсталирате уреда на стена или таван, спазвайте инструкциите на производителя, 

описани в ръководството на уреда. 

Ремонт и поддръжка: 

• За да предотвратите риска от токов удар или пожар, не изваждайте устройството 

от корпуса си - вътре няма компоненти, които могат да бъдат ремонтирани или 

модифицирани от потребителя, без да разполага с подходящо оборудване и 

квалификация. Ако устройството трябва да е модифициран или ремонтиран, 

свържете се с квалифициран сервизен център. 

• В случай на необичайни ситуации по време на работа, напр. ако има специфична 

миризма на изгоряла изолация или дим, излизащ от уреда, незабавно изключете 

уреда, извадете го от източника на захранване и не го използвайте, докато не 

получавате резултатите от проверката на служителите на оторизиран сервизен 

център. 

• Всички ремонти ще бъдат извършени от квалифициран персонал. Ремонтите са 

необходими ако уредът е бил повреден по всякакъв начин, като например ако: 

захранващият му кабеле повреден, падна течност върху уреда, има чужди 

предмети в уреда, уредът е бил излаган на дъжд или влага, уредът не работи 

по обикновен начин или ако той е паднал. 

• Ако имате нужда от ремонт или смяна на част на уреда, осигурете се, че 

електротехникът използва проектираните от производителя части или, че 

съответните части имат същите технически спецификации като оригиналните. 

Неоторизирана смяна може да доведе до пожар, токов удар или други 

опасности. 

• Преди почистване, преместване или друга операция за поддръжка, извадете 

щепсела (адаптера) от контакта. 

• Почиствайте уреда само със суха кърпа. 

• За почистване не използвайте нефт, разредители или други разтворители, не 

използвайте абразивни почистващи препарати, стоманена вълна или гъба с 

стоманена вата. 
Забележка: 

Не отхвърляйте уреда заедно с битовия боклук. За отстраняване спазвайте всички 

местни закони и разпоредби. 

Дистанционно и батерии 
• Не инсталирайте уреда в пряка слънчева светлина или близо до източници 
на топлина, като радиатори, превключватели за топлина, печки или други уреди 
(включително усилватели), които произвеждат топлина.  Не използвайте или не 
оставяйте уреда близо до отворен огън. 

• Осигурете се, е уредът не е изложен на силен светлинен източник (напр. 

слънчева светлина) или светлина от флуоресцентна тръби, което може да намали 

ефективността и точността на дистанционното. 

• Не излагайте дистанционното или батериите му на капки вода или вода от 

мивката. Не поставайте върху дистанционното предмети, които съдържат вода, като 

напр. вази. Избягвайте излагането на уреда на дъжд, напръскване с вода и контакта с 

други течности. Не го използвайте на открито. Неспазването на настоящите 

инструкции води до риск от повреждане на дистанционното или на неговите 

батерии.Не използвайте уреда близо до източници на вода. 
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Имайте предвид въпросите, свързани с околната среда при изхвърляне на батериите. 

Неправилно използване на батериите може да доведе до изтичане на електролит и 

корозия. Следвайте инструкциите по-долу, за да се осигурете, че дистанционното 

работи правилно: 

- Не поставяйте батериите в грешна полярност. 

- Не зареждайте, нагрявайте, отваряйте и не съединявайте „на късо“ батериите. 

- Не хвърляйте батериите в огън.  

- Не оставяйте изчерпаните батерии в дистанционното. 

- Не комбинирайте повече видове батерии или нови батерии със стари. 

- Ако не искате да използвате дистанционното за дълго време, извадете батериите, за да предотвратите евентуално 

изтичане. 

- Ако дистанционното не работи правилно или ако работи, но с намалена точност, моля, сменете батериите. 

- Ако има изтичане на електролит от батериите, тогава необходимо е дистанционното да е почиствано от 

оторизиран сервизен център. 

Внимание: За да предотвратите риска от пожар или нараняване от токов удар, не излагайте дистанционното на дъжд 

или влажност. 

Внимание: Не излагайте батериите на прекомерна топлина, като например слънчева светлина, огън и др. 

 

 

Този символ показва, че уредът има двойна изолация между захранващото 
напрежение и достъпните от потребителя части. В случай на ремонт, използвайте само еднакви 
резервни части. 

Мерки, които трябва да предприемате, когато се показва на екрана статично 

изображение; червени/сини/зелени пиксели се показват на екрана. 

Статичното изображение може да повреди трайно телевизионния екран. 
 

 

 

  

• Не оставяйте статично изображение на LCD екран за повече от 2 часа, като това може да 
повреди екрана. Този вид дефект се нарича "изгаряне на екрана". 

• Подобно влошаване на LCD екран може да бъде причинено от логото на статичен 
телевизионен канал. 

• Ако гледате телевизия в 4:3, 16:9 формат или в други подобни формати (формати, които 

не покриват цялата повърхност на екрана) за продължителен период от време може да 

остави следи вляво 
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или вдясно, а дори в центъра на изображението, в резултат на разликите в светлинните 

емисии. Подобни щети могат да възникнат при гледане на DVD дискове или игри. 

• Показване на неподвижно изображение на видеоигри или компютри за продължително 

време може да доведе до частичен ефект на "устойчивото изображение". За да избегнете 

този ефект, намалете яркостта и контраста, при показване на статично изображение. 

Причиненото повреждане на екрана по описаните по-долу начина, не е покрито от 

гаранцията! 

Възможно е на екрана да се показват червени/сини/зелени/черни пиксели 

• Това е качество на екраните с течни кристали и не представлява проблем. LCD 

екрани се произвеждат с помощта на много точна технология, сцел получаване на 

много фина резолюция на изображението От време на време може да се появят на 

екрана неактивни пиксели, като постоянен червен, син, зелен или черен пиксел (до 

0.001% от общия брой пиксели на екрана). Това по никакъв начин не засяга функциите 

и фективността на вашия телевизор. 

Забележки относно USB конектора 

USB устройствата с памет трябва да са поставени директно в устройството. За 

предотвратяването на невъзможността за предаване на данни или смущения, не използвайте 

USB разширителни кабели. Електростатичните разряди могат да повредят уреда. В този 

случай необходимо е потребителят да рестартира уреда. 

Преди да използвате USB флаш устройство, тествайте способността му да общува с уреда, 

както и скоростта на четене и писане на данни. 

За получаването на максималната скорост на четенe, препоръчваме ви да задържите 

дисковото пространство дефрагментиран. Използвайте изходящата система FAT32 и 

единствена партиция, без защита. Ако четенето и писането на USB устройство с памет не са 

непрекъснати, тогава могат да се явят нежелани ефекти като 

частична загуба на изображението (аномалии/ефекти на отпечатване на модел) или пълна 

загуба на изображението, аудио неизправности и в крайни случаи уредът не работи повече. 

Неочакваните ефекти на свързания уред с памет или наличието на вируси или на други 

софтуери, които засягат уреда, могат да довеждат до приключването на функциите на уреда, 

което изисква рестартиране. 

USB конекторът е стандартният тип и не може да захранва USB устройство с по-висока 

мощност (напр. HDD драйвери). Използвайте устройства с независими захранващи 

източници. 

Уредът беше проектиран така, че да постига максимална съвместимост с устройствата с 

памет. По въпрос на разнообразието от устройства на пазара, осигуряването на 

съвместимост с еднакво USB устройство е невъзможно. Ако имате проблеми, опитвайте се 

да форматирате флаш драйва директно в уреда. Ако проблемът продължава, използвайте 

друг флаш драйв. 

Като се има предвид разнообразието от устройства на пазара, осигуряването 

на съвместимост с еднакво USB устройство е невъзможно 

Сериен номер на уреда 

Серийният номер на устройството ви е уникален и той идентифицира вашето 

устройство. 

7 
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Въведете по-долу серийния номер на вашия уред, заедно с други необходими детайли за 
идентифицирането му. 

Сериен номер______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Датата на покупката:  ____________________________________________  

Описание на уреда 
 

1. Описание на уреда 

 

 

                                                                                                                 IR сензор за дистанционно управление 

                                                                                                                                                  Показател за включване 

 

Сензор за дистанционно управление 
Насочвайте дистанционното към този сензор. 

 Показател за включване. 
Бутон VOL+/- 

За увеличаването/намаляването на силата на звука. В меню OSD са стрелка ляво/дясно. 

Бутон CH+/- 

За превключване между канали. В меню OSD има стрелка горе/долу. 
Бутон MENU 

В режим TV, показва основното меню на LED телевизора. 
Бутон  SOURCE 

За избирането на желания елемент. 

Бутон STANDBY 

Превключва телевизора от режим на готовност до режим на включване. 
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Дистанционно 
 
 
 
 2. Дистанционно 

1. Бутон STANDBY  
Превключва телевизора от режим на готовност до 
режим включване. 

2. БутонSOURCE   
избирането на желания елемент.  

1 . Бутони от 0 до 9 
Натиснете 0-9 за избирането на телевизионен канал. 
В режим телетекст за въвеждане на номера на 
страницата и т.н. 

2 . Б у т о н  F A V  

В режим TV за влизане/излизане от любимите менюта. 

3 . Б у т о н  
Преминаване към предишния канал. 
4 . Буто н SMODE  
Натиснете повече пъти, за избирането на звуковия 
режим. 
5 . Буто н  PMODE  

Натиснете повече пъти, за избирането на режим 

изображение. 

6 . Буто н SLEEP  
Задава времето за автоматично изключване на 
телевизора. 
7 . Бутон TV/RADIO  
Преминаване от режим TV до режим радио и обратно. 
8 . Бутон DISPLAY  
За показване на източника и на информацията за 
каналите. 
9 . Б у т о н и  

За навигация в менюто на екрана и настройване на 

телевизора според предпочитанията ви. 
10. Буто н MENU  
В режим TV той показва основния режим на LED 

телевизора. 
11. Буто н  EXIT  
Функция за излизане от менюто или екрана. 
12. Б уто н  MU TE  
За пълно изключване на звука. Натиснете отново за 

връщане към звука или натиснете VOL +. 
13. Б ут о н  EP G  
За показването/скриването на електронното програмно 
ръководство. 
14. Буто ни  V OL+/ -  
За увеличаването/намаляването на силата на звука. 
15. Б у т о н  C H + / - 
Зап р евключване  между каналите . 
16. Буто н MEDIA  
За превключването на режим Media (USB). 
17. Бутон T.SHIFT  

За започването на запис в избран момент (time shift). 

Функцията работи само в режим DTV 
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20.  Бутон REC  

За започването на записа (само в режим DTV). 
21.  Бутон AUDIO  

Режим DTV/MEDIA: избира фонов звук, ако има такъв. 

Режим ATV: избира режим на звука: Stereo/Dual I/II/Mono.  

Други източници: избира канала отдясно/отляво. 
22.  Бутон SIZE  

Натиснете SIZE за смяна на размерите на екрана в режим Телетекст. 
23.  Бутон REVEAL  

Натиснете REVEAL за показването или скриването на скритата информация в телетекста 

(според предаването). 
24.  Бутон TEXT  

За включването или изключването на телетекста. 
Забележка: Функцията телетекст е по избор. Наличието на бутоните зависи от модела. 

Информацията в телетекста зависи напълно от оператора на канала. 
25.  Бутон HOLD  

Поддържа текущото изображение в телетекста. 
26.  Бутон SUBPAGE  

Натиснете го за да влизате във вторична страница на телетекста. 
27.  БутонR E C L I S T  

п о к а з в а  с п и с ъ к а  н а  з а п и с и т е . 
28.  Бутон SUBTITLE  

За показването/скриването на субтитрите в долната част на екрана, ако има такива. 

29.  Бутоните   

Включване/пауза playback (на записа), включване на функцията за записване 

temporary - timeshift) 

Спиране на записа/възпроизвеждане на записа 

Бързо назад 

Бързо напред 

Преминаване към предишната песен 

      Преминаване към следващата песен 

         MIX: TV изображението и съдържанието на телетекста се показват едновременно на екрана. 

30. ЧЕРВЕНИЯ, ЗЕЛЕНИЯ, ЖЪЛТИЯ, СИНИЯ бутон  

Съответстват на функциите с различни цветове в менюто или телетекста .  

 
Забележка: 

Извадете батериите, ако искате да съхранявате уреда или да не го използвате за дълго време. 

• За управлението на уреда чрез дистанционното, насочете дистанционното 

към уреда, а след това натиснете бутона с желаната функция. Разстоянието, до 

което дистанционното работи е 5 метра, с максимално отклонение +/-300 от 

перпендикулярната посока към сензора за приемане от дистанционното отпред. 
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Капацитетът на батериите постепенно намалява разстоянието, от което 

дистанционното работи. 

 

• Осигурете се, че няма здрави пречки в зоната между дистанционното и устройството, 

при използване на дистанционното. 

• По време на обикновено използване, животът на батериите е от около 1 година. Когато 

разстоянието, от което дистанционното работи е значително намалено или когато имате 

проблеми при използване, смените двете батерии на дистанционното. Ако искате да не 

използвате дистанционното за дълго време, извадете от него двете батерии. По този начин 

избягвате евентуално повреждане заради изтичането им. 

• Осигурете се, че силна светлина не пада директно върху устройството (напр. слънце или 

мощни флуоресцентни лампи или екологични крушки), във противем случай това може да 

намали ефективността и безопасността на инфрачервеното дистанционно. 

Свързване и настройване 

 

3. Свързване и настройване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коаксиален кабел 
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Y Video (жълт AV) 
Y видеоклип (Жълт AV) 

R Звук дясно (червен AV)

W Звук ляво (бял AV) 

G Компонент Y (зелен) 

B Компонент Pb (син) 

R Компонент Pr (червен) 

Монтиране на кабелите 

Прочетете внимателно и изцяло инструкциите за работа, преди инсталирането и използването на 
уреда. 

1. Извадете телевизора от опаковката си и поставете го на твърда и равномерна 
повърхност. 

Забележка: Преди свързването или изключването на телевизора, компютъра или на други 

устройства, проверете дали захранващият им кабели са свързани към контакта. При 

премахване на кабел от контакта, дръпнете края на кабела. Никога не дърпайте самия кабел. 

2. Можете да свържете съединител на IEC антена към входящия VF съединител на 
телевизора. 
3. AV изходният DVD съединител може да е свързан към AV изхода на 
телевизора с помощта на AV кабел. 

4. Свържете единия край на VGA кабела към VGA порта на компютъра и 

другия край на VGA кабела към VGA порта на телевизора, а в двата края затегнете 

в и н т о в е т е  п о посоката на часовниковата стрелка. 

Забележка: 

При свързването на 15-пинов VGA кабел, не използвайте прекомерна сила, тъй като в противем 
случай възможно е да повреждате пиновете. 

      5. Свържете един край на HDMI кабела към HDMI устройството, а другия към 

телевизора. 

 
Забележка: 

При свързването на HDMI кабели, осигурете се, че спазвате правилната посока. Не използвайте 

прекомерна сила, за да не повредите пиновете. 

6. Проверете дали всички AV кабели са правилно поставени в съобразните 
портове. 
7. Към тези съединители, свържете SCART съединител за влизане или излизане 
на външното устройство. 

8. Свържете захранващия кабел към контакт с напрежение от 100-240 V~. 

Забележка: 

Позволения диапазон на захранващото напрежение за този телевизор е от 100-240 V ~ 50/60 

Hz. Не свързвайте телевизора към захранващ източник, който надвишава този диапазон. 

При свързването и премахването на захранващия кабел, дръжте щепсела от изолираната му част 

и не докосвайте металните му части. 

 

 

БГ  

 

13 



 

Избиране на входен източник 
 

4. Избиране на входен източник 
Натиснете бутон SOURCE за показването на входящите източници.  

Използвайте бутони или SOURCE за избирането на необходимия входящ 

източник. 

Натиснете бутон OK за потвърждаването на входящия източник. Натиснете 

бутон EXIT за излизане от менюто.  
 

 

Първоначално настройване 

4. Първоначално настройване 

Използвайте кабела за антена за свързването на телевизора (RF-IN вход) към контакта за антена. 

OSD език (OSD език) 

Използвайте бутони    за избирането на езика на менютата и съобщенията . 

Държава (Държавата) 

Използвайте бутони за избирането на държавата, в която телевизорът е инсталиран.  

Вид тунер (вид тунер) 

Използвайте бутони  за избирането на антената . 

 

 

 

 

БГ  

 

14 



 

 

Auto Scan (автоматично търсене) 

Използвайте бутони за избирането на режим: DTV + ATV, DTV или ATV. 

 

Режим Auto Tuning (настройка за фино автоматично настройване) 

Първото фино настройване е цифрово. За излизането от цифровото фино настройване натиснете 
бутон MENU. 

Второто фино настройване е аналогов. За излизането от аналоговото фино настройване натиснете 
бутон MENU. 

 

 

Използване на менютата 
 

6. Използване на менютата 
1.1. Меню Picture (Изображение) 

Натиснете MENU за показването на основното меню. 

Използвайте бутони  за избирането на Picture (Изображение) и влезте в менюто като натискате бутон 
OK 
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1.     Натиснете,          за да изберете елемента, който искате да промените 

2. Използвайте бутони OK/   за съответните настройки. 

3. След завършването на настройването, натиснете бутон MENU, за да го запазите и да се 

върнете към предишното меню. 

 

Режим Изображение (Picture) 

Използвайте бутони  за избирането на Picture Mode 

(Режим изображение) и бутони  за  

избирането на определен режим. В меню има следните режими: Standard, Mild (Лек), 

Personal (Потребителски), Dynamic (Динамичен). 

Brightness (Яркост) / Контраст / (Sharpness) Яснота / (Saturation) Наситеност / (Hue) 

Интензитет на цвета 

Използвайте бутони за избирането на опция и бутони за извършването на 

настройване. 

Яркост За избирането на яркостта на цялото изображение. 

Контраст За настройването на контраста на изображението, но интензитета на цветя 

ще бъде 

същия. 

Яснота За избирането на яснотата на изображението. 

Наситеност За настройване на наситеността на цветовете. 

Интензитет на цветовете За настройването на интензитета на цветовете в режим NTSC. 

 

Цветна температура (Colour Temperature) 

За промяна на цветовия спектър на изображението. 

Използвайте бутони  За избирането на Color Temp 

(Цветната температура) и променете 

настройките с помощта на бутони  . В менюто има следните 

режими: Стандартен / Студен / Топъл 

Стандартен За ярко цветно изображение. 

Cool (Студен) За интензитет на изображението в сини нюанси. 

Warm (Топъл) За интензитет на изображението в червени нюанси. 

Формат на изображението (Aspect Ratio) 

Използвайте бутони за избирането на Format Imagine и бутони за избирането на 

определен формат на изображението. 
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A uto (Автоматично) Настройва автоматично формата на изображението, според 

размерите 

на телевизора и на предаваната програма. 

Total / 4:3 / Zoom 1 / Zoom 2 Изберете според препоръчания формат. 

PC Setting (Настройки за компютъра) 

Натиснете бутон INPUT и изберете PC. 

Натиснете бутон MENU за влизане в главното меню, а след това използвайте бутони за да  

изберете PICTURE (Изображение). 

Натиснете бутон OK за да влизате в менюто, а след това използвайте бутон за избирането 

на PC 

Setup (Настройки за компютъра). 

 

 

 

 

 

 

 

Използвайте бутони За избирането на елемент и сетирайте стойността с помощта на бутони . 

Auto Adjust (Автоматично коригиране) Натиснете бутон MENU/ за да настройвате 

автоматично оптималната позиция на изображението. 

H позиция    Настройвате хоризонталната позиция на изображението 

V позиция    Настройвате вертикалната позиция на изображението 

Phase (Фаза)    Минимална хоризонтална деформация 

Clock (Часовник)   Минимална вертикална деформация 

Screen Mode (Режим екрана) 

Използвайте бутони за избирането на Advanced Settings (Разширени настройки) и бутон OK/ за 

влизането във вторичното меню. 
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NR (Намаляване на звука) 

Настройвате опцията за намаляване на звука в изображението. Използвайте бутони За 

избирането на опция NR и бутони За избирането на режима. 

Off   Намаляването на звука ще е изключено. 

Weak (Слаб)  Откриването и намаляване на слабия шум в изображението. 

Medium (Среден) Откриването и намаляването на средния шум в изображението. 

Strong (Силен)  Откриването и намаляването на силния шум в изображението. 

Dynamic contrast (Динамичен контраст) 

Автоматични настройки за детайлите и яркостта на изображението. Използвайте бутони За 

избирането на Dynamic Contrast (Динамичен контраст) и бутони за избирането на 

желания режим. 

Налични са следните опции: Off (Изключен), Weak (Слаб), Medium (Среден), Strong (Силен). 

1.2. Меню Звук (Sound Menu) 

Натиснете MENU за показването на основното меню. 

Използвайте бутониза избирането на Audio и влизайте в менюто с помощта на бутон 
OK/  

 

1.  Натиснете  за избирането на елемента, който искате да смените. 

2.  Използвайте бутон OK/  за извършването на съответните настройки. 

3.  След завършването на настройването, натиснете бутон MENU, за да го запазите и да се 

върнете към предишното меню. 

Режим Sound (Звук) 

Използвайте бутони за избирането на Sound Mode (Режим звук) и бутони за  

избирането на определен звуков режим. Налични са следните опции: Standard, Music (Музика), 

Personal, Movie (Филм). 
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Treble (Високи тонове) / Bass (Ниски тонове) / Balance (Баланс) 

Използвайте бутони за избирането на Surround Sound (Фонов звук) и използвайте 

бутони за избирането на On (Включване) или Off (Изключване). 

EQ Setting (Настройки на еквалайзера) 

Можете да изберете до 7 ленти. 

Използвайте бутони за избирането на EQ Setting (Настройки на еквалайзера) използвайте 

бутон OK/ за влизането във вторичното меню. 

 

EQ Mode (режим на еквалайзера) 

Използвайте бутони за избирането на EQ Mode (режим на еквалайзера) и бутони  за  

избирането на определен режим. Налични са следните опции: Off, Rock (рок музика), Pop (поп 

музика), Jazz (джаз музика), User (потребител). 

AVL (Автоматично ограничаване на силата на звука) 

Настройвате функцията за автоматичен контрол на звука. Използвайте бутони  за 

избирането на AVL, а след това използвайте бутони за избирането на On или Off.SPDIF 

Използвайте бутони за избирането SPDIF, а след това използвайте бутони за 

избирането на  

Off / Auto (Автоматично) / PCM. 

Audio Description (Аудио описание) 

Използвайте бутони за избирането на Audio Description (Аудио описание), след което 

използвайте 

бутони за влизането във вторичното меню.  

Оттук можете да избирате опция On (включване) или Off (изключване) audio и можете да 

настройвате силата на звука на песен на аудио стандартен и песен с аудио описание. 

 

Забележка: 
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Аудио описанието е показано от телевизионната станция. Разберете кои са телевизионните 

станции и програми, които предлагат аудио описание. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode (Режим) 

Използвайте бутони за избирането на Mode (Режим), след което използвайте 

бутон за  

избирането на On (включване) или Off (изключване). Когато режимът е On, силата на 

звука може да е настройвана от потребителя 

Sound Type (Вид на звука) 

Използвайте бутони за избирането на Sound Type (Вида на звука), след което 

избирате бутони за избирането на определен режим. Налични са следните опции: 

Stereo/Dual I, Dual II, Mixed (Комбиниран). 

 

1.3. Channel menu (Меню канали) 

Натиснете MENU за показването на основното меню. 

Използвайте бутони за да изберете Channel (Канал) и да влезете в менюто, като 

натискате бутон OK  
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1 .  Натиснете да избирането на елемента, който искате да редактирате. 

2 .  Използвайте бутони OK! за влизането във вторичното меню. 

3 .  След завършването на настройването, натиснете бутон MENU, за да го запазите 

и да се върнете към предишното меню. 

 

Tuner Type (Вид тунер) 

Използвайте бутони за избирането на Tuner Type (Вида на тунера), след което използв 

за избирането на Antenna (антената) или Cable (кабела). 

Auto Scan (автоматично търсене) 

Използвайте бутони за избирането на Auto Scan (автоматичното търсене), след което 

използвайте бутон OK! за влизането във вторичното меню. 

 

Вид на тунера: антена                                  Вид на тунера: кабел 

 

 
 

Country (Държава) 

Натиснете бутони За избирането на държавата. 

Mode (Режим) 

Натиснете бутони За избирането на Режима. 

Scan Type (Вид търсене) 

Натиснете бутони за избирането на вида на търсенето: Advanced (Разширено), Quick 

(Бързо), 

Full (Пълно). 

Network ID (ID на мрежата) 

Натиснете бутони за избирането на ID-то на мрежата Auto (автоматично) или въведете 

цифрите. 

Frequency (Честота) 

Натиснете бутон  за избирането на честотата: Auto (автоматична) или въведете цифрите. 

Symbol Rate (скоростта на модулацията) 

Натиснете бутон  за избирането на скоростта на модулацията: Auto (автоматично) или 

въведете 

цифрови номера. 

 

начало 
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Натиснете бутон OK/  за започването на автоматичното търсене. Телевизорът ще потърси 

първо цифрови канали, и след това аналогови. Преди автоматично търсене на каналите, 

необходимо е да изберете антена. Възможно е да не намирате някой канали заради 

неправилно настройване на антената. Броят на намерените канали не включва кодираните 

канали. 

 

Manual Scan (Ръчно търсене на канали) 

Използвайте бутони за избирането на Manual Scan (ръчно търсене), след което натиснете 

бутон OK/ за влизането във вторичното меню. 

 

 
Digital Manual Scan (Ръчно търсене на цифрови канали) 

Използвайте бутони за избирането на Digital Manual Scan (ръчно търсене на цифрови 

канали), 

след което натиснете бутон OK/  за влизането във вторичното меню. 

       Тип тунер: Антена                               Тип тунер: Кабел 

 

Network ID (ID на мрежата) 
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Натиснете бутони за избирането на ID-то на мрежата: Auto (автоматично) или въведете 

цифрите. 

 

Frequency (Честота) 

Натиснете бутон за избирането на честотата: Auto или въведете цифрови номера. 

Symbol Rate (скорост на модулацията) 

Натиснете бутон  за избирането на модулацията: Auto (автоматично) или въведете 

цифровите номера. 

Modulation (Модулация) 

Използвайте бутони за избирането на вида на модулацията: Auto (автоматично), 16QAM, 

32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM. 

начало 

Натиснете бутон OK/ за започването на автоматично търсене. 

Analog Manual Scan (Ръчно търсене на аналогови канали) 

Използвайте бутони за избирането на Analog Manual Scan (Ръчно търсене на аналогови 
канали), след което натиснете бутон OK/  за влизането във вторичното меню. 

 

Analog Scan (Търсене на аналогови канали) 

Използвайте бутони за избирането на Analog Scan (Търсене на аналогови канали) 

Channel to Save (Запазване на канали) 

Използвайте бутони за избирането на Channel to Save (Запазване на канали): цифров номер.  

Color System (Цветна система) 

Използвайте бутони за избирането на цветната система: Auto (Автоматично), PAL или 

SECAM. 
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Sound System (Звук на системата) 

Използвайте бутони за избирането на звуковата система: Auto (Автоматична), DK, BG, I или 

L. 

AFC (Автоматична настройка на честотата) 

Използвайте бутони за избирането на On (Включване) или Off (Изключване). 

начало 

Натиснете бутон OK/ за започване на търсенето. 

 

Редактиране на каналите 

Използвайте бутони за избирането на Channel Edit (Редактиране на каналите), след което 

натиснете бутон 

OK/  за влизането във вторичното меню. 

 

 Цветните бутони се използват като бутони за бърз достъп до програмиране на 

каналите. 

Натиснете бутони за маркиране на канала, който искате да изтривате, премествате или  

скочите, след което: 

- Натиснете червения бутон за изтриването на канала. 
- Натиснете зеления бутон за да скочите канала. 
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- Натиснете синия бутон за да премествате канала, след което използвайте бутони  
за да го премествате в желаната позиция. 
 

 

 

Favorite Manager (Препоръчано управление) 
Използвайте бутони  за избирането на Favorite Manager (Препоръчано управление), след което 

натиснете  
бутон OK за влизане във вторичния меню. 

 

 

Common Interface (Обикновен интерфейс) 

Използвайте бутони за избирането на обикновен интерфейс, след което натиснете бутон 

OK/ за влизане във вторичното меню. Този режим е наличен сако ако поставите CI карта в 

режим DTV. 

 

Signal Information (Информация за сигнала) 

Използвайте бутони за избирането на информацията за сигнала, след което натиснете 

бутон OK за влизане във вторичния меню, където ще намерите подробна информация за 

сигнала. Тази функция е налична само в режим DTV.  
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1.4. Lock Menu (Меню за блокиране) 

Натиснете бутон MENU за показването на основното меню.  

Използвайте бутони за избирането на Lock system (блокиране), след което влизайте в 

менюто с помощта на бутон OK/  

 

1 .  Натиснете за избирането на елемента, който искате да редактирате. 

2 .  Натиснете бутон OK / за влизане във вторичното меню. 

3 .  След завършването на настройването, натиснете бутон MENU, за да го запазите и да се 

върнете към предишното меню. 

Паролата по подразбиране е 0000. Ако забравите паролата, свържете се с оторизиран сервизен 

център. 

Enable (Активиране) 
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Използвайте бутони за избирането на Enable (Активиране), след което натиснете 

бутони за избирането на On (Включване) или Off (Изключване). 

Вторичните менюта Channel Locks (Блокиране на канали), Parental Rating (Родителски контрол) 

и Lock Keypad (Блокиране на клавиатурата) са налични само когато функцията Enable 

(Активиране) е включена. 

 

Блокиране на каналите 
Използвайте бутони за избирането на Channel Locks (Блокиране на канали) и бутон за  

влизане във вторичното меню. 

 

 
Parental Rating (Родителски контрол) 

Използвайте бутони за избирането на Hotel Mode Parental Rating (Родителски контрол), 

след което използвайте бутони за настройването на съответната стойност. 

Lock Keypad (Блокиране на клавиатурата) 

За предотвратяването на нежелано използване или настройване, като например онези 

извършени от деца. 

Използвайте бутони за избирането на Lock Keypad (Блокиране на клавиатурата), след 

което използвайте бутони за избирането на On (Включване) или Off (Изключване). 

Нова парола 

Използвайте бутони за избирането на New Password (Нова парола), след което въведете 

число от 4 цифри. Необходимо е паролата да е въведена два пъти. 

Clear Lock (Деблокиране) 

Използвайте бутони за избирането на Clear Lock (Деблокиране) 

Hotel Mode (Режим хотел) 

Използвайте бутони за избирането на Hotel Mode (Режим хотел) 

 

1.5. Setup Menu (Мен‘ за настройване) 

Натиснете бутон MENU за показването на основното меню. 

Използвайте бутони за избирането на SETUP (настройване) и влизането в менюто, с 

помощта на бутон OK/ . 
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1.  Натиснете за избирането на елемента, който искате да промените. 

2.  Натиснете бутон OK/ за влизането във вторичното меню. 

3.  След завършването на настройването, натиснете бутон MENU, за да го запазите и да се 

върнете към предишното меню. 

 

OSD Language (Налични езици) 

Използвайте бутони за избирането на OSD Language (Наличните езици), след което 

извършвайте настройването с помощта на бутони . 

 

Audio languages (Настройки на аудио езика) 

Използвайте бутони за избирането на Audio languages (Настройки на аудио езика), след 

което натиснете бутон OK за влизане във вторичното меню. 

Използвайте бутони / за избирането на първия език на аудио настройката (Audio 

Primary Language) и втория език на (Audio Secondary Language). 
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Субтитри 

Използвайте бутони за избирането на Subtitle (Субтитрите), след което натиснете бутон 

OK за влизане във вторичното меню. 

Режим 

Използвайте бутони за избирането на Mode (Режим), след което използвайте 

бутони за избирането на On (Включване) или Off (Изключване).  

Използвайте бутони / за избирането на първия език за субтитрите (Subtitle Primary  

Language) и втория език (Subtitle Secondary Language). 

Hearing Impaired (За хора със слухови увреждания) 

Използвайте бутони за избирането на Hearing Impaired (субтитри за хора със 

слухови увреждания), използвайте бутони за избирането на On (Включване) или Off 

(Изключване). 

Телетекст 

Телетекстът е наличен само в режим DTV или ATV.  

Използвайте бутони за избирането на Телетекст, след което натиснете бутон OK/ за 

влизането в вторичното меню. 

 

 
 

В режим DTV използвайте бутоните за избирането на Digital Teletext Language (език 

за цифров телетекст). 

В режим  ATV използвайте бутони за избирането на Decoding Page Language (декодиране 

на езика на телетекста). 

Blue Screen (Син екран) 

Използвайте бутони за избирането на Blue Screen (синия екран), след което натиснете 

бутон OK/ за влизането във вторичното меню. 

Time Setting (настройване на часа) 

Използвайте бутони за избирането на Time Setting (настройване на часа) и натиснете бутон 

OK/  за влизането във вторичното меню. 
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OSD Time (Час за показване) 

Използвайте бутони за избирането на OSD Time (Час за показване) и настройването с 

помощта на бутони  . Налични са следните опции: Off (Изключено), 10 секунди, 20 

секунди, 30 секунди, 60 секунди. 

 

Sleep Timer (Функция Време за заспиване) 

Настройване на час в което телевизорът да се изключи автоматично. 

Използвайте бутони за избирането на Sleep Timer (Изключването на телевизора след 

избран период), след което натиснете бутони . Налични са следните опции: Off 

(Изключване), 5 минути,15 минути, 30 минути, 60 минути, 90 минути, 120 минути, 240 

минути). 

 

Auto Sleep (Функция за автоматично заспиване) 

Използвайте бутони за избирането на Auto Sleep (Автоматично заспиване) и 

бутони за 

избирането на Off (Изключване), 3 часа, 4 часа или 5 часа. 

 

Time Zone (Часова зона) 

Избирането на часовата зона, в която се намирате. 

Използвайте бутони за избирането на Time Zone (Часовата зона), след което натиснете 

ОК/ за влизане във вторичното меню. 
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Time (Час) 

Използвайте бутони за избирането на Time (Часа), след което натиснете бутон ОК/  за 

влизане във вторичното меню. 

 

 
 

Настройвате Auto Sync (автоматично синхронизиране) в позиция Off (Изключен), Timer On/Off 

(включен/изключен таймер) или On (Включен), след което можете ръчно да настройвате часа.  

 

Забележка: 

В случай на прекъсване на захранването с ток, настройките за време ще бъдат отменени и ще 

бъде необходимо да ги зададете отново. 

 

PVR Settings (PVR настройки) 
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Използвайте бутони за избирането на PVR Settings (PVR настройки), след което настинете 

бутон ОК за влизането във вторичното меню. Системата ще провери дали има свързано USB 

устройство. 

 

 

 
 

First Time Setup (Настройване за пръв път) 

Използвайте бутони за избирането на First Time Setup (Настройването за пръв път), след 

което натиснете  бутон OK за влизане във вторичното меню. 

Паролата по подразбиране е 0000. 

 

 
 

 

Reset (Нулиране) 

Използвайте бутони за избирането на Reset (Нулиране), след което натиснете бутон ОК 

за влизане във вторичното меню. 
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Ще бъдете помолени да потвърдите дали искате да извършите нулиране. Изберете Yes (Да)за 
извършването на нулирането. 

Меню EPG 

Настинете бутон EPG на дистанционното за влизане в меню EPG. 

 
 

Забележка: 

Съдържаната информация в меню EPG зависи от оператора на съответния канал. 

 
 
 
 
ATV/SCART/HDMI/AV/YPbPr 
 
 
 
 

1. PC Setting (настройки за компютъра) от меню Picture (Изображение) са налични само 

в режим PC.  Screen Mode (Режим екран) в меню Picture (Imagine) е наличен само във 

входящия режим HDMI. 
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2. Audio Description (Аудио описание) и Sound Type (Вид на звука) не са налични в 

меню Audio. 

3. Режим SCART, HDMI, AV/YPbPr/PC не поддържат меню Channel (Канал). 
4. Parental Rating (Родителски контрол), Channel Locks (Блокиране на канали) в меню 

Lock (Блокиране) не са налични за режим SCART, HDMI, AV / YPbPr. Parental Rating 

(Настройките за родителския контрол) не са налични в режим ATV. 

5. Audio Language (Аудио език), Subtitle (Субтитри) и PVR Setting (PVR настройки) в 

меню Setup (Настройки) не са налични в режим SCART, AV/PC. Audio Language (Аудио 

език), Subtitle (Субтитри), Телетекст и PVR Setting (PVR настройки) в меню Setup 

(Настройки) не са налични в режим HDMI/YPbPr. 
 

 

 

 

 

USB контрол 

2. USB контрол 

Преди влизането в меню USB, необходимо е да свържете USB устройство, след което 

натиснете бутон SOURCE и изберете входящия източник за USB. 

Използвайте бутони за избирането на USB като входящ източник, след което натиснете 

бутон ОК за влизане във вторичното меню. 

 

Използвайте бутони за избирането на желания елемент и натиснете бутон ОК за влизане 

във вторичното меню. 

 

2.1. Photo (Снимки) 
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Използвайте бутони за избирането на Photo (Снимки) в основното меню и натиснете 

бутон ОК за влизането във вторичното меню. 

Използвайте бутони за избирането на дисково устройство и след това натиснете бутон ОК 

за влизане в меню дискове. 

Използвайте бутони за избирането на опцията за връщане към предишното меню. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Music (Музика) 

Използвайте бутони за избирането на Music (Музика) в основното меню, след което 

натиснете бутон OK за влизане във вторичното меню. 

Използвайте бутони за избирането на дисково устройство и натиснете бутон ОК за влизане 

в меню дискове. 

Използвайте бутони За избирането на опцията за връщане към предишното меню. 
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Когато избраният елемент е маркиран, информацията за файла ще се покаже вдясно. 

2.3. Movie (Филми) 

Използвайте бутони за избирането на Movie (Филми) в основното меню, след което 

натиснете бутон OK за влизане във вторичното меню. 

Използвайте бутони за избирането на дисково устройство, след което натиснете бутон ОК 

за влизането в в меню дискове. 

Използвайте бутони За избирането на опцията за връщане към предишното меню. 

 

2.4. Text (Текст) 

Използвайте бутони за избирането на Text  (Текста) в основното меню, след което 

натиснете бутон ОК за влизане във вторичното меню. 

Използвайте бутони за избирането на дисково устройство, след което натиснете бутон ОК 

за влизането  в меню дискове. 

Използвайте бутони за избирането на опцията за връщане към предишното меню. 
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Когато избраният елемент е маркиран, информацията за файла се показва вдясно. 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководство за откриването и оправянето на техническите дефекти 

3. Ръководство за откриването и оправянето на техническите 

дефекти 

Откриването и оправянето на техническите дефекти 

Преди да се свържете със сервизен център, направете следните проверки. Ако 

проблемът все още не е решен, премахнете щепсела oт контакта и свържете се със сервизен 

център. 
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ПРОБЛЕМ ВЪЗМОЖНО РЕШЕНИЕ 

Няма изображение 

и звук. 

 

- Проврете дали захранващият кабел е свързан към стенния контакт. 

- Проврете дали сте натискали бутон POWER на предния панел на 

приемника на телевизора. 

- Проврете настройките за яркост и контраст. 

Изображението е 

нормално, но няма 

звук. 

 

- Проверете силата на звука. 

- Дали звукът е намален до минималната сила? Натиснете бутон MUTE. 

- Изберете друг канал. Възможно е проблемът да е заради предаването. 

- Дали кабелите за звука са правилно свързани? 

Дистанционното не 

работи. 

 

- Проверете дали има пречка между телевизора и дистанционното. 

- Дали батериите са правилно поставени? 

- Дали настройването на контролния режим е правилно? TV, VCR и т.н.? 

- Слагайте нови батерии. 

Телевизорът се 

изключва внезапно. 

 

- Дали прекъсвача за автоматичен таймера в настройван? 

- Проверете настройките на захранващия източник. Възможно е да няма 

ток. 

- Функцията за автоматично изключване е сетирана, а регулируемата 

станция няма сигнал или дистанционното не е било използвано за 

продължително време. 

Изображението се 

показва бавно, след като 

телевизорът е включен 

- Това е нещо обикновено. По време на процеса за 

инициализиране на уреда, изображението е изключено. Ако 

изображението не се показва след пет минути, тогава 

необходимо е да се свържете със сервизен център. 

Няма цветове, лоши 

цветове или качество на 

изображението е лошо. 

- Сетирайте цветовете в меню Опции. 

- Необходимо е да има достатъчно разстояние между 

телевизора и видеокасетофона 

за записване. 

- Сменете канала. Възможно е проблемът да е заради  

предаването. 

- Дали видео кабелите са правилно свързани? 

- Активирайте една от функциите за актуализирането на 

яркостта на изображението. 

Има 

хоризонтална/вертикална 

лента или прекъснато 

изображение 

- Проверете дали има местни смущения, като например от 

други електро домашни уреди. 

Лошо приемане на 

определени канали 

- Има проблеми със станцията или кабелната телевизия. 

Сменете станцията или честота на същата станция. 

- Има слаб сигнал или смущения; преместете  

вашата антена или проверете я. (Дефектната антена е най-

честата причина за проблеми с приемането). 

- Идентифицирайте дали има източници на смущения. 

Показват се линии или - Проверете антената (променете посоката на антената). 



Забележка: 

Проблеми в режим VGA (само за VGA режим). 

ПРОБЛЕМ ВЪЗМОЖНО РЕШЕНИЕ 

Сигналът е извън 

обхвата. 

- Сетирайте резолюцията, хоризонталната или вертикалната 

честота. 

- Проверете дали определеният кабел е ухапан. 

- Проверете входящия източник. 

На фона се появява 

вертикална или 

дебела линия, 

хоризонтален шум и 

неправилна позиция 

на изображението. 

- Стартирайте автоматичната настройка или коригирайте 

синхронизирането, фазата или хоризонталното/вертикалното 

движение. 

Недостатъчни 

цветове или 

едноцветно 

изображение 

- Проврете кабела за сигнала. 

- Преинсталирайте видеокартата на компютъра си. 

 

Поддръжка 

Правилната поддръжка може да предотврати преждевременното стареене на уреда. Редовното и 

правилно почистване може да удължи живота на вашия телевизор. Не забравяйте да изключите 

захранването и да махнете щепсела от контакта, преди да започнете почистването. 

 

Почистване на екрана 

1. Попийте мека кърпа в разтвор, от вода и миялен препарат. Стиснете кърпата, 

докато тя почти изсъхне, използвайте я след това, за да избършете екрана. 

2. Осигурете се, че няма останала вода на екрана. Оставете уреда да изсъхне 

изцяло преди да го включите. 

Почистване на корпуса 

ленти в изображението 

Един от 

високоговорителите не 

работи. 

- Сетирайте еквалайзера от меню Опции. 
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Избършете праха и мръсотията с помощта на мека, суха кърпа. Не използвайте влажна кърпа. 

 

Ако напускате дома за дълго време 

Ако няма да използвате телевизора за продължителен период от време (например по 

време на отпуската), препоръчваме ви да изключите захранващия кабел. По този начин 

защитавате устройството от възможни дефекти, причинени от светкавици или пренапрежения 

на електрозахранването. 

 

 

 

 

 

Технически спецификации 

4. Технически спецификации 

Модел  

Диагонал 32”(81 cm) 

Консумирана мощност 50W 

Консумирана мощност в режим standby < 0.5W 

Номинално напрежение 100-240V~60/50Hz 

Дистанционно да 

Размери с основа (ШxВхД) 730x466x207 mm 

Размери без основа (ШxВхД) 730x430x75 mm 

Размери на опаковката (ШxВхД) 815x485x125mm 

 

Свързване  

RF IN 1 

AV вход 1 ( mini) 

SCART 1 

Компонент YPbPr 1 ( mini) 

VGA (D-под 15 пина) 1 

HDMI 3 
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коаксиален SPDIF 1 

USB 1 

Поддържани USB 

формати 

AVI, MPEG, MPEG-4, TS, MKV, FLV, VC-1/WMV9, RMVB, 

MP3, AAC, WAV, JPG, JPEG, TXT 

CI слот 1 

 

Други функции  

WXGA резолюция 1366 x 768 

Яркост (cd/m2) 180 

Формат на изображението 16:9 

Динамичен контраст 1200:1 

Време за реакция (ms) 8 ms 

Брой цветове 16.7 M 

Ъгъл на виждан H: 1780, V: 1780 

 

Техническите спецификации подлежат на промяна без предизвестие. 

 

 

ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗХВЪРЛЯМЕТО НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ 

ОПАКОВКИ 

Елиминирането на опаковки в публично място за изхвърляне на отпадъци. 

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДИ 

ИЗПОЛЗВАНИ ЕЛЕКТРОННИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ 

Символът върху продукта, неговите принадлежности или неговата опаковка 

показва, че този продукт няма да се третира като битов отпадък. Моля, 

изхвърлете този продукт в съществуващия пункт за събиране на отпадъци за 

електрически и електронни отпадъци. Алтернативно, в някои държави от 

Европейския съюз или в други европейски държави можете да върнете продукта 

на местния търговец, като купувате нов еквивалентен продукт. Правилно 

изхвърляне на този продукт ще помогне да се спестят ценни природни ресурси и да се 

предотврати потенциалното отрицателно въздействие 

върху околната среда и здравето, които могат да са причинени от неправилно изхвърляне на 

отпадъци. Поискайте повече информация от местните власти (www.mmediu.ro) или от най-

близкия център за събиране на отпадъци. Неправилното изхвърляне този вид устройства може 

да е предмет на национални разпоредби и неспазването ги довежда до глоба. 
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За юридически лица в Европейския съюз 

Ако искате да премахнете електронен или електрически уред, поискайте необходимата 

информация от вашия търговец или доставчик. 

Изхвърлянето в страни извън Европейския съюз 

Ако желаете да изхвърлите продукта, поискайте от местния отдел или търговец необходимата 

информация за правилния начин на изхвърляне. 

Продуктът отговаря на всички основни изисквания на съответното законодателство на 

ЕС. Всички промени в съдържанието, дизайна или техническите спецификации могат да бъдат 

извършени без предварително уведомяване и си запазваме правото да ги направим. 

Този продукт не съдържа опасни материали за околната среда (олово, 

живак, кадмий, хексавалентен хром и броминирани запалими агенти: PBB и PBDE). 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

(а) Име на продукта или търговската марка Vortex 

(b) Код на продукта LEDV-32CK600 

 

(c) Клас на енергийна ефективност A 

(d) Виден диагонал на екрана, в сантометри и 

инчове 

81/32 

(e) Консумираната енергия в активен режим, 

измерена в съответствие с процедурата, 

посочена в приложение VII (W) 

35 

(f) Годишната консумирана енергия, изчислена 

в съответствие с приложение II, в kWh на 

година, закръглено до най-близкото цяло 

число; това е описано като "консумирана 

енергия от XYZ kWh годишно, въз основа на 

51 
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консумираната енергия от телевизора, когато 

той работи за 4 часа в продължение на 365 дни; 

действителната консумация на енергия зависи 

от условията на използване на телевизора“; 

(g) консумираната енергия в режим на 

готовност и/или изключен, измерена в 

съответствие с процедурата, посочена в 

приложение VII (W) 

<0,5 

(h) резолюция на екрана измерена в брой 

физически пиксели по хоризонтала и 

вертикала позиция. 

1366x768 

 

ВНОСИТЕЛ 

S.C. COMPLET ELECTRO SERV S.A. 

Voluntari – Sos. Bucuresti Nord, 10 

Global City Business Park, Corp 011, et. 10 

Телефон за връзка с клиентите: 0374168303 

E-mail: relatiiclienti@ces.nt.ro 

www.completeelectroserv.com 

www.myria.ro 

Romania 

mailto:relatiiclienti@ces.nt.ro
http://www.completeelectroserv.com/
http://www.myria.ro/


 
 
Complet Electro Serv S.A. 

Voluntari- Sos. Bucuresti Nord, 10 Global City 

Business Park, Corp 011, et. 10 

• Телефон за връзка с клиенти: 0374168303 

• email: office@ces.nt.ro 

• Уеб страница: vvww.myria.ro  

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 2017/TL461 

Ние, Complet Electro Sery S.A., Voluntari- Sos. Bucuresti Nord, 10 Global City 

Business Park, Corp 011, et. в качеството си на марка Vortex, потвърждаваме, че 

предмета на декларацията: 

Вид продукт Марка Модел Качества 

LED 
телевизор 

Vortex LEDV-32CK600 
32", 2x5W, Clasa II, 
100-240V- 

 

описан по-горе, отговаря на съответното законодателство за хармонизиране на 

Европейския съюз: 
2014/30/ЕС относно електрическото оборудване, предназначено за използване 
при определени 
граници на напрежението 
2014/35/ЕС - електромагнитна съвместимост 
2014/53/EU - RED 
2011/65/EU-RoHS 
и европейски стандарти: 

Категория Вид продукт Приложими стандарти 

EMC LED телевизор 

EN 55032:2015 

EN 55020:2007 

+A11:2011 

EN 61000-3-2:2014 

EN 61000-3-3:2013 

LVD LED телевизор EN60065:2014 

RED LED телевизор 

DRAFT ETSI EN301 489-1 

V2.20 ETSI EN 301 489-3 

V2.1.1 ETSI EN 303 340 V1.12 
ETSI EN 62479:2010 

RoHs LED телевизор IEC 62321:2009  

Настоящата декларация за съответствие се издава на собствена 
отговорност на производителя. 

Мястото и датата на издаването на декларацията: Букурещ, 15-06-2017 г. 

 

 

 

 

011 Complet Electro Sery 

mailto:office@ces.nt.ro
http://vvww.myria.ro/


 


