








DC 12V input

DC 12V input
TV 12V DC Car Power Supply Cable - DC 

5.5mm x 2.1mm plug Car Cigarette 
Lighter, Male Plug



12V DC 3-5A connection

12V



Connect 12 V DC power supply cable
For alternative TV 12V DC power, please plug the 12V DC 3-5A car power 
supply cable. Cable must be DC 5.5mm x 2.1mm to car cigarette lighter 
male plug. 
Note : the cable is not included. 























































DC 12V input

12 V nuolatinės srovės įvestis 
TV 12V DC Nuolatinės srovės transporto 
priemonės maitinimo laidas – nuolatinės 

srovės kištukas 5,5 mm x 2,1 mm 
automobilio cigarečių degiklio kištukas



3-5 A 12 V nuolatinės srovės pajungimas 

12V



Prijunkite 12 V nuolatinės srovės maitinimo kabelį. Alternatyviam 12V 
DC TV tiekimui prijunkite 3-5A 12V DC nuolatinės srovės automobilio 
maitinimo laidą.  DC kabelis 5,5 mm x 2,1 mm, prijungiamas prie 
automobilio cigarečių degiklio kištuko.
Pastaba. Kabelis į komplektaciją neįeina.























































DC 12V input

Ieeja 12 V līdzstrāva
TV 12 V līdzstrāva Automašīnas barošanas 

kabelis - spraudnis līdzstrāvai 5,5mm x 
2,1mm Automašīnas piepīpētāja 

spraudnis



Pieslēgums 3-5 A 12V līdzstrāva

12V



"Ühendage 12V DC toitekaabel.
 Ühendage 3-5A 12V DC auto toitekaabel alternatiivse 12V DC TV 
toiteallikana. 5,5 mm x 2,1 mm alalisvoolukaabel, mis on ühendatud 
auto sigaretisüütaja pistikuga.
Märge. Kaabel ei kuulu tarnekomplekti."















































LED-TELERI
KASUTUSJUHEND

OLULINE
Enne teleri paigaldamist ja kasutamist lugege 
kasutusjuhend hoolikalt läbi.
Hoiustage kasutusjuhendit käepärases kohas, et seda 
vajadusel uuesti lugeda.



HOIATUS
ELEKTRILÖÖGI OHT

MITTE AVADA

Seade töötab kõrgepingega. Elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge 
kunagi eemaldage teleri korpust iseseisvalt, vaid pöörduge 
kvali�tseeritud spetsialisti poole.

Elektrilöögi oht suureneb, kui telerit on modi�tseeritud või paigaldamine ei toimunud 
ettenähtud viisil. Ärge kunagi proovige ise seadet remontida või lahti võtta. Remonti peab 
teostama kvali�tseeritud spetsialist.

See hoiatuskolmnurk viitab seadme 
dokumentatsioonis märgitud olulistele kasutus- ja 
tehnohooldusjuhenditele.

Hoiatus
See sümbol, mis kujutab välgunoolt kolmnurgas, 
viitab antud seadmes ohtlikule pingele, mis on 
piisavalt suur, et kujutada endas elektrilöögi ohtu.

Ohutusteave



Olulised ettevaatusabinõud
1. Lugege kasutusjuhend läbi.
2. Hoidke kasutusjuhend alles.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Ärge kasutage antud seadet vee lähedal.
6. Puhastage seadet vaid kuiva lapiga.
7. Ärge blokeerige seadmeventilatsiooniavasid. Paigaldage seadet vastavalt tootja juhistele.
8. Ärge paigaldage seadet küttekehadele ega soojust eraldavatele seadmetele liialt lähedale 
(radiaatorid, pliidid, soojapuhurid või teised seadmed, ka võimendid).
9. Ärge üritage eirata polariseeritud või maandusega pistiku ohutuks tegevaid omadusi. Polariseeritud 
pistikul on kaks kontakti, milledest üks on laiem kui teine. Maandusega pistikul on kaks kontakti ja 
kolmas maandav haru. Lai laba või kolmas haru on olemas ohutuse huvides. Kui pistik ei sobitu 
seinakontaktiga, siis konsulteerige elektrikuga, et ta vahetaks välja vananenud seinakontakti.
10. Kaitske toitejuhet, et sellele peale ei astutaks ega painutataks, eriti pistiku lähedalt, pistikupesade 
juurest ja kohtades, kus juhtmed väljuvad seadmest.
11. Kasutage ainult tootja poolt heaks kiidetud lisaseadmeid/-tarvikuid.
12. Kasutage vaid tootja poolt heaks kiidetud või seadmega koos müüdavaid aluseid, statiive, 
kronsteine, laudu, jne. Aluse kasutamisel olge selle liigutamisel ettevaatlik, et seade ümber ei kukuks. 

13. Kui esineb äikeseoht või seadet ei kasutata pikemat aega, siis ühendage see elektrivõrgust lahti.
14. Hoiatus:
15. Tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks vältige seadme kokkupuudet niiskuse või vihmaga.
16. Väljalülitamiseks kasutage pistikut, mis peab olema alati kättesaadav.
17. Seinapistik peab olema paigaldatud seadme lähedale ja olema lihtsalt kättesaadav.
18. Ärge paigaldage seadet  suletud  kohtadesse ega kitsasse  mööblisse  nagu raamaturiiulisse, kus 
puudub korralik ventilatsioon või pole täidetud tootja juhised.
19. Ärge asetage seadme lähedusse veeanumaid, näiteks, vaase ja kaitske seadet veepritsmete eest.
20. Ärge asetage seadmele ohutusallikaid nagu vedelikuga täidetud anumaid, küünlaid jm.
21. Paigaldamine seinale või lakke - seadme paigaldamine seinale või lakke peab olema teostatud 
vastavalt tootja juhistele.

 
22. Ärge asetage telerit, kaugjuhtimispulti või patareisid avatud leegi, otseste päikesekiirte või teiste 
soojusallikate lähedusse. 
23. Leekide ja tulekahju vältimiseks hoidke küünlad ja teised tuleohtlikud esemed telerist, 
kaugjuhtimispuldist ja patareidest ohutul kaugusel.
24. Normaalse töö tagamiseks peab USB-pesa laadimiseks kasutama 0,5 A.
25. Antud kasutusjuhend on mõeldud ainult kvali�tseeritud teeninduspersonalile kasutamiseks. 
Elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge teostage iseseisvalt ühtegi hooldustööd, välja arvatud need, mis 
on märgitud kasutusjuhendis. 
26. kui te just ei ole kvali�tseeritud neid tegema.
27. Vältige patareide otsest kokkupuudet soojusega, nagu otsesed päikesekiired, avatud tuli jm.
28. Antud seade on II klassi või topeltisolatsiooniga elektriseade. See on disainitud nii, et ei vaja 
täiendavat maandamist.
29. Kasutamisel maksimaalne toatemperatuur - 45 kraadi.
30. Maksimaalne kasutuskõrgus - 2000 meetrit.



Teleri seinakinnistuste kokkupanek

Teleri kinnitamine seinale

1. Esmalt asetage teler siledale pinnale, mis on kaetud pehme riidega, vältimaks teleri ekraani 
kriimustamist.
2. Kasutage kruvikeerajat, et eemaldada alumisele alusele kinnitatud kruvid (vt noole suunda joon 1) 
ja alumine alus (olge ettevaatlik kruvide ja aluse eemaldamisel).
3. Moodustage üks seinakinnitus vastavalt suurusele, mis on märgitud noolesuundadega joon 2 ja 3.
4. Puurige seina sisse neli piisava suurusega auku (suurus on informatiivne) ja pange neli kruvi sisse 
(lisaelemendid).
5. Vastavalt joon 4, keerake kruvid kruvikeerajaga teleri tagakülge kinni, riputage teler seinale.

Märkused:
1. Seinale kinnitatud seinakinnitus on lisaosa.
2. Teleri kokkupanekul eemaldage kõik teid ümbritsevad mööbliesemed ja asjad, mis võivad teie 
tööd segada.
3. Ohu vältimiseks paluge teleri kinnitamisel teiste inimeste abi.
4. Pildid paigaldamisest on informatiivsed.
5. Teleri seinakinnituse paigaldamisel jälgige kasutusjuhendit.
6. Kasutage seinakinnitust VESA-ga ühilduvast seinakinnituskomplektist.



DC 12V input

Telerinupud ja -liidesed

Telerinupud
Tähelepanu: allpool on toodud funktsionaalne skeem, tegelik asukoht ja paiknemine võib olla mudeliti 
erinev.

Liidesed
Tähelepanu: allpool on toodud erinevad liidesed, mille tegelik asukoht ja paiknemine võib olla mudeliti 
erinev.

SOURCE: välisignaali sisendi valik 
MENU: peamenüü kuvamine ja menüüvaliku kinnitamine
CH+/-: kanali valimine
VOL+/-: helitugevuse reguleerimine

AV-sisend
AV-välisignaali sisend ja vastavad 

vasakule/paremale heli- ja kanalinupud.

PC AUDIO-sisend
VGA-sisend ja audioväljund.

CI-liides
CI-liidese (üldliides) sisend, vajalik 

CAM-moodul (tingimisi ligipääs), mida 
kasutatakse tasulise TV korral.

Kõrvaklappide väljund
Kõlarid ei tööta, kui kõrvaklapid on 

ühendatud.

USB-sisend
Meediafailide või salvestatud programmi 

esitamiseks ühendage USB-seade, 
kasutage selleks PVR-funktsiooni.

12V alalisvoolu sisend
  TV 12 V auto alalisvoolu toitekaabel – 

alalisvoolu pistik 5,5 mm x 2,1 mm Auto 
sigaretisüütaja, pistik

HDMI-sisend
Digitaalse signaali sisend HDMI-video 

ühendamiseks.

ANT 75
Antenniühenduse sisend (75/VHF/UHF).

VGA-sisend
Arvuti analoogsignaali sisend.

COAXIAL 
SPDIF-vastuvõtjaga ühendamine.



Välisseadmete ühendusskeem

3-5 A 12 V DC ühendus 

12V



Teleri paigaldamine
Asetage teler kõvale siledale pinnale, mis kannataks teleri raskust. 
Ohu vältimiseks paigaldage teler eemale veest ja kuumusest (nt valgus, 
põlevad küünalad,  radiaatorid), ärge blokeerige tagumisel paneelil 
ventilatsiooniavasid.

Antenni ja elektritoite ühendamine
1. Ühendage antennikaabel antennipessa, mis asub teleri tagumisel 
paneelil.
2. Ühendage teleri toitekaabel (AC 100-240V- 50/60Hz).

Teleri käivitamine
3. Vajutage teleri käivitusnuppu, indikaatortuli muutub roheliseks. Kui 
teler on ooterežiimil muutub indikaatortuli punaseks. Teleri väljalülita-
miseks vajutage uuesti teleri käivitusnuppu.

Tähelepanu: Pildid on informatiivsed.

12 V alalisvoolu toitekaabli ühendamine
12 V alternatiivse alalisvoolu korral ühendage 12 V alalisvoolu auto 
toitekaabel 3-5A. Alalisvoolu kaabel 5.5 mm x 2.1 mm ühendatakse 
auto sigaretisüütajasse.
Märkus: toitekaabel ei kuulu komplekti.

1. Avage pakkepakend, võtke välja teler, tarvikud ja alus 
(mõnedel mudelitel alus puudub). 
2. Vältimaks teleri kahjustamist asetage teler pehmele 
riidele ekraaniga alla, kinnitage telerialus kruvidega televi-
isori külge. 
3. Pange alus kokku ja kinnitage teleri külge. 
4. Paigaldamine on lõpetatud.

Tähelepanu: 
Joonised on informatiivsed.
Palun pöörake tähelepanu oma teleri eripäradele.

Teleri paigaldamine ja ühendamine

Telerialuse paigaldusjuhend



Ühendage teleri RF-sisendkaabel "RF-In" sisendisse ja teleri antennipessa.

Keele valimine
Teleri ja sõnumite keele valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil              nuppe. 

Riigi valimine
Riigi valikumenüü avamiseks vajutage            nuppe.
Riigi valimiseks vajutage           nuppe.

Esmane paigaldus

Automaatne seadistamine
Esimene seadistustüüp on ATV: vajutage Menüü nuppu ja siis noolega vasakule nuppu, et jätta ATV 
seadistamine vahele.
Teine seadistustüüp on DTV: vajutage Menüü nuppu ja noolega paremale nuppu, et jätta DTV 
seadistamine vahele.



TV-kanalid 
Peamenüü kuvamiseks vajutage Menüü 
nuppu.
Peamenüüst Kanali valimiseks vajutage  
nuppe.
1. Kanalimenüü seadistuse vahel 
navigeerimiseks vajutage             nuppe.
2. Seadistusvaliku kinnitamiseks vajutage 
Enter nuppu.
3. Seadistamise lõpetamisel, vajutage 
salvestamiseks ja eelmisesse menüüsse 
naasmiseks Enter nuppu.

Automaatne seadistamine
Automaatse seadistamise valimiseks vajutage            nuppe, protsessi käivitamiseks vajutage Enter/     
nuppu.

Peamenüü toimingud



Kanalite sorteerimine
Kanalite sorteerimise valimiseks vajutage             nuppe, alamenüüsse sisenemiseks vajutage Enter nuppu.
Kolmevärviline kood aitab teid sorteerimisel.
 

Esmalt valige              nuppudega kanal, siis:
Vajutage punast nuppu, et kustutada kanal loendist.
Vajutage kollast nuppu, et liigutada kanal oma lemmikute hulka.
Vajutage sinist nuppu, et jätta valitud kanal vahele.
Vajutage Fav nuppu, et lisada või eemaldada kanal oma lemmikute 
hulgast (teler jätab kanali automaatselt vahele, kui kasutate kanalite 
kuvamiseks CH+/- nuppu).

Peamenüü toimingud

Jooksev kanal
Kanalinumbri seadistamine.

Värvisüsteem
Värvisüsteemi valimine 
(Saadaval süsteemid: AUTO, PAL, SECAM).

Helisüsteem
Helisüsteemi valimine.

Kvaliteet
Kanalisageduse seadistamine.

Otsing
Alustage kanali otsingut.

DTV manuaalne seadistamine 
Teleri manuaalse seadistamise valimiseks vajutage  
nuppe, alamenüüsse sisenemiseks vajutage Enter 
nuppu.
Kanali valimiseks vajutage             nuppe, programmi 
otsimiseks vajutage Enter nuppu.



Ajakava loend
Salvestamise ajakava valimiseks 
vajutage            nuppe, alamenüüsse 
sisenemiseks vajutage Enter nuppu. See 
on saadaval allikas.

Vajutage kollast nuppu, et seadistada kanalit, 
režiimi, salvestuse algus- ja lõppaega.

Kanalisignaali info
Signaaliinfo valimiseks vajutage            nuppe, signaali kohta lisainfo saamiseks vajutage Enter nuppu. 
Funktsioon on saadaval vaid digitelevisiooni signaali olemasolu korral.

CI-ühenduse info (CI-funktsiooni korral) 
CI-ühenduse info valimiseks vajutage              nuppe, lisainfo saamiseks 
vajutage Enter nuppu. Funktsioon on saadaval sisestatud CI-kaardiga.

Kui kellaaja määramine satub kon�ikti, 
tekib hoiatussõnum.

Peamenüü toimingud



Antenni seadistamine
Antenni seadistamise valimiseks vajutage             nuppe, alamenüüsse sisenemiseks vajutage 
Enter/      nuppu.

Automaatne seadistamine
Automaatse seadistamise valimiseks vajutage            nuppe, alamenüüsse sisenemiseks vajutage 
Enter/      nuppu.

Peamenüü toimingud

Satelliittelevisiooni kanaliloend (DVB-S2 funktsiooni toetamisel)



Pildirežiim 
Pildirežiimi valimiseks vajutage             nuppe, alamenüüsse sisenemiseks 
vajutage OK nuppu.
Kui pilt on kuvatud personaalses režiimis, saate muuta selle kontrasti, 
heledust, värvi, teravust ja tooni.
NÕUANNE: Vajutades PMODE nuppu saate muuta pildirežiimi otse.

Kontrastsus/heledus/värv/toon/teravus
Funktsiooni valimiseks vajutage             nuppe ja seadistamiseks vajutage             nuppe.
Kontrastsus – pildi kontrastsuse seadistamine, kuid pilt ise ei muutu tumedamaks/heledamaks.
Heledus – pildi visuaalse fooni seadistamine, see mõjutab pildi tumedaid piirkondi.
Värv – pildi värvitoonide küllastatuse seadistamine, vastavalt oma eelistustele.
Toon – kasutatakse värvide kompenseerimiseks NTSC-koodi muutmisel.
Teravus – pildidetailide teravuse muutmine.

Pildimenüü

Peamenüü kuvamiseks vajutage 
Menüü nuppu. 
Peamenüüs Pildimenüü valim-
iseks vajutage            nuppe.
1. Pildimenüüs soovitud seadistu-
ste muutmiseks vajutage      
            nuppe.
2. Seadistusvaliku kinnitamiseks 
vajutage OK.
3. Seadistamise lõpetamisel 
vajutage salvestamiseks ja eelmi-
sesse menüüsse naasmiseks 
Menüü nuppu



Värvitemperatuur 
Kogu pildi üldise värvitooni muutmine.
Värvitemperatuuri valimiseks vajutage             nuppe ja alamenüüsse 
sisenemiseks vajutage OK nuppu. Valimiseks vajutage             nuppe. 
(Saadaval pildirežiimid: külm, keskmine soe).
Punase, rohelise ja sinise värvi muutmine on võimalik 
kasutajarežiimis.
Külm valgel siniste toonide võimendamine.
Keskmine soojade ja külmade toonide võimendamine.
Soe valgel punaste toonide võimendamine.

Mürasummutamine
Pildimüra intensiivsuse �ltreerimine vähendab pildimüra ja parandab 
pildi kvaliteeti. 
Pildimüra valimiseks vajutage             nuppe ja alamenüüsse 
sisenemiseks OK nuppu.

Väljas – vajutage, kui soovite keelata müra tuvastamise.
Madal – tuvastage ja vähendage madalat videomüra.
Keskmine – tuvastage ja vähendage keskmist videomüra.
Kõrge – tuvastage ja vähendage võimendatud videomüra.
Vaikimisi – vaikimisi sätted.

HDMI-liidese režiim 
HDMI-liidese režiimi valimiseks vajutage             nuppe ja alamenüüsse 
sisenemiseks vajutage OK nuppu. Valimiseks vajutage            nuppe. 
Saadaval pildirežiimid (automaatne, video, arvuti).

Pildimenüü



Peamenüü kuvamiseks vajutage Menüü nuppu. 
Peamenüüs HELI valimiseks vajutage             
nuppe.
1. Helimenüü seadistuse vahel navigeerimiseks 
vajutage             nuppe.
2. Seadistusvaliku kinnitamiseks vajutage Enter.
3. Seadistamise lõpetamisel vajutage 
salvestamiseks ja eelmisesse menüüsse 
naasmiseks Enter nuppu.

Helirežiim
Helirežiimi valimiseks vajutage               nuppe ja alamenüüsse sisenemiseks vajutage 
Enter nuppu. 
Valimiseks vajutage             nuppe.

Personaalses režiimis saate muuta kõrgeid helitoone ja bassi.
Märkus: Vajutades kaugjuhtimispuldil SMODE nuppu saate muuta heliseadistusi otse.
Standardne – tasakaalustatud heli kõikides ruumides.
Muusika – originaalheli esitamine, sobib muusikaprogrammidele.
Film – kõrgeid helitoone ja bassi võimendamine rikkaliku helikogemuse saamiseks.
Sport – sportimisel kostuvate helide võimendamine.
Personaalne – valige, kui soovite ise heliseadistusi muuta.
Märkus: heli kõrgete toonide ja bassi seadistamine on saadaval ainult kasutajarežiimis, te saate seadistada 
neid vastavalt oma eelistustele.

Tasakaal
Funktsiooni valimiseks vajutage              nuppe ja seadistamiseks vajutage               nuppe.

Automaatne helitase
Funktsiooni valimiseks vajutage              nuppe ja sisse ja välja lülitamiseks vajutage               nuppe.

SPDIF-režiim
Funktsiooni valimiseks vajutage              nuppe ja sisse/PCM/Auto seadistamiseks vajutage               nuppe.

AD-lüliti
Funktsiooni valimiseks vajutage               nuppe ja sisse ja välja lülitamiseks vajutage               nuppe.
Amblüoopia funktsioon pimedatele. Heliread kirjeldavad ekraanil kuvatavat pilti. 
Toetamiseks on vaja spetsiaalset koodi.

Märkused:
Tasakaal: Antud funktsioon aitab seadistada kõlarite tööd, et te kuuleks neid igast punktist.
Automaatne helitase: Antud funktsioon on mõeldud kanali- ja programmivahelise helivahe vähendamiseks.
 

Helimenüü



Peamenüü kuvamiseks vajutage Menüü nupu ja kellaaja 
seadistamiseks vajutage             nuppe.
1. Helimenüü seadistuse vahel navigeerimiseks 
vajutage            nuppe.
2. Seadistusvaliku kinnitamiseks vajutage Enter.
3. Seadistamise lõpetamisel vajutage salvestamiseks ja 
eelmisesse menüüsse naasmiseks Enter nuppu.

Ajatsoon
Ajatsooni valimiseks vajutage             nuppe ja alamenüüsse sisenemiseks 
vajutage Enter nuppu.
Valimiseks vajutage             ja             nuppe. 

Unetaimer
Unetaimeri valimiseks vajutage             nuppe ja alamenüüsse 
sisenemiseks vajutage Enter nuppu. 
Valimiseks vajutage            nuppe. 
(Saadaval on järgmised funktsioonid: väljas / 10 min / 20 min / 30 min / 
60 min / 90 min / 120 min / 180 min / 240 min.)

Ooterežiim 
Ooterežiimi valimiseks vajutage             nuppe ja alamenüüsse 
sisenemiseks vajutage Enter nuppu. 

Valimiseks vajutage             nuppe.

Märkus: Kaugjuhtimispuldi kasutamine pole ooterežiimi ajal võimalik. Kui 
te teete siiski mõne toimingu – läheb ooterežiimi aeg sassi.

OSD-taimer  
OSD-taimeri valimiseks vajutage             nuppe ja alamenüüsse 
sisenemiseks vajutage Enter nuppu. Valimiseks vajutage             nuppe.

Ajamenüü



Peamenüü kuvamiseks vajutage Menüü nuppu. 
Peamenüüs Parooli valimiseks vajutage            nuppe.
1. Helifunktsiooni seadistamiseks vajutage           nuppe.
2. Seadistusvaliku kinnitamiseks vajutage             nuppe.
3. Pärast seadistamise lõpetamist vajutage Menüü 
nuppu, et naasta eelmisesse menüüsse.

Süsteemi lukustamine 
Süsteemi lukustamine valimiseks vajutage            nuppe, ksiis vajutage Enter 
nuppu, et teha kehtivaks kolm järgmist funktsiooni.

Vaikimisi seadistatud parool on 0000, unustades parooli helistage 
klienditeenindusesse.

Parooli seadistamine 
Parooli seadistamiseks vajutage            nuppe ja uue parooli määramiseks 
vajaliku alamenüü kuvamiseks vajutage Enter nuppu.

Kanalile parooli seadistamine
Teatud kanalile parooli seadistamiseks vajutage            nuppe ja kanaliloendi 
avamiseks vajutage Enter nuppu. Parooli seadistamiseks ja maha võtmiseks 
vajutage rohelist nuppu.

Vanemlik kontroll
Vanemlikku kontrolli sisenemiseks vajutage            nuppe ja siis vajutage 
Enter nuppu, et avada alamenüü ja valida number, mis vastab teie laste 
vanusele. 

Numbrilukk
Numbriluku valimiseks vajutage            nuppe, lukustamiseks või selle 
lõpetamiseks vajutage            nuppe. Kui lukustamine on sisselülitatud, ei 
reageeri numbripaneeli puudutustele, navigeerimiseks tuleb kasutada 
kaugjuhtimispulti.

Parooli seadistamine



1. Hotellirežiimi avamiseks vajutage             nuppe. 
2. Alamenüü kuvamiseks vajutage Enter nuppu.
3. Seadistamise lõpetamisel vajutage salvestamiseks ja 
eelmisesse menüüsse naasmiseks Enter nuppu.

Hotellirežiim
Hotellirežiimi valimiseks vajutage             nuppe, sisse ja välja lülitamiseks vajutage             nuppe.
Allika lukustamine
Allika lukustamise valimiseks vajutage             nuppe, alamenüü kuvamiseks vajutage Enter nuppu.
Vaikimisi allikas
Funktsiooni valimiseks vajutage             nuppe ja alamenüü kuvamiseks vajutage Enter nuppu.
Vaikimisi programm
Vaikimisi programmi valimiseks vajutage             nuppe ja seadistamiseks vajutage             nuppe.
Saadaval, kui vaikimisi allikaks on valitud teler.
Maksimaalne helitugevus
Maksimaalne helitugevuse valimiseks vajutage             nuppe ja sisse ja seadistamiseks vajutage              
nuppe.
Kanal
Kanali valimiseks vajutage             nuppe ja sisse ja välja lülitamiseks vajutage             nuppe.
Pilt
Pildi valimiseks vajutage             nuppe ja sisse ja välja lülitamiseks vajutage             nuppe.
Heli
Heli valimiseks vajutage             nuppe ja sisse ja välja lülitamiseks vajutage             nuppe.
Kellaaeg
Kellaaja valimiseks vajutage             nuppe ja sisse ja välja lülitamiseks vajutage              nuppe.
Lukustamine
Lukustamise valimiseks vajutage             nuppe ja sisse ja välja lülitamiseks vajutage             nuppe.
Seadistamine
Seadistamise valimiseks vajutage             nuppe ja sisse ja välja lülitamiseks vajutage             nuppe.
Lukustamise lõpetamine
Lukustamise lõpetamise valimiseks vajutage             nuppe ja varasemalt tehtud muudatuste 
kustutamiseks vajutage Enter nuppu.

Hotellirežiim (vajalik režiimi toetamine)



Peamenüü kuvamiseks vajutage Menüü nuppu. 
Peamenüüs seadistuste valimiseks vajutage             nuppe.
1. Seadistuste menüüs soovitud muudatuste tegemiseks 
vajutage             nuppe.
2. Seadistusvaliku kinnitamiseks vajutage Enter nuppu.
3. Seadistamise lõpetamisel vajutage salvestamiseks ja 
eelmisesse menüüsse naasmiseks Enter nuppu.

OSD keel
Valige OSD menüü, milles kuvatakse kõiki keeli. Vaikimisi on 
seadistatud inglise keel. 

Menüü keele valimiseks vajutage             ja             nuppe.

TT keel 
TT keele valimiseks vajutage             nuppe ja alamenüü kuvamiseks 
vajutage Enter nuppu.

TT keele valimiseks vajutage              ja              nuppe.

Audio keel
Audio keele valimiseks vajutage               nuppe ja alamenüü 
kuvamiseks vajutage Enter nuppu. 
Peamise audio keele valimiseks vajutage               nuppe.
Audio keele valimiseks vajutage               ja               nuppe.

Subtiitrite keel
Subtiitrite keele valimiseks vajutage               nuppe ja alamenüü 
kuvamiseks vajutage Enter nuppu.
Peamise subtiitrite keele valimiseks vajutage               nuppe.
Subtiitrite keele valimiseks vajutage               ja               nuppe.

Seaded



Vaegkulmine 
Funktsiooni valimiseks vajutage             nuppe ja sisse ja välja 
lülitamiseks vajutage             nuppe.

PVR failisüsteem
Funktsooni valimiseks vajutage             nuppe ja alamenüü kuvamiseks 
vajutage Enter nuppu.
PVR failisüsteemi konttrollimise avamiseks vajutage             nuppe ja 
alamenüü kuvamiseks vajutage Enter nuppu. Selle funktsiooniga 
kontrollitakse USB-ühenduse kiirust.

Kuvasuhe
Kuvasuhte valimiseks vajutage             nuppe ja alamenüü kuvamiseks 
vajutage Enter nuppu. (Saadaval kuvasuhted: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, 
Zoom2).

Sinine ekraan
Sinise ekraani valimiseks vajutage             nuppe ja sisse ja välja 
lülitamiseks vajutage             nuppe.

Esmakordne paigaldamine
Funktsiooni valimiseks vajutage             nuppe ja sisenemiseks vajutage Enter nuppu.

Taaskäivitamine
Funktsiooni valimiseks vajutage             nuppe ja alamenüü kuvamiseks vajutage Enter nuppu.

Tarkvara uuendamine (USB)
Tarkvara uuendamise valimiseks vajutage             nuppe, ühendage oma USB-pessa USB-seade ja 
tarkvara uuendamiseks vajutage Enter nuppu.

HDMI CEC (vajalik HDMI CEC/ARC funktsiooni toetamine) 
HDMI CEC valimiseks vajutage              nuppe ja alamenüü kuvamiseks 
vajutage Enter nuppu. 

HDMI CEC HDMI CEC sisse ja välja lülitamiseks vajutage             nuppe.
HDMI ARC HDMI ARC sisse ja välja lülitamiseks vajutage             nuppe.
Automaatne ooterežiim Automaatse ooterežiimi sisse ja välja 
lülitamiseks vajutage             nuppe. 
Seadmete loend Seadme peamenüü kuvamiseks vajutage Enter 
nuppu.

Seaded



Peamenüü kuvamiseks vajutage Enter nuppu. 
Peamenüüs Ekraani valimiseks vajutage          
nuppe.
1. Ekraani menüüs soovitud muudatuste 
tegemiseks vajutage            nuppe.
2. Seadistusvaliku kinnitamiseks vajutage Enter 
nuppu.
3. Seadistamise lõpetamisel vajutage 
salvestamiseks ja eelmisesse menüüsse naasmiseks 
Enter nuppu.

Automaatne seadistamine
Seadistuste H-O�set / V-O�set / Suurus / Faas 
automaatseks seadistamiseks vajutage Enter nuppu.

H-O�set
Pildi horisontaalse asendi seadistamine.
H-O�set valimiseks vajutage            nuppe ja alamenüü kuvamiseks vajutage Enter nuppu.

V-O�set
Pildi vertikaalse asendi seadistamine.
V-O�set valimiseks vajutage            nuppe ja alamenüü kuvamiseks vajutage Enter nuppu.

Suurus
Ekraani suuruse seadistamine.
Suuruse valimiseks vajutage            nuppe ja alamenüü kuvamiseks vajutage Enter nuppu.

Faas
Seadistage horisontaalselt ristuvad jooned.
Faasi valimiseks vajutage            nuppe ja alamenüü kuvamiseks vajutage Enter nuppu.

Seadete lähtestamine
Seadete lähtestamise valimiseks vajutage            nuppe ja alamenüü kuvamiseks vajutage Enter nuppu.

Ekraani seaded

Märkused:

1. Kujutise vaatamisel pole müra vähendamine võimalik.
2. Helil pole AD vahetamine võimalik.
3. Aja ja heli kirjeldus ühtib Air-režiimiga.
4. Lukustusfunktsioonis pole kanalite blokeerimine ja vanemlik kontroll saadaval.
5. Seadistuste menüüs pole audio keel, subtiitrite keel, vaegkuulmine ja PVR-failisüsteem saadaval.
6. Arvutirežiimil puudub kanalimenüü.



Multimeedia

Märkus: Enne Meediamenüüs töötamist ühendage USB-seade ja vajutage Sisendi nuppu, et seadistada 
väline kõvaketas Meediale.

Multimeedia valimiseks vajutage             nuppe ja sisenemiseks vajutage Enter nuppu.

Seadistamist vajava positsiooni valimiseks vajutage            nuppe, sisenemiseks vajutage Enter nuppu.



Failide valikmenüüs sobiva faili vaatamiseks vajutage            nuppe ja siis vajutage meedia nuppu, et 
kuvada pilti.
Sobiva valiku esiletõstmisel kujutatakse faili informatsioon paremale ja pildi eelvaade keskele.

Fotomenüü

Pealehel Foto valimiseks vajutage             nuppe ja sisenemiseks vajutage Enter nuppu.
Vajutage Exit nuppu, et naasta eelmisesse menüüsse ja väljuda menüüst.



Sobiva faili kuulamiseks vajutage   
             nuppe ja siis vajutage Enter 
nuppu.
Vajutage             nuppe, et naasta 
eelmisesse menüüsse.

Pealehel Muusika valimiseks 
vajutage             nuppe ja 
sisenemiseks vajutage Enter 
nuppu.
Vajutage Exit nuppu, et naasta 
eelmisesse menüüsse ja väljuda 
menüüst.

Muusikamenüü



Sobiva faili vaatamiseks vajutage            nuppe ja siis vajutage Enter nuppu. 
Valitud �lmi käivitamiseks vajutage Meedia nuppu. 
Vajaliku menüü valimiseks vajutage Display nuppu ja seadistamise alustamiseks vajutage Enter nuppu.
Vajutage Exit nuppu, et naasta eelmisesse menüüsse ja väljuda menüüst.

Filmimenüü

Pealehel Filmi valimiseks vajutage              nuppe ja sisenemiseks vajutage Enter nuppu.
Vajutage Exit nuppu, et naasta eelmisesse menüüsse ja väljuda menüüst.



Sobiva faili vaatamiseks vajutage             nuppe ja siis vajutage Enter nuppu. 
Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage             nuppe.

Tekstimenüü

Pealehel Teksti valimiseks vajutage            nuppe ja sisenemiseks vajutage Enter nuppu.
Vajutage Exit nuppu, et naasta eelmisesse menüüsse ja väljuda menüüst.



Toide puudub • Kontrollige, kas toitekaabel on ühendatud. Kui toide endiselt puudub, 
eemaldage toitekaabel ja ühendage see 60 sekundi pärast uuesti, seejärel 
lülitage teler uuesti sisse.

Signaali edastamine 
on häiritud

• Topelt- või fantoompildi teke on võimalik mägises piirkonnas või 
kõrghoonete ümbruses. Seadistage pilti manuaalselt: lugege signaali 
reguleerimisjuhendit või muutke väliantenni suunda. 
• Toaantenni kasutamisel võib vastuvõtt olla mõningatel juhtudel häiritud. 
Pildi kvaliteedi parandamiseks saate muuta antenni suunda, kui pilt ei 
parane, soovitame kasutada väliantenni.

Pilt puudub • Kontrollige, kas antenn on teleriga õigesti ühendatud. 
• Muutke kanalit ja kontrollige, kas probleem on püsiv ja viga on teleris.

Videol puudub heli • Suurendage helitugevust
• Võimalik, et aktiveeritud on helitu režiim. Vajadusel lülitage helitu režiim 
välja.

Heli on, kuid pilt 
puudub või esinevad 
värviprobleemid

• Suurendage pildi kontrastsust ja eredust.

Pilt ei liigu ja esineb 
müra

• Kontrollige, kas antenn on teleriga õigesti ühendatud.

Horisontaalsed jooned 
on häiritud

• Elektriseadmete tööd võivad segada teised koduses kasutamises olevad 
elektriseadmed nagu tolmuimeja ja föön. Lülitage kõik teised 
elektriseadmed välja.

Kaugjuhtimispult ei 
tööta

• Kontrollige, kas kaugjuhtimispuldi kaitsekile on eemaldanud. Proovige 
vähendada puldi ja teleri vahelist kaugust. Kontrollige, kas 
kaugjuhtimispulti patareid on õigesti sisestatud ja on töökorras. Vajadusel 
vahetage patareid uute vastu.
• Kui kaugjuhtimispult ei tööta, läheb teler mõne minuti pärast STANDBY 
režiimile.

Arvutirežiimil puudub 
video

• Kontrollige ekraanikaabli ühendust VGA'ga. 
• Veenduge, et ekraanikaabel ei oleks painutatud.

Arvutirežiim virvendab 
vertikaalselt

• Sisenege peamenüüsse ja kasutage ekraanimüra taktireguleerijat 
vertikaalsete liinide eemaldamiseks.

Arvutirežiimi ekraan 
on liiga tume või hele

• Reguleerige peamenüüs eredust või kontrastsust.

Probleem püsib • Lahutage toitekaabel, oodake 30 sekundit ja ühendage uuesti. Kui 
probleem püsib, siis ärge proovige seda ise lahendada, vaid võtke 
ühendust teeninduskeskusega.

Arvutirežiim ei tööta • Kontrollige arvutirežiimi seadistuste ühilduvust ekraanisuhtega.

Arvutirežiimis 
esinevad 
horisontaalsed jooned

• Horisontaalsete joonte katkemise vältimiseks reguleerige peamenüüs 
heli.

RCA-režiimiga 
ühendamisel esineb 
liinide katkemist

• Kasutage kvaliteetset kaablit.

Abi



Tehnilised andmed

Ekraani suurus

Ekraani suurus

TÖÖAEG: 60 000 tundi

Energia tarbimine               Põhitarvikud

Telerisüsteem Eelseadistatud kanalid      Kõlari väljund

Kasutusjuhend x1
Kaugjuhtimispult x1
Toitejuhe x1
AAA patareid x2



Kaugjuhtimispult

1

STANDBY: Teleri ooterežiimile ja sisse-/väljalülitamine.
MUTE: Heli välja- ja sisselülitamine.
0-9: Numbrinupud kanalile liikumiseks kanalinumbri sisestamisel.
 -/--: Kanaliloendi avamine.
        Tagasi eelmisele kanalile. 
PMODE: Pilt muutub järgmiselt: 
Standardne-Mõõdukas-Personaalne-Dünaamiline. Vajutage korra ja 
teile kuvatakse kõik kehtivad pildisätted.
SMODE: Heli muutub järgmiselt: 
Standardne-Muusika-Film-Sport-Personaalne. Vajutage korra ja teile 
kuvatakse kõik kehtivad helisätted. FAV: Kanalite lisamine 
lemmikute loendisse.
MTS/II: MTS/II režiimi valimine.
SUB-T: Programmi edastatavate subtiitrite kuvamine.
VOL +/-: Helitugevuse suurendamine/vähendamine.
CH +/-: Kanalite vahetamine.
ASPECT: Pildisuuruste vahel valimine.
FREEZE: Jooksva ekraani �kseerimine.
SLEEP: Vajutage nuppu automaatse väljalülitamise seadistamiseks 
või väljalülitamiseks. SLEEP nupule vajutamisega muutub 
automaatse väljalülitamise aeg järgmiselt: 
OFF-10-20-30-60-90-120-180-240-OFF.
SOURCE: Sisendsignaalide allikate kuvamine.
DISPLAY: Kanaliloendi kuvamine.
MENU: Põhimenüü kuvamine ja alamenüüle avamine.
EXIT: Menüüst/funktsioonidest väljumine.
         : Kinnitamine/ekraanimenüü funktsiooni valimine.
Punane/Roheline/Kollane/Sinine: vastavalt nupule ekraanimenüü 
valimine.
TEXT/CC/         : Teletekst/CC Subtiitrid/Tagasi kerimine.
SUB.PG/    II: Alamlehe kuvamine teleteksti 
ekraanil/Taasesitamine/Paus.
REVEAL/         : Peidetud info kuvamine, nt teletekstis vastused 
küsimustele/Edasi kerimine.
HOLD/I        : Teleteksti hoidmine/Eelmine.
SIZE/        II: Ekraanisuuruse muutmine/Järgmine.
    Stopp.
ROOT: Vajutades ROOT nuppu USB-režiimis fotode või videote 
vaatamisel, esitamine peatatakse ja te naasete kataloogi.
REPEAT: Kordamine.
LIST: Programmide loend.
INDEX: Teleteksti loendis lehekülje valimine.
HDMI: Digisignaali sisenemine HDMI-videoühenduse kaudu.
USB: Ühendage USB-seade ja esitage sealseid meediafaile.











DC 12V input

Вход 12 В пост. тока
ТВ 12 В пост. тока Автомобильный 

кабель питания — штекер пост. тока 5,5 
мм x 2,1 мм  Автомобильный 

прикуриватель, штекер



Подключение 3-5 А 12 В пост. тока

12V



Подключите кабель питания 12 В пост. тока
Для альтернативного питания ТВ 12 В пост. тока подключите 
автомобильный кабель питания 3-5 А 12 В пост. тока. Кабель пост. 
тока 5,5 мм x 2,1 мм, подсоединяется к штекеру автомобильного 
прикуривателя.
Примечание. Кабель не входит в комплект поставки.























































Il collegamento da 3-5 A 12 V CC 

12V
DC 12V input

L'input 12V CC 
TV 12 V CC Il cavo di alimentazione per 
veicoli -La spina CC da 5,5 mm x 2,1 mm 
L'accendisigari, la spina

Collegare il cavo di alimentazione da 12 V CC.
Per un'alimentazione di TV alternativa a 12 V CC. Collegare il cavo di alimentazione per veicoli da 
3-5 A 12 V CC. Il cavo CC da 5,5 mm x 2,1 mm è collegato alla spina dell'accendisigari.
Nota. Il cavo non è in dotazione.











Anschluss 3-5 A 12-V-Gleichstrom.

12V
DC 12V input

Eingang 12-V-Gleichstrom 
TV 12-V-Gleichstrom Autostromkabel - 
Gleichstrom-Stecker 5,5 mm x 2,1 mm 
Auto-Zigarettenanzünder, Stecker

12-V-Gleichstromkabel anschließen. Für eine alternative 12-V-Gleichstromversorgung des Fern-
sehers schließen Sie ein 3-5A 12-V-Gleichstromkabel des Autos an.
 5,5 mm x 2,1 mm Gleichstromkabel für den Anschluss an den Zigarettenanzünder im Auto.
Vermerk. Das Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.











Conexión 3 a 5 A 12 V CC

12V
DC 12V input

Entrada de 12 V CC
TV de 12 V CC Cable de alimentación 
automotriz para conector eléctrico de 
CC 5,5 mm x 2,1 mm  Toma de mechero, 
conector eléctrico

Conecte un cable de alimentación de 12 V CC 
Para una fuente de alimentación alternativa de TV de 12 V CC conecte un cable de alimentación 
automotriz de 3 a 5 A 12 V CC. Cable CC de 5,5 mm x 2,1 mm conectado a la toma de mechero.
Nota. El cable no está incluido en el volumen de suministro.











12V CC connexion 3-5A

12V
DC 12V input

Entrée CC 12V
Câble d'alimentation pour voiture TV 
12V DC - Fiche CC 5.5mm x 2.1mm, 
allume-cigarette de voiture, �che mâle

Connecter le câble d'alimentation 12 V CC
Pour une alimentation alternative de la télévision en 12V CC, brancher le câble d'alimentation de 
voiture 12V DC 3-5A. Le câble doit être de 5.5mm x 2.1mm CC à la prise mâle de l'allume-cigare de 
la voiture. 
Note : Le câble n'est pas fourni. 




