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EE

kASUTAjA jUHeND

LED TV

On tähtis: tähelepanelikult lugema juhend enne 
televiisoriga kasutamist. Säilitage juhend kasu-

tamiseks tulevikus
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EE Info tehnikaohutusest

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Kasutatakse kõrge pinge antud seade töö jaoks. Et 
vähendama elektrišokki  riisiko, ärge peale võtke kere 
paneel, pöörduge kvalifitseeritud spetsialisti juurde.

Kui televiisor oli vigastatud või monteerimine oli teostatud mittevastaval 
määral – on võimalik elektrišokk, ärge katsuge avama televiisori kere 
iseseisvalt, on hädavajalik pöörduma remondispetsialisti juurde.

Hüüumärk, asetatud kolmnurgas, näitab sellele, et 
on olemas tähtsad juhendid ekspluatatsioonil ja 
tehnilisel teenindamisel seade dokumentatsioonis.

Hoiatus 
Välksümbol, asetatud kolmnurgas, hoiatab kasutajat, 
et kõrge pinge antud seades esitab elektrivoolu 
vigastamise riisiko.
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EETähtsed ettevaatusabinõuded

1. Loege juhend.
2. Säilitage juhend.
3. Juhtige tähelepanu kõigidele hoiatustele.
4. Järgige kõigidele juhenditele.
5. Ärge kasutage see seadis vee juures.
6. Puhtaks pühkima ainult kuivaga lappiga.
7. Ärge takistage õhuvoolu sattumisele seadisse, blokeerides ventilatsiooniavad.
8. Ärge paigutage soojuseallikate lähedal, niisugused nagu radiaatorid, kütteseaded, ahjud või teised 

seadised (kaasa arvatud võimendajad), millised tootvad soojus.
9. Ärge rikkuge polaarpistiku või maanduspistiku kaitsefunktsioonid. Polaarpistik omab kaks kontakti, üks 

milledest on laiem kui teine. Maanduspistik omab kaks tavalist kontakti ja kolmas maanduskontakt. 
Lai kontakt või maanduskontakt pistikudel on ettemääratud teie ohutuse tagamiseks. Kui pistik ei 
sobi pistikupesale, konsulteerige elektrikuga pistiku või vananenud pistikupesa vahetamiseks.

10. Ärge peale astuge ja ärge kokku pigistage toidekaabel, eriti lülitamise kohtades, elektripesa lähedal, 
seadisest kaabeli väljundi kohtades.

11. Kasutage ainult need täiendavad seadised, millised on lubatud tootjaga.
12. Kinnitage seadis ainult kärul, alustugis, kolmjalas, konsoolil või laual, näidatud tootjaga, või müüdud 

koos seadisega. Kasutades käru, olge ettevaatlikud seadise ümberpaigutamisel, s.t. käru võib 
kummuli kukkuma

13. Välja lülitage seadis elektritoide võrgust äike ajal või kui seadis kaua ei kasutakse.
Hoiatamine:
14. Süttimise või elektrišokki riisiko vältimiseks, ärge allutage seadis vee või niiskuse mõjutusele.
15. Toidenöör kasutakse nagu seade aparaati väljalülitamiseks. Sellel peab olla vaba pääs. 
16. Pistikupesa peab olla seadise lähedal ja kergelt kättesaadav.
17. See seadis mitte kunagi ei pea laiali paigutama raamatukappides või riiulidel, kui sellel ei taga piisav 

ventilatsioon või tootja juhend ei järgita.
18. Seadis ei pea sattuma tilkude ja pritsmede mõjumisele, esed, täidetud veega, näiteks – vaasid, ei pea 

paigutama seadisel.
19. Ärge pange ohuallikad seadisele (näiteks: nõuded vedelikudega, põlevad küünlad).
20. Seina- või laemontaaz – Seadis peab olema paigutatud seinal või lagil ainult  tootja soovituse 

vastavusega.
21. Mitte kunagi ärge paigutage televiisor, distantsjuhtimisepult või patareid avatud leeki või 
teiste soojuseallikade lähedal, kaasa arvatud sirged päikesekiired. Tuli levimise vältimiseks, alati 

hoidke küünlad ja teised tuliallikad kaugusest televiisorist, distantsjuhtimisepultist ja patareidest.
22. USB- liidend normaalseks tööks peab olema laaditud kuni 0.5 A.
Antud juhendid teenindamisel – ainult kvalifitseeritud spetsialistide jaoks. Selleks et alandama 

elektrilöögi risk, ärge üritage mitte mingit teod seadise teenindamisel peale need, millised on 
kirjeldatud kasutaja juhendis, kui teie ei oma vastav kvalifikatsioon.

23. Patarei ei pea olla allutatud üleliigsele soojendamisele päikesekiirtest, tulist või teistest 
soojuseallikadest.

24. Antud seadis kuulub kahekordselt isoleeritud elektriseadiste Teisele klassile, sellepärast ei nõua 
maandust.

25. Maksimaalne temperatuur seadise kasutamiseks – 45 kraadi.
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EE konsooli paigutamine

Televiisori kinnitamine seinal
1. Alguees pange televiisor laua peale, pange lauale pehme kang, et mitte kriimustama ekraan.
2. Kasutage kruvikeeraja, et välja keerama kruvid, millised on alumisel alustugil (suund on näidatud 

noolega, vaata joon. 1). Pealt võtke alumine alustugi (palun, võtke välja kruvid ja alustugi korralikult).
3. Tehke üks konsool, milline võib kinnitama seinal, vastavuses suurustega, millised on näidatud nooltega 

joon. 2 ja 3.
4. Sisse puurige neli auku jätkuva suuruse seinas (suurus ainult info jaoks) ja sisse asetage neli kruvit 

(täiend. elementid). 
5. Vastavusega joon.4, kruvikeerajaga kinni keerage kruvid televiisori tagapaneelile ja riputage televiisor 

seinale.

Märkus:
1. Konsool, kinnitatud seinale, on täiendav osana.
2. Televiisori paigutamisel, kaugele nihutage kõik mööbliesed ja teised objektid, millised võivad segama 

tööle, eemale.
3. Paigutades televiisor, paluge abijat kinnitada seda, pahanduste vältimiseks. 
4. Joonistused paigutamisel – ainult info jaoks.                                         
5. Järgige instruktsioonile televiisori konsooli paigutamisel.            
6. Paigutage konsool seinamontaazi komplektist.
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EETV nuppud ja liidese pistmikud

Televiisori nuppud
Märkus: all on antud ainult funktsionaalne skeem, faktiline asend ja paigutus erinevades mudelides võib 
olema erilaadne.

Liidese pistmikud
Märkus: all on antud erilaadsed liidese pistmikud, faktiline asend ja paigutus erinevades mudelides võib 
olema erilaadne.

AV sisend
AV signaali välissisend ja vastavad nuppud 

parem/vasak heli ja kanali jaoks

Välje kuularide jaoks
Millal kuularid on sisselülitatud, valjuhääldi 

ei tööta

VOL+                 VOL-                  CH+                 CH-                 MENU                 SOURCE

  Seadise sisselülitamine/väljalülitamine
SOURCE:  Signaali välissisendi valik.
MENU:  Peamenüü peegeldus ja menüü punkti valiku kinnitus.
CH+/-:  Kanali valik.
VOL+/-:  Helivaljuse reguleerimine.

CI pistmik
CI kaartlugeja sisendi (ühise liidese) selle 

jaoks on vaja CAM (ligipääsu tinglik moodul)
Kasutakse maksu-TV jaoks.

USB sisend
Lülitage USB seadis, et taasesitama media 
failid või programmi salvestus, kasutades 

PVR funktsioon.

Y Pb Pr sisend
Ühendamine komposiiti DVD / VCR pistmiku 

juurde
(Mõnedes mudelides ei ole antud liidese)

COAXIAL
Ühendavad SPDIF vastuvõtja.

HDMI sisend
Signaali digitaalsisend HDMI video 

ühendamiseks.

SCART 
Standart. Toetab komposiiti ja RGB signaali 

sisend. Euroopa ühendamine.
(Mõnedes mudelides ei ole antud liidese)

ANT 75
Sisend antenni ühendamiseks (75/VHF/UHF)

VGA sisend
PC analogisignaali sisend

PC AUDIO sisend
VGA sisend ja audio sisend
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EE Välisseadmete ühenduste skeem
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EETeleviisori paigutamine ja lülitamine
Paigutage televiisor
Paigutage televiisor kõvale pealispinnale, milline võiks vastu pidama 

televiisori kaal.
Ohu vältimiseks, ärge allutage vee või soojuse mõjumisele (näiteks: 

küünal, soojendi), ärge üle katke ventilatsioon televiisori tagapaneelis.

Pistmikud antenni ja elektritoide jaoks
1. Ühendage antennikaabel antennipistmikusse televiisori tagapaneelis.
2. Televiisori toidenööri ühendamine (AC 100- 240V~ 50/60Hz).

Välja lülitage televiisor
3. Vajutage sisselülitamise nuppu televiisoris, indikaator muutub 

rohelisena, kui see on ootamise reziimis (indikaator on punane), 
vajutage sisselülitamise nuppu distantsjuhtimisepultil, et sisse 
lülitama televiisor.

1.Avage karp, võtke välja televiisor,
Aksessuaarid ja alustugi (mõned mudelid ilma alustugit).
2.Televiisori vigastuse vältimiseks, pange pehme kang, 

pange selle ekraaniga pehmele kangale, kinni 
keerage kaelaalus kruvidega televiisorile.

3. Kinni keerage alustugi ja kinnitage televiisorile.
4. Monteerimine on lõppetud.

Juhend televiisori alustugi monteerimisel

Märkus: Joonistused ainult info jaoks.

Märkus: Joonistused ainult info jaoks. Palun, juhtige tähelepanu teie alustugi iseäralikkustele
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EE Esialgsed häälestused

Ühendage raadiosageduse (RF) kaabel “RF-In” sisendile ja antennipesale.

Valige keel
Vajutage nuppu, et ◄ / ►valima keel, millisel hakkab peegeldama menüü ja teadet.

Valige maakoht
Vajutage nuppu ▼/ ▲, et ilmuks menüü maakoha valimisega.
 Vajutage nuppu ◄/►, et valima teie maakoht.

Autohäälestus 
Häälestuste esimene viis – ATV, vajutage nuppu Menu, ja sellepärast nuppu noolega, milline näitab 
vasakule, et mööda laskma seda.
Häälestuste teine viis – DTV, vajutage nuppu Menu, ja sellepärast nuppu noolega, milline näitab vasakule, 
et mööda laskma seda.
3.

5.

4.

6.

1. 2.
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EEPeamenüü

Televisiooni kanalid
Vajutage nuppu MENU, et ilmuks 
peamenüü.
Vajutage nuppu, ◄/►et valima rida 
CHANNEL peamenüüs. 

1.  Vajutage nuppu ▼/▲, et valima 
optsioon, milline on vaja häälestama 
menüüs CHANNEL.
2. Vajutage nuppu Enter, et kinnitama 
häälestus.
3. Pärast häälestuse lõppemist, 
vajutage nuppu Enter, et säilitada 
häälestatud parameetrid ja tulema tagasi 
peamenüüle.

Autohäälestus
Vajutage nuppu ▼/▲, et valida optsioon Auto tuning (Autohäälestus), ja pärast vajutage Enter, et 
käitama automaatilise häälestuse protsess.
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EE käsihäälestus ATV

Käsihäälestus ATV

Kanalide sorteerimine
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Program Edit (kanalide sorteerimine), pärast vajutage Enter, et 
sisenema abimenüüsse. 

Current CH – Jooksev kanal
Häälestage kanali number.

Color System – Värvide süsteem
Valige värvide süsteem (Kättesaadavad      
süsteemid: AUTO, PAL, SECAM).

Sound System – Heli süsteem
Valige heli süsteem.

Fine-Turn – Kvaliteet
Häälestage kanali sagedus.

Search – Otsing
Alustage kanali otsing.

Käsihäälestus DTV (digitaalne televisioon)
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima numbritelevisiooni 
käsihäälestus, pärast vajutage Enter, et välja kutsuma 
abimenüü.
Vajutage nuppu ◄/►, et valima kanal, pärast vajutage 
Enter, et algama otsing.

Kolmevärviline kood aitab teile sorteerimisel.
Nuppu abil ▼/▲ valige välja soovitav kanal, pärast:
Vajutage nuppu Red, et eemaldama kanal nimekirjast.
Vajutage nuppu Yellow, et ümber paigutama kanal 
lemmiknimekirjasse.
Vajutage nuppu Blue, et mööda laskma valitud kanal.
Vajutage nuppu Fav, et paigutama või eemaldama kanal 
lemmiknimekirjast.
(Teie televiisor mööda laseb kanal automaatselt, kui teie kasutate 
nuppu CH+/- kanalide läbivaatuseks.)
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EEProgrammide salvestuse plaani häälestus

Grafikų sąrašas
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima 
salvestuse plaan, pärast vajutage 
Enter, et sisenema abimenüüsse. See 
on kättesaadav allikases. 

Vajutage nuppu Yellow, et üle minema kanali 
häälestuse, reziimi, salvestuse alguse ja lõppu aja 
menüüle.

Millal salvestuse aeg on lõppenud, siis 
tuleb järgmine teade.

Info kanali signaalist
ajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Signal Information (Info kanali signaalist), vajutage Enter, et näha 
detailne info signaalist. Funktsioon on kättesaadav ainult digitaalse televisiooni signaali olemasolekul.

Info CI lülitamisest (funktsiooni CI olemasolekul)
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida CI Information, pärast vajutage 
Enter info ülevaatuseks, kui teie sisse panisite CI Kaart. 
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EE Peamenüü

Satelliittelevisiooni kanalide nimekiri. (Funktsiooni DVB-S2 toetamisel)

Autohäälestus
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Auto Tuning (autohäälestus), pärast vajutage Enter  ja noolike, 
näitav paremale. 

Antenni häälestus
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Dish Setup (antenni häälestus) pärast vajutage Enter  ja nool, näitav 
paremale. 
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EEPilt

Vajutage nuppu MENU, et avaks 
peamenüü.
Vajutage nuppu ◄/►, et valima 
rida PICTURE peamenüüs. 

1. Vajutage nuppu ▼/▲, et valima 
optsioon, milline teie tahate 
häälestama menüüs PICTURE. 
2. Vajutage nuppu ОК, et vastu 
võtma häälestused.
3. Pärast häälestuste lõpemist, 
vajutage nuppu MENU, et säilitada 
häälestused ja tagasi tulla 
peamenüüle.

Plidide ülevaatuse reziim
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Picture Mode (pildide ülevaatuse 
reziim), pärast vajutage nuppu ОК, et sisenema abimenüüsse.
Teie võite muutuma kontrastsus, heledus, värvid, varjundid, millal pilt üle 
vaatakse reziimis Personal.
Märkus: Teie võite vajutama nuppu PMODE, et muutuma ülevaatuse reziim 
otseselt.

Kontrastsus/ heledus/ värv/ varjund/ teravus
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima optsioon, pärast vajutage nuppu ◄/►, et häälestama.
Kontrastsus       Häälestage pildi värvide kontrastsus, sellel pilt ei muutu tumedam/ heledam.
Heledus               Häälestage pildi visuaalne foon, see mõjutab selle tumedatele aladele.
Värv                       Häälestage värvide küllastumus teie maitsel.
Varjund                Kasutatakse värvide kompensatsiooniks ümberformateerimisel koodile NTSC/
Teravus                Häälestage pildi teravus.
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EE Pilt

Värvi temperatuur
Muutuge pildi üldine värvireziim.
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Color Temperature (värvi 
temperatuur), vajutage nuppu ОК, et avama abimenüü.
Vajutage nuppu ◄/►, et valima reziim (kättesaadavad reziimid: Külm, 
Keskmine, Soe).
Kui värvi temperatuur on pandud reziimis User, teie võite häälestama 
punase, rohelise ja sinise värvide kogus iseseisvalt.
Külm               Siniste toonide domineerimine
Keskmine     Soojade ja külmade varjundite kasutamine
Soe                   Punaste toonide domineerimine  

Kära pehmendamine
Pildi kärade filtratsioon ja vähendamine, pildi kvaliteedi parendamine. 
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Noise Reduction (kärade 
pehmendamine), pärast vajutage ОК, et avama abimenüü.
Off/Väljalül      Kärade filtratsiooni väljalülitamine
Low                      Ära tundma ja vähendama nõrgad kärad
Middle               Ära tundma ja vähendama keskmised kärad
High                    Ära tundma ja vähendama tugevad kärad
Default              Häälestused mahavaikimisel.

HDMI reziimi lahendamise häälestus
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida HDMI Mode, pärast vajutage nuppu 
ОК, et avama abimenüü. 
Vajutage nuppu ◄/►, et valima reziim (pildide läbivaatuse 
kättesaadavad reziimid: Auto, Video, PC). 
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EEHeli

Vajutage nuppu MENU, et avama 
peamenüü.
Vajutage nuppu ◄/►, et valima rida 
SOUND (Heli) peamenüüs.

1. Vajutage nuppu ▼/▲, et valima 
helioptsioon, milline teie tahate 
häälestama.
2. Vajutage Enter, et vastu võtma 
muutumised.
3. Pärast häälestuste lõpemist vajutage 
Enter, et säilitama muutumised ja tagasi 
tulla peamenüüle.
Heli reziim
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Sound Mode (heli reziim), pärast 
vajutage Enter, et avama abimenüü.
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima heli reziim. 

Teie võite iseseisvalt muutuma kõrgede sageduste ja bassi balanss, millal heli on häälestatud reziimis 
Personal (Isiklik).
Märkus: Teie võite vajutama nuppu SMODE distantsjuhtimisepultil, et muutuma heli reziim vahetult.
Standartne         Tagab balansseeritud heli mistahes olukorras.
Muusika               Säilitab originaalne heli. Sobiv muusika programmide jaoks.
Kino                        Tagab rohkem küllastatud keskmised ja bassi sagedused hiilgavade muljede jaoks.
Sport                      Eraldab hääled sportis.
Isiklik                     Valige, et häälestama heli iseseisvalt.
Märkus: keskmiste ja madalade sageduste häälestus on kättesaadav ainult reziimis User, teie võite 
häälestama neid oma maitsel.

Balanss
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima optsioon Balanss, vajutage ◄/►, et häälestama. 
Automaatiline helitase
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima optsioon Auto Volume Level, pärast vajutage ◄/►, et sisselülitama (On) 
või väljalülitama (Off) seda. 
Reziim SPDIF
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima optsioon SPDIF Mode pärast vajutage ◄/►, et valima Off/ PCM/ Auto.
Ümberlüliti AD
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima optsioon AD Switch, pärast vajutage ◄/►, et sisselülitama (On) või 
väljalülitama (Off) seda. 
Funktsioon Amblüopiia pimedate jaoks. Heliradad hakkavad kirjeldama pilt ekraanil. Toetuseks on vaja 
spetsiaalne kood.
Märkus: 
Balanss: Antud optsioon võib häälestama valjuhääldi heli, et teie hästi kuulsite mishahest punktist, 
millises teie olete.
Autoheli (Auto Volume): See optsioon on ettemääratud erinevuse vähendamiseks kanali heli ja 
programmi heli vahel.
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EE Aeg

Vajutage nuppu MENU, et avama peamenüü.
 Vajutage nuppu ◄/►, et valima rida Time (Aeg) 
peamenüüs.
 
1. Vajutage nuppu ▼/▲, et valima helioptsioon, 
milline teie tahate häälestama.
2. Vajutage Enter, et vastu võtma muutumised.
3. Pärast häälestumiste lõppemist vajutage Enter, et 
säilitama muutused ja tagasi tulla peamenüüle.

Ajatsoon (Time Zone)
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Time Zone, pärast vajutage 
Enter, et avama abimenüü. 

Vajutage nuppud ▼/▲, ◄/►, et valima ajatsoon.

Magava reziimi häälestus (Sleeper Timer)
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Sleeper Timer, pärast vajutage 
Enter, et avama abimenüü.

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima aeg.
(Kättesaadavad optsioonid: Väljalül., 15 min,, 20 min., 30 min., 60 
min.,90 min., 120 min., 180 min., 240 min).  

Taimer OSD (tehnilise info peegeldust kanalist 
ümberlülitamisel, ja samuti menüü peegelduse aeg)
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida OSD Timer, pärast vajutage 
Enter, et avama abimenüü.
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima aeg.

Ootuse reziim
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Auto Standby (Ootuse reziim) 
pärast vajutage Enter, et avama abimenüü. 

Vajutage nuppu ▼/▲, et valima ootuse tunnide kogus. 

Märkus: Distantsjuhtimisepult ei täita mitte mingit operatsioone 
ootuse reziimi ajal. Kui teie teostate mingit operatsioon, ootuse aeg 
kaob.
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EEParooli kehtestamine

Vajutage nuppu MENU, et avama peamenüü.
Vajutage nuppu ◄/►, et valima rida Lock (Parool) 
peamenüüs.

1. Vajutage nuppu ▼/▲, et valima helioptsioon, 
milline teie tahate häälestama.
2. Vajutage Enter, et vastu võtma muutused.
3. Pärast häälestuste lõppemist vajutage Enter, et 
säilitama muutused ja tagasi tulla peamenüüle.

Parooli süsteem
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Lock System (Parooli 
süsteem), pärast vajutage Enter, et sisselülitama järgmised 3 
funktsiooni.
Parool, häälestatud mahavaikimisel – 0000, kui teie 
unustasite teie parool, palun, helistage teeninduskeskusse.

Parooli kehtestamine 
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Set Password (Parooli 
kehtestamine), pärast vajutage Enter, et avama abimenüü uue 
parooli kehtestamiseks.

Parool üksikkanalile
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Channel Lock (Kanali 
parooli kehtestamine), pärast vajutage Enter, et avama 
abimenüü kanalide nimekirjaga.
Vajutage nuppu Green, et panema või ära võtma parool kanalist.

Vanemate järelevalve
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Parental Guidance 
(Vanemate järelevalve), pärast vajutage Enter, et avama 
abimenüü ja valima number, milline vastab teie laste eale. 

Televiisori eesmise paneeli blokeeering (Key Lock)
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Key Lock, pärast vajutage 
◄/►, et sisselülitama või väljalülitama blokeering.
Millal blokeeringu reziim töötab, nuppud televiisori paneelil ei 
reageeri peale vajutamisele, kasutage distantsjuhtimisepult.
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EE Reziim Hotel Mode (on vaja reziimi toetus)

1. Vajutage nuppu ▼/▲, et valima optsioon Hotel 
Mode menüüs Lock.
2. Vajutage Enter, et avama abimenüü.
3. Pärast häälestuste lõppemist vajutage nuppu 
MENU, et säilitama muutused ja tagasi tulla 
peamenüüle.

Hotel Mode
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Hotel Mode, pärast vajutage ◄/►, et sisselülitama või väljalülitama 
seda.  
Source Lock
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Source Lock, pärast vajutage Enter, et avama abimenüü. 
Default Source
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Default Source, pärast vajutage Enter, et avama abimenüü. 
Default Prog
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Hotel Mode, pärast vajutage ◄/►, et häälestama. 
Optsioon on kättesaadav, millal funktsioon Default Source on häälestatud televiisorile.
Max Volume (Maksimaalne helivaljus)
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Max Volume, pärast vajutage ◄/►, et häälestama.  
Channel
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Channel, pärast vajutage ◄/►, et häälestama.  
Picture
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Picture, pärast vajutage ◄/►, et häälestama.  
Sound
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Sound, pärast vajutage ◄/►, et häälestama.  
Time
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Time, pärast vajutage ◄/►, et häälestama.  
Lock
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Lock, pärast vajutage ◄/►, et häälestama.
Setup
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Setup, pärast vajutage ◄/►, et häälestama.  
Clear Lock (Häälestuste nullimine)
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Clear Lock, pärast vajutage Enter, et nullima kõik häälestused, 
millised teie tegite ennem.
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EEHäälestused

Vajutage nuppu MENU, et avama peamenüü.
Vajutage nuppu ◄/►, et valima rida SETUP 
(Häälestused) peamenüüs.

1. Vajutage nuppu ▼/▲, et valima helioptsioon, 
milline teie tahate häälestama.
2. Vajutage Enter, et vastu võtma muutused.
3. Pärast häälestuste lõppemist vajutage Enter, et 
säilitama muutused ja tagasi tulla peamenüüle.

Andmede OSD keel (tehnilised andmed kanalist 
ümberlülitamisel, menüü)
Valige menüü OSD, kus peegeldatakse keeled. Inglise on 
määratud nagu menüü keel mahavaikimisel.
Vajutage nuppud ▼/▲ / ◄/►, et valima menüü Language 
(keel).

Keel ТТ
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida TT Language, pärast 
vajutage Enter, et avama abimenüü.
Vajutage nuppud ▼/▲, ◄/►, et valima keel. 

Audiokuulutuste keel
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Audio Languages, pärast 
vajutage Enter, et avama abimenüü.
Vajutage nuppu ◄/►, et valima audiokuulutuste keel.
Vajutage nuppu ▼/▲ / ◄/►, et valima keel.

Subtiitride keel
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Subtitle Language, pärast 
vajutage Enter, et avama abimenüü.
Vajutage nuppu ◄/►, et valima subtiitride keel.
Vajutage nuppud ▼/▲ / ◄/►, et valima keel.
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EE Häälestused

Kurtus
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Hearing impaired, pärast 
vajutage Enter, et sisselülitama või väljalülitama optsioon. 

Failide PVR süsteem
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida PVR File System, pärast 
vajutage Enter, et avama abimenüü.
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Check PVR File System, pärast 
vajutage Enter. See funktsioon kopntrollib USB ühenduse kiirus.

Poolte korellatsioon
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Aspect Ratio, pärast vajutage 
Enter, et avama abimenüü.
 Vajutage nuppu ▼/▲, et valima poolte korellatsioon. 
(Kättesaadavad optsioonid: Auto, 4:3, 16:9, Zoom 1, Zoom 2).

HDMI CEC (On vaja CEC/ARC funktsioonide toetus)
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida HDMI CEC, pärast vajutage Enter, 
et avama abimenüü. 

HDMI CEC - Vajutage nuppu ◄/►, et sisselülitama või väljalülitama 
HDMI CEC. 
HDMI ARC - Vajutage nuppu ◄/►, et sisselülitama või väljalülitama 
HDMI ARC.
Autoootus - Vajutage nuppu ◄/►, et sisselülitama või väljalülitama 
autoootus.  
Seadiste nimekiri - Vajutage Enter, et avama seadise peamenüü.

Taevassinine ekraan (Blue Screen)
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Blue Screen, pärast vajutage Enter, et sisselülitama või väljalülitama 
optsioon. 

Esialgsed häälestused (First Time Installation)
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida First Time Installation, pärast vajutage Enter, et avama optsioonid.

Ümberlaadimine (Reset)
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Software Update (USB), pange sisse USB seadis spetsiaalse 
sisendisse, pärast vajutage Enter, et uuendama tarkvara. 

Tarkvara uuendamine (USB) (Software Update) 
Spausdami mygtuką▼ / ▲ pasirinkite „Software Update (USB)“ prijunkite savo USB prietaisą prie USB 
jungties ir paspauskite mygtuką „Enter“ reikiamos programinės įrangos atnaujinimui.
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EEEkraani häälestused

Vajutage nuppu MENU, et avama peamenüü.
Vajutage nuppu ◄/►, et valima rida SCREEN 
(Ekraan) peamenüüs.

1. Vajutage nuppu ▼/▲, et valima helioptsioon, 
milline teie tahate häälestama.
2. Vajutage Enter, et vastu võtma muutused.
3. Pärast häälestuste lõppemist vajutage Enter, et 
säilitama muutused ja tagasi tulla peamenüüle.

Märkused:
1. Kära pehmendamine pildide ülevaatuse reziimis – on kättesaamatu.
2. AD ümberlülitamine on kättesaamatu heli jaoks.
3. Menüü ja aja kirjeldus ühtib reziimiga Air.
4. Funktsioonid Kanalide blokeering ja Vanemate järelevalve – on kättesaamatud.
5. Audiokuulutuste keeled, subtiitride keeled, Kurtus ja PVR failide süsteem menüüs Häälestused – 
on kättesaamatud.
6. Personaalarvutile ühenduse reziim ei oma kanalide menüü. 

Autohäälestus (Auto Adjust)
Vajutage Enter, et häälestama horisontaalne asend, vertikaalne asend, suurus ja värv automaatiliselt.

Horisontaalne asend (H-Offset)
Häälestage pildi horisontaalne asend.
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida H-Offset, pärast vajutage Enter, et avama abimenüü.

Vertikaalne asend (V-Offset)
Häälestage pildi vertikaalne asend.
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida V-Offset, pärast vajutage Enter, et avama abimenüü.

Suurus (Size)
Häälestage kuvari suurus
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Size, pärast vajutage Enter, et avama abimenüü.

Faas (Phase)
Häälestage horisontaalsed läbilõikavad liinid.
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Phase, pärast vajutage Enter, et avama abimenüü.

Häälestuste nullimine (Position Reset)
Vajutage nuppu ▼/▲, et valima rida Position Reset, pärast vajutage Enter, et avama optsioon.
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EE Multimedia 

Märkus: Enne seda, kui algama töö menüüga Media, pange sisse USB seadis, pärast vajutage nuppu 
INPUT, et häälestama mälu- välisallikas optsioonile Media.
Vajutage nuppu▼/▲, et valima rida Media, pärast vajutage Enter.

Vajutage nuppu ◄/►, et valima helioptsioon, milline teie tahate häälestama, pärast vajutage Enter.
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EEFotod

Vajutage nuppu ◄/►, et valima rida PHOTO peamenüüs, pärast vajutage Enter.
Vajutage nuppu Exit, et tagasi tulla eelmisele menüüle, aga pärast, et lahkuma menüüst.

Vajutage nuppu ◄/►, et valima faili, milline teie tahate üle vaatama, pärast vajutage nuppu Media, et 
vaatama pilt.
Millal teie valite pilt, siis info failist ilmub paremalt, aga eelnev pildi kujutus ilmub keskuses.
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EE Muusika 

Vajutage nuppu ◄/►, et valima 
rida MUSIC peamenüüs, pärast 
vajutage Enter.
Vajutage nuppu Exit, et tagasi 
tulla eelmisele menüüle, aga 
pärast, et lahkuda menüüst.

Vajutage nuppu ◄/►, et valima 
infokandja, milline teie tahate 
üle vaatama, pärast vajutage 
Enter.
Vajutage nuppu ◄/►, et tagasi 
tulla eelmisele menüüle.
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EEFilmid

Vajutage nuppu ◄/►, et valima rida MOVIE peamenüüs, pärast vajutage Enter.
Vajutage nuppu Exit, et tagasi tulla eelmisele menüüle, aga pärast, et lahkuda menüüst.

Vajutage nuppu ◄/►, et valima infokandja, milline teie tahate üle vaatama, pärast vajutage Enter.
Vajutage nuppu media, et käitama valitud film.
Vajutage nuppu display, et valima teile vajalik menüü, pärast vajutage Enter, et algama häälestus.
Vajutage nuppu Exit, et tagasi tulla eelmisele menüüle, aga pärast, et lahkuda menüüst.
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EE Tekst 

Vajutage nuppu ◄/►, et valima rida TEXT peamenüüs, pärast vajutage Enter.
Vajutage nuppu Exit, et tagasi tulla eelmisele menüüle, aga pärast, et lahkuda menüüst.

Vajutage nuppu ◄/►, et valima infokandja, milline teie tahate üle vaatama, pärast vajutage Enter.
Vajutage nuppu ◄/►, et tagasi tulla eelmisele menüüle.
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EEAbi 
Ei ole toide Kontrollige kaabeli ühendamine. Kui veel ei ole toide, siis tõmbage välja kaabel ja 

ühendage seda üle minuti. Jälle sisselülitage TV.
Signaal vastu võtab 
mitte korrektselt

• Topelt- või parasiitkujutus kõrge hoonede või mägede olemasolekul TV 
ümbruses. Teie võite reguleerida kujutus käsitsi: loege juhend signaali 
reguleerimisel või muutuge välisantenni suund.
• Kui teie kasutate toaanteni, siis mõnede asjaolude järgi vastuvõtt võib olla 
raskendatud. Sellepärast teie võite muutuma antenni suund, et reguleerima 
kujutus. Kui ei saa muutuma kujutuse kvaliteet, teile on vaja kasutama 
välisantenn.

Ei ole kujutust • Kontrollige, kas antenn on õigesti ühendatud TV-ga.
• Proovige valima teised kanalid ja kontrollige, kas see ei ole TV probleem.

Video ilma heli • Rohkendage helivaljus
• Kontrollige, kas on sisselülitatud ilma heli reziim, ja vajutage heli vüljalülitamise 
reziimi nuppu heli reziimi uuendamiseks. 

Heli on, aga ei ole 
kujutust või on 
probleem värviga

• Rohkendage kontrastsus ja heledus

Liikumatu kujutus ja 
kära

• Kontrollige, kas antenn on õigesti ühendatud TV-ga.

Horisontaalsede 
liinide rikkumine

• Horisontaalsede liinide rikkumine

Ei tööta 
istantsjuhtimisepult.

• Kontrollige, kas on ära võetud polietileni kate distantsjuhtimisepultist. Proovige 
kasutama pult veel lähedamast distantsist. Kontrollige patareide paigutuse 
korrektsus, või uuendage patareid.
• TV läheb üle reziimisse STANDBY, kui mõne minuti jooksul ei ole vastust 
distantsjuhtimisepultist.  

Ei ole viideot 
personaalarvuti 
reziimis

• Kontrollige kuvari kaabeli VGA-le ühenduse õigsus.
• Kontrollige, et ei olnuks kuvari kaabeli kõva paine.

Vertikaalne siramine 
personaalarvuti 
reziimis

• Sisenege peamenüüsse, kasutage kujutuse kärade takti regulaator, et 
eemaldama vertikaalsed liinid.

Horisontaalsed 
katkemised 
personaalarvuti 
reziimis

• Reguleerige heli peamenüüs, et puhastama liinide horisontaalsed katkemised.

Ekraan on liiga 
tume või liiga hele 
(personaalarvuti 
reziim)

• Reguleerige kontrastsus või heledus peamenüüs.

Personaalarvuti 
funktsioon ei tööta

• Kontrollige personaalarvuti seadmestus kuvari lahenduse kooskõlale.

Liinide katkemised 
pistmiku RCA 
ühendamisel

• Kasutage hea kvaliteeti kaabel.

Probleem on ikka 
olemas

Välja lülitage toidekaabel, oodake 30 sek., pärast ühendage. Kui probleem TV-ga 
on jäänud, ärge remontige seda ise, võtke ühendust teeninduskeskusega. 

Ärge jätke televiisor staatilise kujutuse, menüü või ka pildi peegelduse seisundis, milline omab suur erinevus 
heleduses ja kontrastsuses kauaks ajaks, se rikkub kuvar ja viib värvide ärapõlemisele.
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EE Tehnilised karakteristikad

Ekraani suurus TV süsteem Ülesantud kanalid Valjuhääldi välje

28” PAL/NTSC PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 
CABLE 1-125

8W+ 8W

32” PAL/NTSC PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 
CABLE 1-125

10W+10W

39”/ 40” PAL/NTSC PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 
CABLE 1-125

10W+10W

42” PAL/NTSC PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 
CABLE 1-125

10W+10W

50” PAL/NTSC PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 
CABLE 1-125

  10W+10W

55” PAL/NTSC PAL:0-199,NTSC:A|R 2-69 
CABLE 1-125

  10W+10W

Ekraani suurus Võimsusetarbimine (LE D) Peaaksessuaarid 

28” 36W

User’s manual x1
Remote controller x1
Power cord x1
AAA Batteries x2

32” 56W/65W/100W

39”/ 40” 70W/75W

42” 70W

50” 135W

55” 135W

Tööaeg: 60 000 tunni 
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EEDistantsjuhtimisepult 

Distantsjuhtimisepulti kirjeldus TV.

1. POWER: kasutatakse ootusereziimi sisselülitamiseks ja 
väljalülitamiseks.

2. MUTE: vajutage heli väljalülitamiseks. Vajutage uuesti, et 
sisselülitama heli.

3. 0-9: vajutage 0~9 TV kanali valimiseks. 
4. List: Vajutage, et avama kanalide nimekiri.
5.  Tagasitulek eelmisele programmile.
6. S.MODE: Vajutage et vaatama igasugused heli 

häälestused.
7. SLEEP: pange aeg, mille pärast TV välja lülitab 

automaatselt.
8. MTS: Vajutage, et leidma reziimid MTS (näiteks, NICAM. 

BTSC, MONO, STEREO ja n.e.)
9. P.MODE: Vajutage et üle vaatama igasugused kujutuse 

häälestused.
10. MENU: Kasutatakse peamenüü  sisselülitamiseks ja 

tagasitulekuks eelmisele menüüle.
11. SOURCE: peegeldab allikade nimekiri.
12.  ▼/▲ ◄/► ENTER: Võimaldab navigeerida 

ekraanimenüüd ja kohandada süsteemi seadeid oma 
eelistustele.

13. VÄLJU: väljumiseks menüüst või alammenüüst 
tühistatakse protsessi funktsioon (vajaduse korral)

14. DISPLAY: Vajutage, peegeldab allikas ja info kanalist.

Patareide seadmine:
Võtke pealt distantsjuhtimisepulti tagumise sektsiooni 
kaas, nihutades kaas alla ja tõmbades. Pange sektsioonisse 
kaks patareid ААА tüüpi, veenduge, et patareide polaarsus 
vastab polaarsusele sektsiooni sees. Ärge pange koos uued 
ja vanad patareid, ja samuti erineva tüüpi patareid.
Sisse pange kaas, kuni see ei tule kohale karakteriheliga.

Distantsjuhtimisepulti kasutamine 
Kui ei ole näidatud teine, distantsjuhtimisepult võib juhtima 
kõigidega televiisori funktsioonidega.
Alati suunama distantsjuhtimisepult distantsjuhtimise 
andurile televiisori eesmisel paneelil.

HOIATUS:
Patareid, asetatud pultis, ei pea mõjutama üleliigsele soojendamisele, näiteks, tulist, päikesekiirtest ja n.e.
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EE Distantsjuhtimisepult

Distantsjuhtimisepulti kirjeldus TV.

15. VOL-/ VOL+: kasutatakse helitugevuse suurendamiseks/
vähendamiseks.

16. TV/RADIO: teleri/raadio režiimi ümberlülitamiseks.
17. GUIDE: 
1. EPG sisselülitamine (TVprogrammide giid). 
2. Kiire PVR- ja meediarežiimide vahetamine.
18. TIME SHIFT: 
1. DTV kanalite ajanihke funktsioon. 
2. Esitamine PVR- või meedia mängija režiimis.
19. CANCEL: 
1. lehekülje avamiseks võib tekkida vajadus mõne aja 

jooksul vajutada nuppu CANCEL, et TV-režiimi tagasi 
pöörduda. Kui vajalik lehekülg leitakse, kuvatakse 
number ekraani ülaosas, vajutage nuppu CANCEL, et 
pöörduda tagasi tekstirežiimi.

2. Eelmine jaotus PVR- või meedia mängija režiimis.
20. INDEX: 
1. indeksi päring teleteksti režiimis. 
2. esitusfunktsiooni sisselülitamine PVR- või meedia mängija 

režiimis.
21. SIZE: teksti suuruse muutmine teleteksti režiimis.
22. REVEAL: varjatud sõnade kuvamine või varjamine.
23. COLOR BUTTONS: lehekülgede juhtimine teleteksti 

režiimis.

24. CH-/CH+: kanalite ümberlülitamise nupud.
25. FAV/LIST: kuvab Teie valitud kanalite loendi. Seejärel 

valige lemmikkanal. 
26. ASPECT: valige kuvasuhe.
27. FREEZE: vajutage kuva ”fikseerimiseks”.
28. SUB.PG: 
1. vajutage lisalehekülje avamiseks. 
2. Järgmine jaotis PVR- või meedia mängija režiimis.
29. SUBTITLE: kuvatava DTV-kanali keele näitamine ja 

seadmine.
30. HOLD: kuvatava ekraanilehekülje hoidmine või 

mittehoidmine.
31. TEXT: teleteksti sisse- või väljalülitamine.
32. REC LIST: näidata salvestuste loendit.
33. REC: alustada salvestust PVR-režiimis.
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EE

eSTAR LEDTV
GARANTIITALONG

GARANTIITINGIMUSED

INFORMATSIOON MÜÜJAST/ VAHENDAJAST

GARANTIITEENINDUSE TALONG

Garantii kehtivuse tähtaeg toode jaoks Garantii kehtivuse tähtaeg distantsjuhtimispulti 
jaoks

24 kuud 6 kuud

Müüja/ vahendaja nimetus ja pitsat Allkiri

Müügi kuupäev Toode kood Seeria number

Garantii tähtaja jooksul toode jaoks valmistaja võtab oma peale kohustused, millised on näidatud 
garantiis. Garantii tähtaeg algab toode jaemüügi momendist. Toode karakteriseerub vastavadega 
kvaliteedi omadustega ja hakkab funktsioneerima vastaval määral, kui teie hakkate järgima juurdelisatud 
ekspluatatsiooni instruktsioonile. Tööl mõne takistuste juhul vastav autoriseeritud teenindamiskeskus 
kooskõlas garantiiomaniku arupärimise korraga garantiitähtaega jooksul ja oma arvel garanteerib toode 
takistuste  ja rikkiste eemaldamine.
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SPELETA AS
Address: Akadeemia tee 20, 12611 Tallinn, Eesti

Tel: +372 6546543; Fax: +372 6544046
Website: www.speleta.ee

Kättesaamise kuupäev Tagasiandmise kuupäev Vahetatud osa seerianumber (olemasolekul)

Garantii lõpetakse järgmistel juhtumidel:
• Kui on tuvastatud, et võõrase isikuga oli rikkutud toode terviklus või olid monteeritud mitte 

originaalsed osad/komponendid; 
• Kui korratus toimus elektrivoolu löögi või süttimise tõttu; 
• Kui toode kontakteeris veega või teisega vedelikuga;
• Kui korratus toimus mingisuguse teise põhjuse tõttu, milline ei sõltu tootjast;
• Kui korratus toimus mehhaaniliste vigastuste tõttu (puruks löödud ekraan, kest, juhed, nuppud, 

aksessuaarid)
• Kui toode oli kasutatud või seda säilitanud temperatuuril alla kui +5С või kõrgem kui +40С niiskusel 

rohkem kui 60%.

Garantii on kehtiv sel juhul, kui müügi kuupäev on tõendatud müüja pitsatiga ja allkirjaga, ja kui 
garantiitalongile on külge kinnitatud ostu tõendamise tsekk. Toode garantii tingimused vastavad 
kohaliku seadusandluse nõudmistele.
Viis või vähem defektset pikselit televiisori ekraanil möönatakse ja ei ole garantiijuhuna.
Toode on ettemääratud mitte professionaalse, aga ainult kodukasutamise jaoks!


