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TÄHTIS  
Enne televiisori paigaldamist ja kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. Hoidke 

kasutusjuhend tuleviku tarbeks alles.  
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Informatsioon ohutuse kohta   

  
Seade töötab kõrgepingega. Elektrilöögi saamise 

riski vähendamiseks ärge eemaldage korpuse 

paneeli, pöörduge selle kvalifitseeritud 

spetsialisti poole.  
   
  

  

  
Kui teleriga on toimunud muutused või paigaldamine pole korralikult 

teostatud - elektrilöök on võimalik. Ärge üritage midagi ise korda teha, 

remondi vajadusel pöörduge spetsialisti poole.  

  

   
    

 
 

 

 

 

 

    
  

Antud sümbol tähendab, et seadme  
dokumentatsioo nis on üles märgitud olulised  
kasutusjuhendid.   

  Hoiatus   
Antud sümbol viitab ohtlikule pingele seadmes,  
millega võib kaasneda elektrilöögi oht.   
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Olulised ettevaatusabinõud   
  

1) Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.  
2) Hoidke kasutusjuhend tuleviku tarbeks alles.  
3) Jälgige kõiki hoiatusi.  
4) Järgige kõiki juhiseid.  
5) Ärge kasutage seadet vee läheduses.  
6) Puhastage ainult kuiva lapiga.  
7) Ärge katke ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.  
8) Ärge paigaldage seadet kuumaallikatele lähedale, näiteks radiaatorid, küttekehad, ahjud ja muud 

seadmed (ka võimendid), mis toodavad soojust.  
9) Ärge rikkuge polaarsuse või maanduspinstiku kaitsefunktsioone. Polaarpistikul on kaks kontakti, üks on 

teisest laiem. Maanduspistikul on kaks tavalist kontakti ja kolmas on maanduskontakt. Pistiku lai kontakt 

või kolmas kontakt on mõeldud ohutuse tagamiseks. Kui pistik ei sobi pistikupessa, konsulteerige 

elektrikuga ja vahetage vana pistik uue vastu välja.  
10) Vältige juhtmele peale astumist eriti ühenduskohtades, toitepistiku juures, juhtme seadmest 

väljumiskohas.  
11) Kasutage ainult tootja poolt lubatud lisaseadmeid.  
12) Kinnitage seadet vaid tootja poole lubatud kärule, alusele, statiivile, kronsteinile või lauale, aga ka tootega 

kaasas olevale alusele. Käru kasutamisel olge seadme transportimisel ettevaatlik, kuna käru võib ümber 

minna.  
13) Eemaldage äikese ajal seade vooluvõrgust ja siis kui te pikka aega ei kasuta seda.   Hoiatus:  
14) Süttimise või elektrilöögi riski vältimiseks ärge tehke seadet märjaks või niiseks.  
15) Seade peab olema vooluvõrgust lahutatud, toitelüliti peab jääma ooterežiimile.  
16) Elektripistik peab olema seadme lähedal ja kergelt kättesaadav.  
17) Seadet on keelatud asetada raamaturiiulitesse või riiulitele, kui puudub korralik ventilatsioon või tootja 

soovitused ei ole täidetud.  
18) Seade ei tohi saada märjaks ning sellele ei tohi paigaldada veega anumaid, nagu vaasid, akvaariumid jm.  
19) Ärge asetage ohuallikaid seadmele (nt vedelikuga täidetud anumad, põlevad küünlad).  
20) Seina- ja laekinnitus - Seadmete paigaldamine seinale või lakke peab olema teostatud vastavalt tootja 

soovitustele.  
21) Ärge jätke telerit, kaugjuhtimispulti või akut avatud leegi või teiste soojusallikate vahetusse lähedusse, k a 

otsesed päikesekiired. Avatud leegi kontrolli all hoimiseks hoidke küündlad ja teised tuleallikad telerist, 

kaugjuhtimispuldist ja akust võimalikult kaugel. 22) Normaalseks tööks peab USB-liides olema laaditud 

0.5 A.  
   
Need hooldusjuhendid on mõeldud ainult kvalifitseeritud teeninduspersonalile. Elektrilöögi riski vähendamiseks ärge 

teostage töid, mis ei ole antud kasutusjuhendis ära toodud, kui te pole kvalifitseeritud spetsialist..  
  
23) Aku ei tohi üle kuumeneda päikesevalguse, tule jm tagajärjel.  

24)  Antud seade on II klassi ja topelt isolatsiooniga elektriseade. Seade ei vaja turvalist ühendust ja maandamist.  
  
25) Ümbritseva keskkonna maksimaalne temperatuur - 45 kraadi.  Maksimaalne kasutuskõrgus - 2000 meetrit.  
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Teleri nupud ja liidese pistikühendused   
  

Teleri nupud  
Märkus: järgnevalt on toodud ainult funktsionaalne skeem, nuppude tegelik asukoht ja 

paigutus võib olla erinevatel mudelitel erinev.  
  

Lülitab teleri sisse/välja  

SOURCE: Signaali välissisendi valik.  

MENU: Kuvab peamenüü ja kinnitab menüüs olevat valikut.  

CH+/-: Kanali valik.  

VOL+/-: Helitugevuse reguleerimine.  
  

  

Liidese pistikühendused  
Märkus: järgnevalt on toodud erinevad liidese pistikühendused, mille asukoht ja paiknemine 

võib olla erinevatel mudelitel erinevas kohas.  

  

  

  
AV sisend  
AV signaali välissisend ning heli ja kanali 
vastavad vasak/parem nupud  

  

Kõrvaklappide 
väljund  
Kui kõrvaklapid on ühendatud, 
kõlarid ei tööta  

  

AV väljund  
AV signaali väljund ning heli ja kanali 
vastavad vasak/parem nupud  

(Mõnedes mudelites antud liides puudub)    

USB sisend  
Ühendage USB-seade, et mängida 

funktsiooniga programme.  
meediafaile või salvestada PVR  

  

Y Pb Pr sisend  
Komposiit pistikühendusega DVD /  

VCR ühendamine    
(Mõnedes mudelites antud liides puudub)   

  

  

HDMI sisend  
Signaali digitaalne sisend HDMI video 
ühendamiseks.  

  

  

  

ANT 75  
Antenniühenduse sisend (75/VHF/UHF)  

  

    

  

VGA sisend  

PC analoogsignaali sisend  
    

  

PC AUDIO sisend  

VGA sisend ja audio sisend  
    

  

:   
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Välisseadmete ühendusskeem   
  

 
  

  

  

 Teleri paigaldamine ja  ühendamine  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

USB ühendamine 
  

  
  

  VIDEO 
 

R 
 

L 
   

  Televiisori ühendamin e 
  

   

AV sisendi ühendamine 
  

AV väljundi ühendamine 
  

VGA väljundi ühendamine 
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Teleri paigaldamine ja ühendamine 

Paigaldage teler  
Asetage teler kõvale pealispinnale, mis 

kannatab teleri kaalu.  
Ohu vältimiseks vältige telerile vee sattumist ja 

otsest kuumust (nt küünlad, radiaator), ärge katke 

tagumisel teleri paneelil olevat ventilaatorit.  
  

 

  

Ühendage antenn ja elektertoide  
  

1. Ühendage antennikaabel televiisori tagumise 

paneeli antenniliidesesse.  

2. Ühendage teleri toitejuhe (AC 100- 240V~ 50/60Hz).  
  

  

Lülitage teler sisse  

3. Vajutage teleri toitenuppu, indikaator muutub 

roheliseks, kui teler on ooterežiimil (indikaator punane), 

vajutage kaugjuhtimispuldil toitenuppu, et teler sisse lülitada.  
  

Märkus: joonised on informatiivsed.  

 

 

 

 

 

 

1.Avage pakend, võtke välja teler  

tarvikud ja alus (mõnedel mudelitel alus puudub).  
2. Vältimaks teleri kahjustamist,  

Aluse paigaldusjuhend  

1   
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asetage teler pehmele riidele ekraaniga alla, kinnitage aluse ots televiisori külge kruvidega 

kinni.  
3. Keerake alus ja kinnitage teleri külge.  
4. Paigaldus lõpetatud.  

 
Märkus: joonised on informatiivsed. 

  

EE



 

KODULEHT  
  

1.0 Sisenege peamenüüsse  

Peamenüüsse on võimalik siseneda 4 erineval viisil:  

1) TV staatuses vajutage [Exit] nuppu, ekraanil avaneb aken (nagu all oleval 

pildil), nüüd vajutage [Enter] ja te jõuate peamenüüle.  
  

  

 

  

2) TV kanali staatuses vajutage paremat nuppu, seejärel te sisenete Start 

menüüsse.  

3) Vajutage [Home] nuppu.  

4) Valige seadmete "Laadijast" pealeht, nii saate järgmine kord kodulehele üle 

minna.  

  

1.1 Peamenüüga tutvumine Vaikimisi kuvatakse all pool 

olev leht (kodulehe teine leht).  
  
  
  
  

EE



 

Peamenüüs on kolm lehte, valimiseks vajutage vasakule ja paremale. Iga 

leht on jagatud kolme veergu, igal neist on üleval märgitud võrgu olek, 

kellaaeg, ilm. Alumises osas kuvatakse jooksev lehekülg.  

Esimene lehekülg - pildid puuduvad, kui vajutate sellele lehele võite liikuda otse 

TV kanalite juurde.  

Teine lehekülg - võib siseneda Internetti, kohalikku meediasse, App Store 

rakendustepoodi.  

Kolmas lehekülg - siin on näidatud kõik rakendused.  

Märkus: mõnedes mudelites on see DTV funktsioon.  

  

1.1.1 Kõik rakendused  

  

Antud lehel on kuvatud kõik kasutaja installitud rakendused ja automaatselt 

installitavad süsteemi osad.   

  

EE



 

         
Vajutage üles/alla nuppu, kerides rakenduste nimekirja üles-alla.  
  

 

  

Selles menüüs on olemas kõik rakendused, nuppudega üles/alla, 

vasakule/paramale valige sobiv ja vajutage sisenemiseks [ENTER].  
  

1.2 Väljumine  

  

Peamenüüst väljumiseks on 2 võimalust  

1) Minna üle TV kanalitele viibides lehel vaikimisi.  

2) Kui fookus on TV-kanalitel jäädes vaikimisi antud lehele, vajutage 

vasakule nupule.  

  

EE



 

 

Süsteemi seaded  
  

 
  

Valige pealehel "setting" ikoon ja avaneb aken:  

 
  
Vajutage üles/alla, et valida ja [ENTER], et alustada tööd. Väljumiseks vajutage [Exit].  

 

 

  

EE



 

2.1 Võrguseadistused  

  

2.1.1 Võrgu olek  

  

  

 
  

Antud menüüs kuvatakse võrgu jooksev staatus.  

Vajutage üles/alla nupule, et siseneda, vajutage vasakule/paremale, et nihutada 

kursorit. Väljumiseks vajutage [Exit].  

  

EE



 

 

2.1.2 Juhtmega ühendamine  

  

 
  

  

Vajutage üles / alla nuppu, et valida variant vasakul, vajutage vasakule / 

paremale nuppu, et liigutada kursor. Vajutage [Enter], et vahetada ON OFF 

vahel. Väljumiseks vajutage [Exit].  

  

2.1.3 Traadita võrgu ühendamine  

  

EE



 

 

  

Vajutage üles / alla nuppu, et valida variant vasakul, vajutage vasakule / 

paremale nuppu, et liigutada kursor. Vajutage [Enter], et vahetada ON OFF 

vahel. Väljumiseks vajutage [Exit].  
  

  

2.1.4 PPPOE ühenduse seadistamine  

  

 

Vajutage üles / alla nuppu, et valida variant vasakul, vajutage vasakule / 

paremale nuppu, et liigutada kursor. Vajutage [Enter], et vahetada ON OFF 

vahel. Väljumiseks vajutage [Exit].  

EE



 

2.2 Keele ja klaviatuuri seadistamine  

  

 
  

Valiku tegemiseks vajutage üles/alla, valimiseks vajutage [Enter]. Vajutage 

[Exit] nuppu, et naasta eelmisesse menüüsse. Nt  

 
  

Keele seadistamiseks vajutage üles/alla, keele valimiseks ja seadistamiseks 

vajutage [Enter].  

2.3 Kellaaja ja kuupäeva seadistamine  

  

EE



 

 
  

Valiku muutmiseks vajutage üles/alla, ON OFF vahetamiseks vajutage [Enter]. 

Vajutage [Exit] nuppu, et naasta eelmisesse menüüsse.  
  

  

2.4 Süsteem  

  

Kasutajaliideses on kaks valikut, kui valite „home“ - suunatakse teid kodulehele, 

vastasel juhul - teleri kasutajaliidesesse. Kasutajaliides allpool:  
  

  

  

EE



 

 
  

2.5 Süsteemi varukoopia uuendamine  

  

Kasutajaliidesel on kolm varianti, mille alla kuulub süsteemi uuendamine ja 

info. Valiku tegemiseks vajutage üles/alla, sisenemiseks vajutage [Enter]. 

Väljumiseks vajutage [Exit].  
  

 

  

Valiku tegemiseks vajutage üles/alla, sisenemiseks vajutage [Enter].  

EE



 

Vajutage [Enter] - toimub ühendamine serveriga, kui võrk on korras ja server on 

uuendatud, on teil võimalik üle minna järgmisele etapile ja valida, kas laadida 

uuenduste pakett. Uuendamine algab automaatselt kui laadimine lõpeb. Kui 

kasutaja ühendab U ketta uuenduste failidega, kuvatakse kasutajaliides, nagu on 

näidatud all pool.  

 
  

Vajutage [ENTER], kui kursor on „upgrade now“ ja kasutajaliides on uuenduste 

režiimil. Peate ootama uuenduste lõppu.  

  

  

2.6 Tehase algseadete taastamine  

  

Algseadete taastamisel kõik eelnevalt telerisse salvestatud informatsioon 

kustutatakse. Kasutajaliides on näidatud allpool:   

EE



 

 

  

Vajutage [Exit] nuppu, et naasta eelmisesse menüüsse.  
  

2.7 Teleri kohta  

  

 
  

Menüüs kuvatakse kogu teleri süsteemi ja mälu kohta käivat informatsiooni. 

Vajutage nuppe üles/alola, et teha valik. Vajutage [Exit] nuppu, et naasta 

eelmisesse menüüsse.  

EE



 

Teleri menüü  
  

Erinevatel teleriekraanidel kuvatakse menüü kasutajaliidest. Menüü on 

platvorm, mis pakub teatud seotud seadeid. Sellel on kanalite seadistamine, pildi 

seadistamine, heli seadistamine, aja seadistamine ja laiendatud menüüd  
  

3.1 Kanali sätted  

  

Saab valida vaid analoog-TV ja digitaal-TV korral. PAL. DTV kasutajaliides on 

näidatud allpool:  

  

 
  

NTSC kasutajaliides on näidatud allpool:  

EE



 

 

  

Vajutage üles/alla, et valida erinevate funktsioonide vahel, kui fookus on 

nihutatud automaatosingu peale, vajutage [ENTER], et alustada 

automaatotsingut. 

  

Märkus: mõnedes mudelites on see DTV funktsioon.  

  

  

3.1.1 Automaatotsing  

  

Automaatotsingu valimisel käivitatakse tekkivatel sageduslainetel saadaval 

olevate kanalite otsing. 

  

Automaatotsingu PAL kasutajaliides on näidatud allpool:  

EE



 

 
  

  

Automaatotsingu NTSC kasutajaliides on näidatud allpool:  

  

 

  

Samal ajal võite vajutada [Exit], avaneb aken, kus võib valida, kas jätkata 

otsingut või mitte.  

EE



 

 

  

Märkus: funktsioonid DTV, RAADIO, ANDMED - osades mudelites on 

antud funktsioonid olemas.  

  

3.2 Pildiseaded  

  

Valiku funktsioonid on seotud pildiseadmete funktsioonide valimisega. Vajutage 

üles/alla, et nihutada fookust, vajutage [ENTER], et valida ja vasakule/paremale, 

et seadistada vastav tähendus, võite valida, nagu on näidatud allpool:  
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3.3 Heliseaded  

Vajutage üles/alla, et nihutada fookust, vajutage [ENTER], et valida ja 

vasakule/paremale, et seadistada vastav tähendus, võite valida, nagu on näidatud 

allpool:  

  

 

  

3.4 Kellaaja ja kuupäeva seadistamine  

  

EE



 

Vajutage üles/alla, et nihutada fookust, vajutage [ENTER], et valida ja 

vasakule/paremale, et seadistada vastav tähendus. Kellaaja ja kuupäevaga 

kontrollitakse jooksvat aega. Kasutajaliides on näidatud allpool:  
  

 

  

  

3.5 Laiendatud seaded  

Vajutage üles/alla, et nihutada fookust, vajutage [ENTER], et valida ja 

vasakule/paremale, et seadistada vastav tähendus. Kasutajaliides on näidatud 

allpool:  

EE



 

 

  

  

Sisendsignaali allikas  
  

TV kanali peal valige [Source], et siseneda allika seadetesse, valiku tegemiseks 

vajutage üles/alla, sisenemiseks vajutage [Enter].   

Kasutajaliides on näidatud allpool:  

 

Märkus: mõnedes mudelites on see DTV funktsioon.  

EE



 

  

Abi  

    
Toide puudub    Kontrollige, kes toitekaabel on ühendatud Kui toidet endiselt pole, eemaldage juhe ja 

ühendage see paari minuti pärast uuesti. Lülitage teler uuesti sisse.  
Ebakorrektne signaali 

vastuvõtmine.  
  Topelt- või fantoomkujutis võib tekkida teie kõrval olevate kõrgete hoonete või 

mägede tõttu. Pilti on võimalik käsitsi reguleerida: lugege juhendit või muutke 

välisantenni suunda.  

   Kui te kasutate toa antenni, siis võib vastuvõtmine olla häiritud. Pildi reguleerimiseks 

muutke antenni suunda. Kui pildikvaliteeti pole võimalik muuta, tuleb kasutada 

välisantenni.  
Pilt puudub    Kontrollige, kes antenn on teleri külge õigesti ühendatud.  

   Proovige valida teisi kanaleid ja kontrollige, kes probleem kordub.  
Videol puudub heli    Reguleerige helitugevust  

   Kontrollige, kas hääletu režiim on peal  
Heli on olemas, aga puudub  
pilt või probleemi 

värviedastusega  

  Suurendage kontrastsust ja eredust  

Pilt ei liigu ja on müra    Kontrollige, kes antenn on teleri külge õigesti ühendatud.  

Häired    Tolmuimeja ja föön võivad luua elektriseadmete häired. Lülitage kõik sarnased 

seadmed välja.  

Teler ei käivitu 

kaugjuhtimispuldist.  
  Kontrollige, kas kaugjuhtimispuldilt on polüeteenkile eemaldatud. Kasutades 

vähendage vahemaa teleri ja kaugjuhtimispuldi vahel. Kontrollige patareide 

paigaldamise õigsust või vahetage patareid uute vastu.  

   Teler läheb üle STANDBY režiimile, kui kaugjuhtimispuldilt ei tule paari minuti 

jooksul vastust.    
PC režiimis pole videot    Kontrollige VGA ühendust kaabliga. Kontrollige, kas kaablil puuduvad 

murdumiskohad.  

PC režiimis vertikaalne vilkumine    Sisenege peamenüüsse, reguleerige vertikaalse müra reguleerija, nii kaovad 

vertikaalsed liinid.  

Horisontaalsed katkestused  
PC režiimis  

  Reguleerige horisontaalse müra reguleerija, nii kaovad horisontaalsed liinikatked.  

Liige tume või liiga hele ekraan 

(PC režiim)  
  Reguleerige peamenüüs eredust ja kontrastsust  

PC ei tööta    Kontrollige PC seaded teleri ja ekraani resolutsiooni vastavuse peale.  

Liinide tekkimine RCA 

ühendades  
  Kasutage hea kvaliteediga kaablit  

Probleem pole endiselt 

lahendatud  
  Lahutage toitejuhe, oodake 30 sekundit, seejärel ühendage tagasi. Kui probleem 

jääb, võtke ühendust teeninduskeskusega. Ärge ise üritage seadet remontida.   

  
Ärge jätke teler liiga kauaks staatilise kuva olekusse, kuvatud menüü või peatatud videoga. Selliselt võib ekraan pildi sisse põlemise läbi  

kahjustada saada. 

 

 

EE



 

Tehnilised andmed.  
   

  
  

Ekraani suurus  
  
Energiatarve  

Peamised aksessuaarid  

16”  24W  
  

    
    
   

Kasutusjuhend x1  
Kaugjuhtimispult x1  
Toitejuhe x1  
AAA tüüpi patareid x2 

19”  36W/48W  

22”  36W/48W  

24”  36W/48W  

28”  36W  

32”  56W/65W/100W  

39”/40”  60W/70W/76W  

42”  67W/70W/95W/1 
00W  

43”  65W/80W  

50”  100W/108W/1 
35W  

55”  100W/135W/140W/16 
0W  

65”  159W/165W/195W  

   
   Tööaeg: 60 000 tundi 
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KAUGJUHTIMISPULT  
1. POWER: kasutatakse ooterežiimi sisse- ja väljalülitamiseks  
2. MUTE: heli sisse- ja väljalülitamine  
3. 0-9: kanali valik 0~9 numbritega  
4. LIST: kanalite nimekirja sirvimine  
5.  Tagasi eelmise programmi juurde  
6. S.MODE: erinevate heliseadmete kuvamine  
7. SLEEP: unerežiimi kellaaja määramine  
8. MTS: MTS režiimi valik (nt: NICAM, BTSC, MONO, STEREO jm)  
9. P.MODE: erinevate pildiseadmete kuvamine 10. MENU: peamenüü aktiveerimine  
11. ALLIKAS: allika valik.  
12. Vajutage ▼ ▲, et valida. Vajutage ◄►, et seadistada.  
13. ENTER: valiku kinnitamine.  
14. EXIT: OSD menüüst väljumine  
15. DISPLAY: kanali teave ja allika kuvamine  
  
Patareide sisestamine:  
Eemaldage kaugjuhtimispuldi tagant kaas, lükake suunaga alla ja võtke välja. 

Sisestage pessa kaks AAA tüüpi patareid ja veenduge, et patareide polaarsus vastab 

sellele, mis on märgitud patareipesa sees. Ärge kasutage koos vanu ja uusi patareisid, 

aga ka erinevat tüüpi patareisid.  
Sisestage kaas, kuni sulgemisel kuulete klõpsu.  
  
Kaugjuhtimispuldi kasutamine  
Kaugjuhtimispuldiga saab kontrollida kõiki teleri funktsioone, kui ei ole märgitud 

teisiti.  
Alati suunake kaugjuhtimispult teleri esipaneeli sensori poole.  
  

  
HOIATUS:  
Kaugjuhtimispuldis olevad patareid ei tohi üle kuumeneda ega sattuda otseste 

päikesekiire, tule jm kätte.  
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KAUGJUHTIMISPULT  
  
16. VOL +: helitugevuse suurendamine  
17. REFRESH: lehe värskendamine  
HOLD: hoida jooksvat lehekülge avatuna või mitte .  
18. VOL-: helitugevuse vähendamine  
19. CAP: salvestada jooksev pilt kettale.  
20. PLAY/PAUSE: vajutage USB-režiimil PLAY/PAUSE esitamiseks ja pausiks. 

CANCEL: lehekülje avamiseks võib kuluda teatud aeg, vajutage CANCEL, et naasta 

telerisse. Kui soovitud lehekülge ei leita, teleri ülaosas kuvatakse number, vajutage 

CANCEL, et naasta tekstirežiimi.  
21. TV/RADIO: teleri ja raadio vahel ümberlülitamine  
22. STOP: Vajutage USB režiimis STOP.  
MIX: teler ja teleteksti pilt on koos (läbipaistev taust)  
23. ROHELINE/PUNANE/KOLLANE/SININE nupud  
24. CH +: kanalite vahetamise nupp  
25. HOME: tagasi kodulehele 26. CH-: kanalite vahetamise nupp  
27. ASPECT:  valige pildi suurus.  
28. MOUSE: hiirega ümberlülitamine.  
SIZE: ekraani suuruse muutmine teleteksi režiimil.  
29. SUBTITLE: USB-režiimil subtiitrite kuvamine.  
30. REC: alustada salvestamine PVR režiimis.  
31. GUIDE: käivitub EPG (teleprogrammide giid).  
32. FAV: kanali lisamine või kustutamine valitud kanalite nimekirjast.  
33. FF:  USB-režiimil kiire edasikerimine. TXT: teletekst sees/väljas.  
34. PREV: USB-režiimi tagasi minemine. SUB.PG. lisalehe avamine.  
35. FR: kiire tagasikerimine USB-režiimis.  
 INDEX: teleteksti režiimis indeksilehe päring 36. NEXT: USB-režiimis edasiminek.  
REVEAL: kuvada või varjata peidetud sõnad.  
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1. Veenduge, et teler ja mobiiltelefon või tahvelarvuti on ühendatud samasse Wi-Fi-võrku Mitte kõik 

mobiilseadmed toetavad Microcast funktsiooni. Peale mõnede kaasaegsemate seadmete. Kontrollige 

Internetis, kas teie seade toetab antud funktsiooni.  
Avage rakendustes SETTINGS, nagu on näidatud allpool.  
  

 
  

  
2. Valige Wireless display. Avage. Seadistamine on lõpetatud  

  

  

  
3. Minge oma telefonis Wi-Fi seadmetesse. Käivitage telerisignaali automaatotsing. Leidke seade, ühendage 

samasse Wi-Fi võrku.  
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4. Pärast edukat ühendust, telefon kuvab teleri nime. See tähendab, et ühendamine õnnestus. Saate kuvada 

pilte, videot või mänge. Kõik telefoni või tahvelarvuti toimingud sünkroniseeritakse teleri ekraanile.  
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