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Manual de utilizare
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Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat acest produs Panasonic.
Înainte de a utiliza acest produs, citiţi aceste instrucţiuni cu atenţie şi păstraţi-le pentru 
consultare ulterioară.
Imaginile din acest manual sunt oferite doar în scop orientativ.
Consultaţi Cardul de garanţie pan-europeană, dacă trebuie să consultaţi distribuitorul 
Panasonic local pentru asistenţă.

Română
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Aviz pentru funcţiile DVB
 ● Acest televizor este conceput să îndeplinească standardele (din august 2012) serviciilor digitale prin antenă DVB-T 

(MPEG2 şi MPEG4-AVC(H.264)) şi serviciilor digitale prin cablu DVB-C (MPEG2 şi MPEG4-AVC(H.264)).
Consultaţi distribuitorul local cu privire la disponibilitatea serviciilor DVB-T în regiunea dvs.
Consultaţi furnizorii serviciilor de cablu cu privire la disponibilitatea serviciilor DVB-C pentru acest televizor.

 ● Acest televizor s-ar putea să nu funcţioneze corect cu semnalul care nu îndeplineşte standardele DVB-T sau DVB-C.
 ● Nu toate caracteristicile sunt disponibile, în funcţie de ţară, regiune, difuzor de programe, furnizori de serviciu.
 ● Nu toate modulele CI funcţionează corect cu acest televizor. Consultaţi furnizorul de servicii cu privire la modulul CI 

disponibil.
 ● Acest televizor s-ar putea să nu funcţioneze corect cu modulul CI care nu este aprobat de către furnizorii de servicii.
 ● Pot fi percepute costuri suplimentare, în funcţie de furnizorul de servicii.
 ● Compatibilitatea cu serviciile viitoare nu este garantată.
 ● Consultaţi cele mai recente informaţii despre serviciile disponibile pe următorul site web. (versiune doar în limba 

engleză)
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/



Enjoy your TV!
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Transportaţi doar în poziţie verticală

Panasonic nu garantează funcţionarea şi performanţa 
dispozitivelor periferice de la alţi producători şi declină 
orice responsabilitate juridică sau daună ca urmare a 
utilizării şi/sau performanţei prin utilizarea unor astfel 
dispozitive periferice de la alţi producători.

Acest produs este licenţiat conform licenţei portofoliului de 
brevete AVC pentru utilizarea personală şi necomercială 
de către un consumator în vederea (i) codificării video în 
conformitate cu Standardul AVC Standard (“AVC Video”) 
şi/sau (ii) decodării Video AVC care a fost codificat de 
un consumator angajat într-o activitate personală şi 
necomercială şi/sau a fost obţinut de la un furnizor video 
licenţiat să furnizeze Video AVC. Nicio licenţă nu este 
acordată şi nu va fi implicită pentru nicio altă utilizare.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la MPEG LA, 
LLC. Consultaţi http://www.mpegla.com.
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M
ăsuri de siguranţă

Vă rugăm să citiţi

Măsuri de siguranţă
Avertizare

Manevrarea ştecherului şi a cablului de alimentare
 ● Introduceţi ştecherul complet în priză. (Dacă ştecherul se mişcă, acesta poate cauza căldură şi incendiu.)
 ● Asiguraţi-vă că ştecherul este uşor accesibil.
 ● Nu atingeţi ştecherul cu mâna udă. Acest lucru poate cauza electrocutarea.
 ● Nu utilizaţi alt cablu de alimentare decât cel furnizat împreună cu acest televizor. Pericol de incendiu sau de 

electrocutare.
 ● Nu deterioraţi cablul de alimentare, cablul deteriorat poate cauza incendiu sau electrocutare.

• Nu mutaţi televizorul când cablul de alimentare este conectat la priză.
• Nu plasaţi niciun obiect greu pe cablu şi nu puneţi cablul de alimentare lângă un obiect cu temperatură ridicată.
• Nu răsuciţi cablul de alimentare, nu îl îndoiţi excesiv sau nu îl întindeţi.
• Nu trageţi de cablul de alimentare. Ţineţi cablul de alimentare atunci când scoateţi ştecherul din priză.
• Nu utilizaţi un ştecher deteriorat sau o priză deteriorată.
• Asiguraţi-vă că televizorul nu apasă pe cablul de alimentare.

Dacă găsiţi orice 
anomalie, scoateţi 
imediat ştecherul din 
priză!

220-240 V c.a.  
50/60 Hz

Sursă de alimentare / Instalare
 ● Acest televizor este conceput pentru:

• 220-240 V c.a., 50/60 Hz
• Utilizarea cu suport pentru masă

Nu expuneţi la ploaie sau umezeală excesivă
 ● Pentru a preveni deteriorarea ce ar putea cauza 

incendiu sau electrocutare, nu expuneţi televizorul la 
ploaie sau umiditate excesivă.

 ● Acest televizor nu trebuie expus la picurare sau 
stropire cu apă, iar pe acesta nu trebuie aşezate 
obiecte umplute cu lichid, cum ar fi vazele.

Nu scoateţi capacele şi nu modificaţi 
NICIODATĂ televizorul de unul singur

 ● Componentele sub tensiune ridicată pot cauza 
electrocutarea gravă, nu scoateţi capacul de la spate, 
deoarece piesele sub tensiune sunt accesibile, atunci 
când acesta este scos.

 ● În interior nu există componente care pot fi depanate 
de utilizator.

 ● Televizorul trebuie verificat, reglat sau reparat la 
distribuitorul Panasonic local.

Nu puneţi televizorul pe suprafeţe înclinate sau 
instabile şi asiguraţi-vă că televizorul nu stă 
suspendat pe marginea bazei

 ● Televizorul poate să cadă sau să se răstoarne.

Nu expuneţi televizorul la lumina directă a 
soarelui şi la alte surse de căldură

 ● Nu se va supune televizorul la acţiunea directă a 
razelor solare şi a altor surse de căldură.

Nu plasaţi corpuri străine în interiorul 
televizorului.

 ● Nu lăsaţi niciun obiect să cadă în televizor prin orificiile 
de ventilaţie, deoarece există pericol de incendiu sau 
electrocutare.

Pentru a preveni 
incendiile, nu 
poziţionaţi niciodată 
lumânări sau flacără 
deschisă, pe, sau în 
apropierea acestui 
aparat

Utiliza şi numai piedestalele / echipamentele de 
montare special prevăzute

 ● Utilizarea suporturilor neaprobate sau a altor 
instrumente de fixare duce la instabilitatea televizorului 
şi la riscul de accidentare. Solicitaţi reprezentantului 
local Panasonic să efectueze configurarea sau 
instalarea.

 ● Utilizaţi suporturi (p. 7) /  
instalaţii de suspendare (p. 6) aprobate.
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M
ăsuri de siguranţă

Atenţie

Scoateţi ştecherul din priză atunci când 
curăţaţi televizorul

 ● Curăţarea unui televizor în funcţiune poate cauza 
electrocutarea.

Scoateţi ştecherul din priză, atunci când 
televizorul nu este utilizat pentru o perioadă 
îndelungată de timp.

 ● Acest televizor va continua să consume energie 
electrică şi în mod Dezactivat, atâta timp cât ştecherul 
este conectat.

Nu ascultaţi la căşti cu volumul foarte puternic
 ● Vă puteţi cauza vătămarea ireversibilă a auzului.

Nu aplicaţi o forţă excesivă asupra ecranului 
şi nu-l supuneţi la şocuri mecanice

 ● Aceasta poate cauza daune care pot provoca 
vătămări corporale.

Nu blocaţi orificiile de aerisire din spate
 ● Ventilaţia adecvată este esenţială, pentru a preveni 

defecţiunea componentelor electronice.
 ● Ventilaţia nu trebuie să fie împiedicată prin acoperirea 

orificiilor de ventilaţie cu obiecte cum ar fi ziare, feţe 
de masă şi perdele.

 ● Recomandăm un spaţiu liber de cel puţin 10 cm în 
jurul acestui televizor, chiar şi atunci când se află într-
un dulap sau între rafturi.

 ● Atunci când utilizaţi piedestalul, menţineţi spaţiul între 
partea de jos a televizorului şi suprafaţa pe care stă 
acesta.

 ● Dacă piedestalul nu este utilizat, asiguraţi-vă că 
orificiile de ventilaţie din partea de jos a televizorului 
nu sunt blocate.

Distanţă minimă

10

10 10 10

(cm)
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Accesorii/Opţiuni
Accesorii standard

Telecomandă
 ● N2QAYB000815

VIERA
TOOLS INPUT

TV AV

MENU TEXT STTL GUIDE

EXIT

OK

OPTION
BACK/

RETURN

ASPECT

MUTE

STILL

LAST VIEW

TV

jkl

tuv

abc

mno

wxyz

def

ghi

pqrs

Baterii pentru 
telecomandă (2)

 ● (R6AA) 
 (p. 8)

Piedestal
 (p. 7)

Cablu de alimentare
 (p. 11)

Şuruburi pentru 
asamblarea bazei (4)

 (p. 7)

Şuruburi pentru 
asamblarea piedestalului 
(4)

 (p. 7)

Instrucţiuni de utilizare Cardul de garanţie  
pan-europeană

M4 × 14 M4 × 10

 ● Este posibil ca accesoriile să nu fie toate în acelaşi loc. Aveţi grijă să nu le aruncaţi accidental.
 ● Acest produs conţine componente care pot constitui un pericol (precum pungi din plastic), care pot fi inspirate sau 

înghiţite de copii mici în mod accidental. A nu se lăsa aceste piese la îndemâna copiilor.

Accesorii opţionale
Contactaţi reprezentantul local Panasonic pentru a achiziţiona accesoriile opţionale recomandate. 
Pentru detalii suplimentare, citiţi manualul accesoriilor opţionale.

Suport pentru perete
Contactaţi reprezentantul local Panasonic pentru a achiziţiona suportul pentru perete recomandat.

 ● Orificii pentru montarea suportului pentru perete

Adâncimea şurubului:
TX-L32EM6E

Minim 16 mm
Maxim 21 mm

Diametru: M6
Şurub pentru fixarea televizorului pe suportul 
pentru perete (nu este furnizat împreună cu 
televizorul)

 ● Asiguraţi-vă că toate şuruburile sunt bine 
strânse.(Vedere din 

partea laterală)Partea din spate a televizorului

 ● TX-L32EM6E
a: 200 mm
b: 100 mm
Avertizare

 ● Solicitaţi întotdeauna ajutorul unui tehnician calificat pentru a efectua montarea. Montarea incorectă poate cauza 
căderea echipamentului, rezultând vătămarea corporală şi deteriorarea produsului. Orice deteriorare care rezultă din 
montarea unităţii de către alte persoane decât instalatorul profesionist va anula garanţia.

 ● Atunci când sunt utilizate accesorii opţionale sau suporturi pentru perete, asiguraţi-vă întotdeauna că instrucţiunile 
furnizate sunt urmate cu stricteţe.

 ● Nu montaţi unitatea direct sub lumini de tavan (precum spoturi sau becuri halogene) care, de obicei, emit căldură. 
Acesta poate deforma sau deteriora componentele carcasei din plastic.

 ● Aveţi grijă când montaţi suporturile pe perete. Echipamentul montat pe perete nu trebuie legat la împământare cu 
armătura metalică din perete. Asiguraţi-vă că nu există cabluri electrice sau ţevi în perete, înainte de a suspenda 
suportul.

 ● Pentru a preveni căderea şi vătămarea corporală, scoateţi televizorul din poziţia fixată pe perete, atunci când nu mai 
este folosit.
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Montarea / Demontarea piedestalului

Avertizare
Nu încercaţi să dezasamblaţi sau să modificaţi piedestalul.

 ● În caz contrar, televizorul s-ar putea să se răstoarne şi să se deterioreze, existând pericol de vătămare corporală.

Atenţie
Nu utilizaţi alt piedestal decât cel furnizat împreună cu acest televizor.

 ● În caz contrar, televizorul s-ar putea să se răstoarne şi să se deterioreze, existând pericol de vătămare corporală.
Nu utilizaţi piedestalul, dacă acesta este deformat sau deteriorat fizic.

 ● Dacă utilizaţi piedestalul în timp ce acesta este deteriorat fizic, există pericol de vătămare corporală. Contactaţi 
reprezentantul local Panasonic imediat.

În timpul montării, asiguraţi-vă că toate şuruburile sunt bine strânse.
 ● Dacă şuruburile nu sunt strânse bine în timpul montării, piedestalul nu va fi suficient de rezistent pentru a susţine 

televizorul şi acesta poate să se răstoarne şi să se deterioreze, existând pericol de vătămare corporală.
Asiguraţi-vă că televizorul nu se răstoarnă.

 ● Dacă televizorul este lovit sau copiii se urcă pe piedestal atunci când este montat, este posibil ca să cadă, şi poate 
provoca vătămări corporale.

Este nevoie de două sau mai multe persoane pentru a instala şi îndepărta televizorul.
 ● Dacă nu sunt prezente două sau mai multe persoane, televizorul poate să cadă şi există pericol de vătămare 

corporală.
Atunci când demontaţi piedestalul de la televizor, nu scoateţi piedestalul prin alte metode decât prin procedura 
specificată.  (vedeţi mai jos)

 ● În caz contrar, televizorul şi/sau piedestalul s-ar putea să se răstoarne şi să se deterioreze, existând pericol de 
vătămare corporală.

Şuruburi de montare (8) Suport Bază

M4 × 14

Şuruburi pentru asamblarea bazei (4)

M4 × 10

Şuruburi pentru asamblarea 
piedestalului (4)

1 Puneţi televizorul cu ecranul pe o 
suprafaţă curată şi moale, pentru a 
proteja ecranul împotriva daunelor 
şi a zgârieturilor.

2 Montarea piedestalului 
Utilizaţi şuruburile de montare 
pentru a fixa strâns suportul pe 
bază.

 ● Verificaţi dacă şuruburile sunt 
strânse bine. 

 ● Forţarea şuruburilor de montare 
într-o poziţie greşită va deteriora 
fileturile.

3 Fixarea televizorului

A Reglaţi poziţia piedestalului, 
apoi ataşaţi piedestalul la 
ecranul televizorului.

B Utilizaţi şuruburile de montare 
pentru fixare strânsă. 

 ● Strângeţi cele patru şuruburi de 
montare uşor la început, strângeţi-
le ferm pentru fixare completă. 

 ● Efectuaţi lucrările pe o suprafaţă 
orizontală şi dreaptă.

M4 × 14

Ţineţi 
suportul 
pentru a nu 
cădea

Faţă

M4 × 10

A

B

Demontarea piedestalului de la televizor
Trebuie să demontaţi piedestalul în modul următor, atunci când utilizaţi suportul pentru perete sau reambalaţi televizorul.
1 Puneţi ecranul televizorului pe o suprafaţă dreaptă şi moale (precum o pătură) pentru protejarea ecranului.
2 Scoateţi şuruburile de montare pentru piedestal cu şurubelniţa.
3 Demontaţi piedestalul de la televizor.
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Prevenirea căderii televizorului
Utilizând orificiul de şurub şi a şurubului pentru prevenirea căderii (disponibile în comerţ), fixaţi strâns piedestalul pe 
suprafaţa de montare.

 ● Locul în care piedestalul va fi fixat trebuie să fie suficient de gros şi din material dur.

Şurub (nu este furnizat)
Diametru: 3 mm
Lungime: 25 - 30 mm

Orificiu filetat

Introducerea/Scoaterea bateriilor telecomenzii

1 Îndepărtaţi capacul compartimentului pentru baterii. 2 Introduceţi cele două baterii R6AA (1,5 V) conform  
marcajelor de polaritate „+” şi „-” din compartimentul 
pentru baterii, apoi închideţi capacul compartimentului 
pentru baterii.

Deschideţi

Cârlig Notaţi polaritatea 
corectă (+ sau -)

Închideţi

Atenţie
 ● Instalarea incorectă poate cauza scurgerea şi corodarea bateriilor, existând pericol de deteriorare a telecomenzii.
 ● Nu amestecaţi baterii vechi şi noi.
 ● Înlocuiţi doar cu acelaşi tip sau cu un tip echivalent. Nu amestecaţi tipuri diferite de baterii (cum ar fi cele alcaline 

cu cele pe bază de mangan).
 ● Nu utilizaţi baterii reîncărcabile (Ni-Cd).
 ● Nu ardeţi sau spargeţi bateriile.
 ● Nu expuneţi bateriile la căldură excesivă, cum ar fi razele solare, focul etc.
 ● Bateriile trebuie depuse la deşeuri în mod corect.
 ● Asiguraţi-vă că bateriile sunt înlocuite corect, există pericol de explozie şi de incendiu, dacă bateriile sunt 

inversate.
 ● Nu încercaţi să dezasamblaţi sau să modificaţi telecomanda.
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Identificarea comenzilor
Telecomandă

VIERA
TOOLS INPUT

TV AV

MENU TEXT STTL GUIDE

EXIT

OK

OPTION
BACK/

RETURN

ASPECT

MUTE

STILL

LAST VIEW

TV

jkl

tuv

abc

mno

wxyz

def

ghi

pqrs

1

3

5

8

9

4

2

6
7

10

12

11

13

14

15

17

18

16

19

20

21

1  Comutator de activare/dezactivare mod 
aşteptare
 ● Activează sau dezactivează modul de aşteptare al 

televizorului.
 ● Dacă nu puteţi să porniţi televizorul apăsând butonul 

 de pe telecomandă, apăsaţi  
butonul  (PUTERE) din spatele televizorului.

2 VIERA TOOLS  (p. 43)
 ● Afişează pictograme pentru caracteristici speciale şi 

butoane de acces uşor.

3   (p. 25)
 ● Apăsaţi pentru a accesa [Imagine], [Sunet], 

[Temporiz.], [Setare] şi [Ajutor].

4   (p. 22)
 ● Comută în modul teletext.

5  (Informaţii)  (p. 17)
 ● Afişează informaţii despre canal şi program.

6 Butoanele cursor
 ● Efectuează selecţii şi ajustări.

7 
 ● Confirmă selecţiile şi alegerile.
 ● Apăsaţi după selectarea poziţiilor canalului pentru a 

schimba rapid canalul.
 ● Afişează lista de canale.

8   (p. 18)
 ● Setare opţională uşoară pentru vizualizare, sunet etc.

9 Butoane colorate (roşu-verde-galben-albastru)
 ● Utilizate pentru selectarea, navigarea şi utilizarea 

diferitelor funcţii.

10  (Volum mai mare / Volum mai mic)
 ● Modifică volumul.

11   (p. 19)
 ● Modifică raportul de aspect.

12 Butoane numerice
 ● Modifică paginile de teletext şi canal.
 ● Setează caractere.
 ● În modul de aşteptare, porneşte televizorul.

13 
 ● Activează / dezactivează stop-cadru pe imagine.  

 (p. 17)
 ● Reţine pagina de teletext curentă (mod teletext). 

 (p. 22)

14 Selectarea modului de intrare
 ●  - Comută modul DVB-C / DVB-T / 

Analogic.  (p. 16)
 ●  - Comută în modul intrare AV din lista 

[Selectare intrare].  (p. 24)

15 
 ● Afişează ghidul TV.  (p. 20)

16   (p. 17)
 ● Afişează subtitraje.

17 
 ● Revine la ecranul de vizualizare normal.

18 
 ● Revine la meniul anterior / pagina anterioară.

19  (Canal + / Canal -)
 ● Selectează canalul în ordine.

20 
 ● Opreşte sau porneşte sonorul.

21   (p. 19)
 ● Schimbă la canalul vizionat sau modul de intrare 

anterior.
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Indicator / Panou de control
1 Senzor C.A.T.S. (Pentru sistemul de urmărire 

automată a contrastului)
 ● Detectează luminozitatea pentru a regla calitatea 

imaginii, atunci când [Senzor lumină ambientală] din 
[Imagine] este setat la [Activat].  (p. 26)

2 Receptor de semnal telecomandă
 ● Nu plasaţi niciun obiect între receptorul semnalului 

telecomenzii televizorului şi telecomandă.

3 Indicator alimentare 
Roşu: Mod aşteptare 
Verde: Activat

 ● LED-ul clipeşte atunci când televizorul primeşte o 
comandă de la telecomandă.

4 
 ● Selectează o sursă de intrare.
 ● Confirmă şi introduce o selecţie în meniul afişat pe 

ecran.

5 Meniu
 ● Apăsaţi butonul un timp pentru a deschide sau închide  

meniul afişat pe ecran.

6 
 ● Schimbă canalele.
 ● Selectaţi elementul din meniul afişat pe ecran.

INPUT OK
HOLD

for
MENU

5

4

6

7

8

1 2 3

7 
 ● Modifică volumul.
 ● Ajustează valoarea elementului selectat în meniul afişat 

pe ecran.

8  (PUTERE)
 ● Porneşte sau opreşte televizorul.
 ● Pentru oprirea completă a televizorului, scoateţi cablul 

de alimentare din priză. 

Notă
 ● Dacă televizorul este oprit cu butonul  (PUTERE) din spatele televizorului, nu puteţi să porniţi televizorul cu 

butonul  de pe telecomandă. Apăsaţi butonul  (PUTERE) din spatele televizorului din nou pentru a porni 
televizorul.

Utilizarea meniurilor afişate pe ecran - Ghid de utilizare
Multe caracteristici disponibile pentru acest televizor pot fi accesate prin meniul afişat pe ecran.

 �Ghid de utilizare  �Modul de utilizare a telecomenzii
Ghidul de utilizare vă va ajuta să folosiţi telecomanda.
Exemplu:  [Sunet]

MENU  ● Deschideţi meniul principal

1/2

Mod sunet
Sunete joase
Sunete înalte
Egalizor
Balans
Surround
Volum căşti
Control automat amplif.
Corecţie volumCorecţie volum
Distanţa boxă - perete

Standard
0
0

0

20
Dezactivat

Dezactivat
0

Peste 30 cm

 Meniu principal

 Imagine

Sunet

Temporiz.

Setare

Ajutor

Schimbare
Selectare

Revenire

Pagină în sus
Pagină în jos

Selectează modul de sunet preferat.

Ghid de utilizare

OK

 ● Deplasaţi cursorul / selectaţi 
dintr-o serie de opţiuni / selectaţi 
elementul de meniu (doar sus 
şi jos) / ajustaţi nivelurile (doar 
stânga şi dreapta)

OK

 ● Accesaţi meniul / memoraţi setările 
după efectuarea ajustărilor sau 
setarea opţiunilor

BACK/
RETURN

 ● Revenirea la meniul anterior

EXIT  ● Ieşiţi din sistemul de meniu şi 
reveniţi la ecranul de vizualizare 
normal

Funcţie de intrare automată în modul aşteptare
Televizorul va intra automat în modul aşteptare în următoarele condiţii:

• [Timp deconectare] este activ în [Temporiz.]. 
• Nicio operaţie nu este efectuată timp de 4 ore, dacă [Standby automat] este setat la [Activat]. 
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Conexiune de bază
Echipamentul extern şi cablurile prezentate nu se livrează împreună cu televizorul.
Asiguraţi-vă că unitatea este deconectată de la priză, înainte de a ataşa sau deconecta orice cabluri de alimentare.

Terminale

6

7

8

1 2 3 4 5

1 AUDIO DIGITAL  (p. 50)

2 AV 2 (COMPONENT / VIDEO)  
 (p. 49, 50)

3 AV 1 (SCART)  (p. 12, 49)

4 Bornă antenă (consultaţi mai jos)

5 HDMI 1 - HDMI 2 (ARC)  (p. 12, 49)

6 Slot CI  (p. 39)

7 Mufă pentru căşti  (p. 50)

8 Port USB  (p. 42)

Conexiuni

Cablu de alimentare şi antenă

Cablu de alimentare

Cablu FR

Introduceţi ştecherul (furnizat) ferm în poziţie.
 ● Atunci când deconectaţi cablul de alimentare, 

 mai întâi, trebuie să deconectaţi ştecherul din priză.

Antenă terestră

Cablu � Antenă, cablu

 � Cablu de alimentare

220-240 V c.a.
50/60 Hz

Dacă antena este plasată în locaţia greşită, interferenţa poate avea loc.

Notă
 ● Nu puneţi cablul coaxial lângă cablul de alimentare pentru a evita zgomotul.
 ● Nu puneţi cablul coaxial sub televizor.
 ● Pentru a obţine imagine şi sunet la calitate optimă, sunt necesare o antenă, cablul corect (75 Ω coaxial) şi mufa 

terminală corectă.
 ● Dacă este utilizat un sistem cu antenă comună, poate fi necesar să aveţi cablul de conectare şi mufa corecte între 

priza de perete a antenei şi televizor.
 ● Centrul de service TV sau reprezentantul local vă poate ajuta să obţineţi sistemul de antenă corect pentru zona dvs. 

particulară şi accesoriile necesare.
 ● Orice aspecte legate de montarea antenei, actualizarea sistemelor sau accesoriilor existente necesare şi costurile 

percepute reprezintă responsabilitatea dvs.
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Dispozitive AV
 �Player
TV Player

Cablu HDMI

 �DVD Recorder/ VCR
TV

Cablu FR

Cablu FR

Cablu

Cablu SCART
DVD Recorder/ VCR

Antenă terestră

 �DVD Recorder / VCR şi Set top box
TV

Cablu FR

Cablu FR

Cablu HDMI

Cablu SCART

Cablu SCART

DVD Recorder/ VCR Set top box

Antenă 
terestră

Notă
 ● De asemenea, citiţi manualul echipamentului care este conectat.
 ● Ţineţi televizorul la distanţă de echipamente electronice (echipament video etc.) sau echipamente cu un senzor 

infraroşu. În caz contrar, poate să apară distorsiunea imaginii/sunetului sau funcţionarea altor echipamente poate fi 
afectată.

 ● Atunci când se utilizează un cablu SCART sau HDMI, acestea trebuie să fie complet cablate.
 ● În timpul conectării, verificaţi dacă tipurile de borne şi mufe de cablu sunt corecte.
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Setare automată
Căutaţi şi memoraţi automat canalele TV.

 ● Aceşti paşi nu sunt necesari, atunci când configurarea a fost efectuată de reprezentantul local.
 ● Înainte de a începe Setare automată, terminaţi conexiunile (p. 11, 12) şi setările (dacă este necesar) 

echipamentelor conectate. Pentru detalii despre setările pentru echipamentele conectate, citiţi manualul 
echipamentului.

TV

BACK/
RETURN

OK

1 Introduceţi ştecherul televizorului în priza 
electrică şi porniţi

 ● Vor trece câteva secunde până la afişarea imaginii.
 ● Dacă LED-ul roşu se aprinde pe televizor, apăsaţi comutatorul de 

activare/dezactivare Mod aşteptare de pe telecomandă.

2 Selectaţi limba
Menüsprache

Deutsch

Français
Italiano
Español

Português
Nederlands

English
Dansk

Еλληνικά

Svenska
Norsk
Suomi
Türkçe

Čeština

Slovenčina
Български

Magyar

Polski

Română

Hrvatski
Slovenščina

eesti keel

Srpski

Latviešu

Lietuvių

OK

selectaţi

setaţi

3 Selectaţi [Acasă]
Selectaţi mediul de vizualizare [Acasă] pe care îl veţi utiliza acasă.

Vă rugăm selectaţi mediul de vizionare
Acasă Magazin OK schimbaţi

confirmaţi

 � [Magazin] mediu de vizionare (doar pentru afişare în magazin)
[Magazin] mediul de vizionare este modul de demonstraţie pentru a explica 
funcţiile principale ale acestui televizor.

Selectaţi mediul de vizualizare [Acasă] pe care îl veţi utiliza acasă.
 ● Puteţi reveni la ecranul de selecţie a mediului de vizionare în etapa 

ecranului de confirmare [Magazin].

1 Reveniţi la ecranul de selectare a 
mediului de vizionare.

2 Selectaţi [Acasă]

Magazin

Aţi selectat modul "magazin"

BACK/
RETURN

Vă rugăm selectaţi mediul de vizionare
Acasă Magazin

OK schimbaţi

confirmaţi

Pentru a schimba mediul de vizionare mai târziu, va trebui să iniţiaţi toate 
setările prin accesarea [Condiţii presetate].  [Condiţii presetate] (p. 40)
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4 Selectaţi ţara dvs.

 ● În funcţie de ţara pe care o selectaţi, selectaţi 
Regiunea dvs. sau stocaţi Blocare copii - număr PIN  
(„0000” nu poate fi stocat) urmând instrucţiunile de 
pe ecran.

Ţară
Germania

Austria
Franţa
Italia

Spania
Portugalia

Elveţia
Malta

Andora

Suedia
Danemarca

Norvegia
Finlanda

Luxemburg
Belgia

Olanda
Turcia
Grecia

Cehă
Polonia

Ungaria
Slovacia
Slovenia
Croaţia
Estonia
Lituania
România

Alte
OK

selectaţi

setaţi

5 Selectaţi modul în care doriţi să căutaţi canale
Selectare semnal TV

 Pornire setare auto.

DVB-C
DVB-T
AnalogicA

D

OK

selectaţi

acord / 
salt peste acord

: acord (căutare
  canale disponibile)
: salt peste acord

6 Selectaţi [Pornire setare auto.]
Selectare semnal TV

 Pornire setare auto.

DVB-C
DVB-T
AnalogicA

D

OK

selectaţi

accesare

 ● Setarea automată va începe să caute canalele TV şi să le memoreze.
Canalele memorate şi ordinea canalelor sortate depinde de ţară, zonă, sistem de transmisie şi condiţiile de 
recepţie a semnalului.

Ecranul Setare automată variază în funcţie de ţara pe care o selectaţi.

1 [Setări reţea DVB-C] 2 [Setare automată DVB-C]

 ● În funcţie de ţara pe care o selectaţi, selectaţi 
furnizorul de cablu prin urmarea instrucţiunilor de 
pe ecran.

 

Setări reţea DVB-C
Frecvenţă
ID reţea

Auto 
Auto 

Pornire setare auto.

OK

selectaţi
[Pornire setare 
auto.]
accesare

jkl

tuv

abc

mno

wxyz

def

ghi

pqrs

Setaţi în mod normal [Frecvenţă] şi [ID reţea] 
la [Auto]. Dacă [Auto] nu este afişat sau dacă 
este necesar, introduceţi [Frecvenţă] şi [ID reţea] 
specificate de furnizorul de televiziune prin cablu cu 
ajutorul butoanelor numerice.

 

0% 100%

1
2
3

100
100

CBBC Channel

E4

100

Setare automată DVB-C
Desfăşurare

Aceasta va dura cca. 3 minute.
Nr. Nume canal Tip Calitate

BBC Radio Wales
 TV gratuit
 TV gratuit
 TV gratuit

  TV gratuit : 3   TV cu taxă : 0 Radio 0
Căutare
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6 3 [Setare automată DVB-T] 4 [Setare automată analogică]

 

CH 5 69

62
62
62
62

Setare automată DVB-T
 Desfăşurare

 Aceasta va dura cca. 3 minute.

TV gratuit : 4 TV cu taxă : 0 Radio 0
Căutare

100
100

CBBC Channel

E4

100
CH Nume canal Tip Calitate

BBC Radio Wales
 TV gratuit
 TV gratuit
 TV gratuit

100Cartoon Nwk  TV gratuit

 ● În funcţie de ţara pe care o selectaţi, ecranul 
de selectare a canalului va fi afişat după 
[Setare automată DVB-T], dacă mai multe canale 
au acelaşi număr. Selectaţi canalul preferat sau 
ieşiţi din ecran pentru selecţii automate.

 

CH 29
CH 33      BBC1

CH 2                      78 41CC 1

 

 CH  Nume canal

 
 Aceasta va dura cca. 3 minute.

Setare automată analogică

Scanare

 Analogic: 2
Căutare

Setarea automată este terminată şi televizorul dvs. este pregătit pentru vizualizare.

În cazul în care căutarea canalelor a eşuat, verificaţi conexiunea cablului RF, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

 ● Pentru a verifica rapid lista de canale  “Utilizarea ghidului TV” (p. 20)
 ● Pentru a căuta din nou toate canalele  “Reacordarea canalelor din Meniu setare” (p. 33)
 ● Pentru a iniţializa toate setările  [Condiţii presetate] (p. 40)
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Vizionarea la televizor

Caracteristici de bază

Vizionarea la televizor

STILL

INPUT
TV

MENU STTL

EXIT

OK

OPTION

ASPECT

LAST VIEW

TV

jkl

tuv

abc

mno

wxyz

def

ghi

pqrs

Volum

1 Porniţi alimentarea

2 Selectaţi modul
TV

Selectare TV
DVB-C
DVB-T
Analogic

 ● Modurile selectabile variază în funcţie 
de canalele memorate (p. 13).

OK

selectaţi

accesare
 ● Dacă meniul [Selectare TV] nu este 

afişat, apăsaţi pe butonul televizorului 
pentru a comuta modul.

3 Selectarea unui canal

jkl

tuv

abc

mno

wxyz

def

ghi

pqrs

sus

jos
sau

 ● Pentru a selecta un număr de poziţie a 
canalului cu mai mult de două cifre, de 
exemplu 399

def wxyz wxyz

 �Pentru a selecta din lista de canale

OK

selectare canal

vizionare

OK
 

  
  
  
 

 

Toate canalele DVB-T
Cartoon Nwk6
BBC Radio Wales7
BBC Radio Cymru8
BBC ONE Wales1
BBC THREE2
BBCi3
CBBC Channel4

Sortare 123...

 ● Pentru a sorta numele de canale în ordine 
alfabetică

 (roşu)

 ● Pentru a schimba categoria

 (Albastru)

Notă
 ● Pentru a viziona TV cu taxă  “Utilizarea interfeţei obişnuite” (p. 39)
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Alte funcţii utile

Afişare banner cu informaţii
Afişare banner cu informaţii

Fără sonor activat Serviciu teletext disponibil Audio şi video multiple disponibile

[Semnal slab]
Calitate semnal TV slabă

Audio multiplu disponibil

[Stereo], [Mono]
Mod audio

[Dolby D+], [Dolby D], [HE-AAC]
Pistă audio Dolby Digital Plus, Dolby 
Digital sau HE-AAC Video multiplu disponibil

1 - 90
Timp deconectare rămas

 ●  Pentru setări  (p. 18)

Serviciu subtitrare disponibil

Caracteristici disponibile / Semnificaţii mesaj

 ● De asemena, apare la schimbarea unui canal

 

1
ZDF

 HDTV

45
 Schimbare categorie. Info

1
5 3 2 4

Semnal slab Dolby D+
Acum

20:00 - 20:550
Coronation Street

Toate canalele DVB-T
20:35

6 7
Exemplu: DVB

1 Poziţia şi numele canalului
2 Tip canal / Canal codificat
3 Program
4 Început program / Oră finalizare (DVB) 

Număr canal etc. (Analogic)

5 Indicator timp desfăşurare program selectat 
(DVB)

6 Categorie
7 Oră curentă

 ● Pentru 
ascundere

EXIT

 ● Informaţii suplimentare (DVB)

Apăsaţi de două ori 
(Apăsaţi din nou pentru a ascunde banner-ul)

 ● Pentru a seta timpul de expirare a afişării 
 [Durată afiş. baner]

Afişare subtitraje
Afişare / Ascundere subtitraje, (dacă sunt disponibile)

STTL

 ● Pentru a schimba limba pentru DVB (dacă este disponibilă)  [Limbă subtitrare] (p. 18)

Imagini statice
Activează / dezactivează stop-cadru pe imagine.

STILL
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Afişaţi setările selectabile pentru starea curentă
Verificaţi sau schimbaţi starea curentă imediat

OPTION  ● Pentru a schimba

OK

selectaţi

schimbaţi

[Multi Video] (mod DVB)
Vă permite să selectaţi dintr-un grup 
de mai multe materiale video (dacă 
sunt disponibile)

 ● Această setare nu este memorată şi 
va reveni la setarea implicită, odată 
ce ieşiţi din programul curent.

[Multi Audio] (mod DVB)
Vă permite să selectaţi între limbi 
alternative pentru piste sonore (dacă 
sunt disponibile)

 ● Această setare nu este memorată şi 
va reveni la setarea implicită, odată 
ce ieşiţi din programul curent.

[Dual Audio] (mod DVB)
 ● Vă permite să selectaţi stereo/

monaural (dacă este disponibil)

[Sub canal] (mod DVB)
 ● Vă permite să selectaţi programul 

cu mai multe fluxuri - sub-canal  
(dacă este disponibil)

[Limbă subtitrare] (mod DVB)
 ● Vă permite selectarea limbii în care 

sunt afişate subtitrajele(dacă sunt 
disponibile)

[Setare caractere teletext]
Setează fontul limbii teletextului

[Limbă teletext] (mod DVB)
 ● Vă permite să selectaţi între limbi 

alternative pentru teletext (dacă sunt 
disponibile)

[MPX] (mod analogic)
Selectează mod sunet multiplex (dacă 
este disponibil)

[Corecţie volum]
Reglează volumul unui anumit canal 
sau modul de intrare

Timp deconectare
Comutaţi automat televizorul în modul aşteptare după o perioadă fixă.
Puteţi să setaţi [Timp deconectare] prin [Temporiz.].

1 Afişaţi meniul
MENU

2 Selectaţi [Temporiz.]

 Meniu principal

 Imagine

Sunet

Temporiz.

OK

selectaţi

accesare

3 Selectaţi [Timp deconectare] şi setaţi ora

 

 

 Timp deconectare
90 minute
75 minute
60 minute
45 minute
30 minute
15 minute
Dezactivat

OK

selectaţi

setaţi

 ● Pentru anulare, setaţi la [Dezactivat] sau opriţi televizorul.
 ● Pentru a confirma timpul rămas  “Afişare banner cu informaţii” (p. 17)
 ● Atunci când timpul rămas este mai mic de 3 minute, timpul rămas va apărea intermitent pe ecran.
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Ultima vizualizare
Schimbaţi cu uşurinţă la canalul vizionat sau modul de intrare anterior.

LAST VIEW

 ● Apăsaţi din nou pentru a reveni la vizualizarea prezentă.

Aspect
Schimbaţi raportul de aspect (dimensiune imagine)
ASPECT Bucuraţi-vă de vizualizarea imaginii la dimensiunea şi aspectul optime.

Programele conţin, de obicei, un “Semnal de control al aspectului” (semnal ecran lat etc.) şi televizorul va 
alege raportul de aspect automat, conform “Semnal de control al aspectului” (p. 52).

 �Dacă doriţi să schimbaţi raportul de aspect manual
1 Afişaţi lista [Selectare aspect] 2 În timp ce lista este afişată, 

selectaţi modul
ASPECT

 

Selectare aspect
Auto 
16:9
14:9
Parţial
4:3

4:3 Complet 
Parţial fară deformare
Zoom fară deformare

Selectare

Revenire

Schimbare

Zoom

OK

selectaţi

memorare

Listă [Selectare aspect]

 ● De asemenea, puteţi să schimbaţi 
modul doar utilizând butonul 

.
ASPECT

(Apăsaţi repetat, până când 
ajungeţi la modul dorit)

[Auto]
Raportul de aspect funcţionează automat pe baza formatului semnalului programelor.
Pentru detalii  (p. 52)

[16:9]
Afişează direct imaginea la 16:9 fără 
distorsiune (anamorfic).

[Zoom]
Afişează o imagine 16:9 letterbox sau 
4:3 fără distorsiune.

[14:9]
Afişează imaginea la 14:9 standard 
fără distorsiune.

[4:3 Complet] Afişează o imagine 4:3 mărită pe 
orizontală pentru a se încadra pe 
ecran.

 ● Doar semnal HD
[Parţial]

Afişează o imagine 4:3 pe tot ecranul. 
Extinderea este remarcată doar la 
marginile din stânga şi din dreapta.

[Zoom fără deformare] Afişează o imagine 16:9 letterbox 
(anamorfic) pe tot ecranul fără 
distorsiune.

 ● Doar semnal HD

[4:3]
Afişează imaginea la 4:3 standard fără 
distorsiune.

[Parţial fără deformare]

Afişează o imagine 16:9 letterbox 
(anamorfic) pe tot ecranul. Extinderea 
este remarcată doar la marginile din 
stânga şi din dreapta.

 ● Doar semnal HD

Notă
 ● Nu este disponibil în serviciul teletext.
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Utilizarea ghidului TV
Ghid TV - Ghidul electronic al programelor (EPG) oferă o listă pe ecran a programelor transmise în mod curent şi a 
transmisiilor următoare în următoarele şapte zile (în funcţie de difuzorii de programe).

 ● Această funcţie variază în funcţie de ţara pe care o selectaţi. (p. 13)
 ● Canalele DVB-T şi analogice sunt afişate pe acelaşi ecran al Ghidului TV. Nu vor exista listări de programe pentru 

canale analogice.
 ● Atunci când acest televizor este pornit pentru prima dată sau televizorul este oprit mai mult de o săptămână, poate 

trece o anumită perioadă până când ghidul TV este afişat complet.

INPUT
TV

EXIT

OK

TV

GUIDE

1 Selectaţi modul
 (p. 16)
TV

2 Vizualizarea ghidului TV
GUIDE

 Apăsaţi din nou pentru a schimba orientarea ([Peisaj] / [Portret]).

Exemplu: 

GUIDE

20:00 - 20:30 DIY SOS : We open in the Battersbys
1 BBC ONE

 

 Selectare canal

 Revenire
 +24 ore  Tip program  Categorie

Info

  Pagină în jos

Ghid TV: Peisaj Joi 08.11.2010 16:34

Joi 08.11.2010  Toate tipurile   Toate canalele

8:00 9:00
Schleswig-Holst...
Schleswig-Holst...
Schleswig-Holst...
Schleswig-Holst...
Haral... Rucksack artour Leben für 4... MDR...
Haral... Rucksack artour Leben für 4... MDR...
Haral... Rucksack artour Leben für 4... MDR...

buten un binnen... Hallo Niedersac... Das Beste aus E...
Hallo Niedersac... Das Beste aus E...
Hallo Niedersac... Das Beste aus E...
Hallo Niedersac... Das Beste aus E...

buten un binnen...
buten un binnen...
buten un binnen...

118 NDR FS HH
119 NDR FS SH
120 NDR FS MV
122 MDR Sachsen
123 MDR S-Anhalt
124 MDR Thüringen

Ora:
117 NDR FS NDSD

D
D
D
D
D
D

Selectare program
 Pagină în sus

Vizualizare

1

2

3

4

6

5

7

1 Ecran TV
2 Oră ghid TV
3 [D]: DVB-T
 [A]: Analogic
4 Data şi ora curente
5 Data ghidului TV
6 Program
7 Poziţia şi numele 

canalului
Notă

 ● Aceasta poate cauza un răspuns lent, atunci când apăsaţi pe tastele SUS/
JOS pentru ghidul de programe TV. Aceasta se datorează descărcării datelor 
programului

 � Pentru a reveni la TV
EXIT

 � Pentru a vizualiza programul următor
selectaţi

OK

următorul program

 � La ziua anterioară (mod DVB)

 (roşu)

 � La ziua următoare (mod DVB)

 (verde)

 � Vizualizaţi detaliile programului (mod DVB)

selectaţi
OK

(Apăsaţi din nou pentru 
a reveni la Ghidul TV.)

 � Pentru a schimba paginile

sus

jos
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 � Pentru a vizualiza o listă de canale de tipul selectat

 (galben)

(Listă Tip)

 

Tip program
Toate tipurile

Toate tipurile

Film

Ştiri

OK

selectare tip

vizualizare

 � Pentru a vizualiza o listă de canale din categoria selectată

 (albastru)

(Listă Categorie)

 

 

Categorie
Toate canalele

Toate canalele

Toate canalele DVB-T

Toate canalele analogice

TV gratuit

TV cu taxă

HDTV

Radio gratuit

Radio cu taxă

Favorite1

Favorite2

Favorite3

OK

selectare categorie

vizualizare

Sunt enumerate numai canalele Analogice

Pentru a enumera canalele favorite
 (p. 35)
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Vizualizarea teletextului

Vizualizarea teletextului
Serviciile de teletext sunt informaţii de tip text furnizate de difuzorii de programe.
Caracteristicile pot varia în funcţie de difuzorii de programe.

Ce este modul FLOF (FASTEXT)?
În modul FLOF, patru subiecte colorate diferit se află în partea de jos a ecranului. Pentru a accesa mai multe informaţii 
despre unul dintre aceste subiecte, apăsaţi butonul colorat adecvat. Această facilitate permite acces rapid la informaţii 
despre subiectele afişate.
Ce este modul TOP? (În cazul difuzării de text TOP)
TOP este o îmbunătăţire particulară a serviciului teletext standard care rezultă într-o căutare mai uşoară şi ghidare 
eficientă.

 ● Imagine de ansamblu rapidă a informaţiilor teletext disponibile
 ● Selecţie pas cu pas uşor de utilizat a subiectului tematic.
 ● Informaţii despre starea paginii sunt afişate în partea inferioară a ecranului
 ● Pagină în sus/jos disponibilă

 (verde)  (roşu) 

 ● Pentru a selecta dintre blocurile de 
subiecte

 (albastru)

 ● Pentru a selecta subiectul următor în 
blocul de subiecte
(După ultimul subiect, se trece la 
următorul bloc de subiecte.)

 (galben)

MENU TEXT

EXIT

OK

TV

jkl

tuv

abc

mno

wxyz

def

ghi

pqrs

1 Comutaţi la Teletext
TEXT  ● Afişează pagina index (conţinutul 

variază în funcţie de difuzorii de 
programe)

<< 01 02 03 04 05 06 07                       >>

TELETEXT
INFORMATION

17:51 28 Feb

Numărul sub-paginii

Numărul paginii curente

Ora / data

Bară de culoare

2 Selectaţi pagina

jkl

tuv

abc

mno

wxyz

def

ghi

pqrs

OK

sus

jos
sau sau Buton colorat

(Corespunde cu bara colorată)

 � Pentru a reveni la TV
EXIT

Afişaţi date ascunse STATIC (Reţinere)

Afişaţi cuvinte ascunse, de exemplu, răspunsuri la 
jocuri concurs

Opriţi actualizarea automată
(Dacă doriţi să reţineţi pagina curentă fără actualizare)

MENU
(roşu)

 ● Apăsaţi din nou pentru 
a ascunde din nou. STILL  ● Apăsaţi din nou pentru a relua.
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Vizualizarea teletextului

COMPLET / SUS / JOS
MENU

(verde)

(SUS) (JOS) Normal (COMPLET)

(Extindeţi jumătatea 
de SUS)

(Extindeţi jumătatea de 
JOS)

Vizualizaţi sub-pagina
Vizualizaţi sub-pagina (doar când Teletext este pe mai multe pagini)

OK

Apare în partea 
superioară a ecranului

 ● Numărul de sub-pagini variază în funcţie de difuzorii 
de programe (până la 79 de pagini).

 ● Căutarea poate dura mai mult timp, în acest interval 
puteţi viziona programe TV.

 �Pentru a vizualiza o sub-pagină specifică
MENU

(albastru) Introduceţi numărul din 
4 cifre
Exemplu: P6

mno

Vizionaţi programe TV în timp ce aşteptaţi actualizarea
Vizionaţi imaginea TV în timp ce căutaţi o pagină teletext
Teletextul se actualizează automat, atunci când informaţii noi devin disponibile.

MENU
(galben) P108

Schimbă la ecranul TV în mod temporar
Apare când 
actualizarea este 
finalizată

(galben)

Vizualizaţi pagina  
actualizată

(Nu puteţi schimba canalul.)
 ● Pagina de ştiri oferă o funcţie care indică primirea celor mai recente ştiri („Ştiri de ultimă oră”).
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Vizionaţi de la intrări externe

Vizionaţi de la intrări externe
Conectaţi echipamente externe (VCR-uri, echipament DVD etc.) şi puteţi să vizionaţi de la intrările acestora.

 ● Pentru a conecta echipamentele  (p. 11, 12, 49, 50)

INPUT
TV AV

OK

TV

jkl

tuv

abc

mno

wxyz

def

ghi

pqrs

 � Pentru a reveni la 
TV

TV

1 Porniţi televizorul

La conectarea cu SCART  (p. 12)
Primeşte semnale de intrare automat, atunci când începe redarea

 ● Semnalele de intrare sunt identificate automat de borna SCART (pin 8).
 ● Această funcţie este disponibilă, de asemenea, pentru conexiunile HDMI 

(p. 55).
Dacă modul de intrare nu este comutat automat
Efectuaţi 2  şi 3

 ● Verificaţi configurarea echipamentului.

2 Afişaţi meniul de selectare a intrării
AV

3 Selectaţi modul de intrare conectat la 
echipament

Selectare intrare

HDMI2
HDMI1

AV1

TV
AV2

OK

selectaţi

vizionare

 ● De asemenea, puteţi să selectaţi intrarea utilizând butonul  de pe 
telecomandă sau de pe panoul lateral al televizorului.

4 Vizualizare
AV1

Afişează modul selectat

Notă
 ● Dacă echipamentul extern are o funcţie de ajustare a aspectului, setaţi-l la 

[16:9].
 ● Pentru detalii, consultaţi manualul echipamentului sau consultaţi dealerul local.
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C
um

 se folosesc funcţiile de m
eniu

Cum se folosesc funcţiile de meniu
Diferite meniuri vă permite să efectuaţi setări pentru imagine, sunet şi alte funcţii.

MENU

EXIT

OK

TV

BACK/
RETURN

 � Pentru a reveni la 
TV în orice moment

EXIT

 � Pentru a reveni la 
ecranul anterior

BACK/
RETURN

 � Pentru a schimba 
paginile de meniu

sus

jos

1 Afişaţi meniul
MENU  ● Afişează funcţiile care pot fi setate  

(variază conform semnalului de intrare)

2 Selectaţi meniul
 Meniu principal

 Imagine

Sunet

Temporiz.

Setare

Ajutor

OK

selectaţi

accesare

3 Selectaţi elementul
1/2

Mod de vizionare
Iluminare
Contrast
Luminozitate
Culoare
Nuanţă
Claritate
Temperatură culoare

Control adaptiv al iluminare

Normal

Normal
Activat
Activat

 Meniu principal

 Imagine

Sunet

Temporiz.

Setare

Ajutor

Select Selects your favourite picture mode for each input.

Culori vii

70
100

0
50

50
0

OK

selectaţi

accesare

 � Alegeţi dintre opţiuni

Temperatură culoare

Rece2
Rece1
Normal
Cald1
Cald2

OK

selectaţi

memorare

 � Ajustaţi utilizând bara cursor
Claritate 50

Deplasat OK schimbaţi

confirmaţi

 � Mergeţi la ecranul următor
Setări ecran

Afişează ecranul următor OK

accesare

 � Pentru a reseta setările
 ● Doar setări de imagine sau sunet

 [Resetare la iniţial] în [Imagine] sau [Sunet]
 ● Pentru a iniţializa toate setările

 [Condiţii presetate] (p. 40)
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Lista meniu

Meniu Element Ajustări/Configuraţii (alternative)

Im
agine

Mod de vizionare

Selectează modul de imagine preferat pentru fiecare intrare. 
[Dinamic] / [Normal] / [Cinema] / [True Cinema] / [Personalizat]
[Dinamic]:

Îmbunătăţeşte contrastul şi claritatea pentru vizualizare într-o cameră 
luminată puternic.

[Normal]:
Utilizare normală pentru vizualizare în condiţii normale de iluminare.

[Cinema]:
Îmbunătăţeşte performanţa contrastului, reproducerea negrului şi a culorilor 
pentru vizionarea filmelor într-o cameră întunecată.

[True Cinema]:
Reproduce calitatea originală a imaginii cu precizie fără nicio modificare.

[Personalizat]:
Stabileşte setările preferate de dvs.

Iluminare, Contrast, 
Luminozitate, Culoare, 
Claritate

Măreşte sau micşorează nivelurile acestor opţiuni, conform preferinţei 
personale.

Nuanţă Ajustează nuanţa imaginii după gustul dvs.

Temperatură culoare Setează tonul de culoare general al imaginii. 
 [Rece 2] / [Rece 1] / [Normal] / [Cald 1] / [Cald 2]

Culori vii Reglează automat culorile la cele vii. [Dezactivat] / [Activat] 

Control adaptiv la 
iluminare

Controlează automat nivelul de luminanţă în funcţie de conţinutul imaginii. 
[Dezactivat] / [Activat] 

Senzor lumină 
ambientală

Ajustează automat setările imaginii conform condiţiilor de lumină ambiantă. 
[Dezactivat] / [Activat] 

Reducere zgomot de 
imagine

Reducerea zgomotului imaginii
Reduce zgomotul nedorit al imaginii şi zgomotul cauzat de pâlpâire în părţile 
conturate ale unei imagini. [Auto] / [Maxim] / [Mediu] / [Minim] / [Dezactivat]

Reducere zgomot MPEG Reduce zgomotul de bloc MPEG nedorit. [Auto] / [Maxim] / [Mediu] / [Minim] 
/ [Dezactivat]

Setări avansate

Control gamma 
adaptiv

Corectează automat nivelul mediu de luminozitate în funcţie de conţinutul 
imaginii.

Expandor de negru Reglează părţile întunecate ale imaginii.

Nivel tonuri de alb Reglează nivelul tonului de alb pentru semnal roşu, verde şi albastru.

Reglare culori Reglează nuanţa, saturaţia, luminanţa.

Gamma Reglează valoarea gamma.

Resetare la iniţial Apăsaţi butonul  pentru a reseta la setările implicte în meniul 
[Setări avansate].
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Meniu Element Ajustări/Configuraţii (alternative)

Im
agine

Setări de opţiuni

Mod cadenţă film Îmbunătăţeşte rezoluţia verticală pentru imagini de film. [Dezactivat] / [Activat] 

1080p Pixel Direct
Reproduce calitatea originală a imaginii pentru semnal de intrare 1080p (HDMI).  
[Dezactivat] / [Activat]

 ● Doar pentru intrarea HDMI

Tip conţinut HDMI

Ajustează automat imaginea conform conţinutului HDMI primit.
[HDMI1] / [HDMI2]: [Grafică] / [Fotografii] / [Auto] / [Dezactivat]
[Ajust.automată detalii]: [Fotografii] / [Grafică] / [Cinema]

 ● Doar pentru intrarea HDMI

Inter. RGB pt. 
HDMI

Schimbă nivelul de negru din imagine pentru modul de intrare HDMI. 
[HDMI1] / [HDMI2]: [Auto] / [Complet] / [Normal]

 ● Doar pentru intrarea HDMI

Sistem color AV

Selectează un sistem de culoare opţional, în funcţie de semnalele video în 
modul AV. 
[Auto] / [PAL] / [SECAM] / [M.NTSC] / [NTSC]

 ● Doar pentru intrarea AV

3D-COMB

Fotografiile statice sau în mişcare lentă arată mult mai vii.  
[Dezactivat] / [Activat]

 ● Ocazional, în timpul vizionării imaginilor statice sau în mişcare lentă, poate fi 
observată structurarea culorii. Setaţi la [Activat] pentru a afişa culori mai vii şi 
mai precise.

 ● Pentru recepţia semnalului PAL / NTSC în mod TV sau de la compozit

Setări ecran

Suprascanare 
16:9

Selectează zona ecranului care afişează imaginea pentru aspectul 16:9. 
[Dezactivat] / [Activat]
[Activat]: Măreşte imaginea pentru a ascunde marginea imaginii.
[Dezactivat]: Afişează imaginea la dimensiunea originală.

Dimensiune H
Comută dimensiunea de scanare orizontală.  
[Dimensiune orizontală 1] / [Dimensiune orizontală 2]

 ● Pentru modul TV, intrare AV şi HDMI

Reglaje zoom Ajustează poziţia verticală şi dimensiunea, atunci când aspectul este setat la 
modurile [Parţial], [Parţial fără deformare], [Zoom] sau [Zoom fără deformare].

Ecran
Opreşte ecranul, atunci când selectaţi [Dezactivat]. [Dezactivat] / [Activat]

 ● Apăsaţi orice buton (cu excepţia Fără sonor şi Volum) al televizorului sau 
telecomenzii pentru a porni din nou ecranul [Activat].

Copiere ajustare Copiază reglajele imaginii la alte intrări.
 ● Activă doar când [Mod de vizionare] este [True Cinema] sau [Personalizat].

Resetare la iniţial Selectaţi [Da], apoi apăsaţi butonul  pentru a reseta la setările implicite.

Sunet

Mod sunet

Selectează modul de sunet preferat. [Standard] / [Muzică] / [Dialog] / 
[Utilizator]

 ● Modul selectat afectează toate semnalele de intrare.
[Standard]:

Oferă calitatea adecvată a sunetului pentru toate tipurile de scene.
[Muzică]:

Îmbunătăţeşte calitatea sunetului pentru vizionarea videoclipurilor muzicale, etc.
[Dialog]:

Îmbunătăţeşte calitatea sunetului pentru vizionarea ştirilor, filmelor, etc.
 ● În modurile [Muzică] şi [Dialog], puteţi să ajustaţi setările [Sunete joase] şi 

[Sunete înalte].
[Utilizator]:

Ajustează sunetele manual prin utilizarea egalizorului pentru a se adapta la 
calitatea sonoră preferată.

 ● Pentru modul [Utilizator], [Egalizor] va fi disponibil în meniul [Sunet] în loc de 
[Sunete joase] şi [Sunete înalte]. Selectaţi [Egalizor] şi ajustaţi frecvenţa.

 [Egalizor] (vedeţi mai jos)

Sunete joase Ajustează nivelul pentru a mări sau micşora ieşirea de sunet mai joasă şi mai 
profundă.
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Meniu Element Ajustări/Configuraţii (alternative)

Sunet

Sunete înalte Ajustează nivelul pentru a mări sau micşora ieşirea de sunet mai acută şi mai 
înaltă.

Egalizor

Ajustează nivelul frecvenţei pentru a corespunde calităţii sonice preferate de 
dumneavoastră.

 ● Această funcţie este disponibilă când [Mod sunet] este setată pe [Utilizator].
 ● Selectaţi frecvenţa şi schimbaţi nivelul frecvenţei utilizând butonul cursorului.
 ● Pentru a îmbunătăţi sunetele joase, ridicaţi nivelul frecvenţei inferioare. 

Pentru a îmbunătăţi sunetele înalte, ridicaţi nivelul frecvenţei superioare.
 ● Pentru a reseta nivelurile fiecărei frecvenţe la setările implicite, selectaţi  

[Resetare la iniţial] utilizând butonul cursor, apoi apăsaţi butonul  .

Balans Reglează nivelul de volum pentru difuzoarele din stânga şi din dreapta.

Surround Setări de sunet surround. [Dezactivat] / [Activat]

Volum căşti Reglează volumul căştilor.

Control automat 
amplif.

Reglează automat diferenţe de nivel mari ale sunetului între canale şi intrări. 
[Dezactivat] / [Activat]

Corecţie volum Reglează volumul unui anumit canal sau modul de intrare.

Distanţa boxă - perete

Compensează sunetul de frecvenţă joasă datorită distanţei dintre difuzoare şi 
perete. [Peste 30 cm] / [Până în 30 cm]

 ● Dacă spaţiul dintre spatele televizorului şi perete este peste 30 cm, se 
recomandă [Peste 30 cm].

 ● Dacă spaţiul dintre spatele televizorului şi perete este sub 30 cm, se 
recomandă [Până în 30 cm].

MPX

Selectează mod sunet multiplex (dacă este disponibil)
[Stereo]: Disponibil în timp ce este transmis semnal mono.
[Mono]: Atunci când semnalul stereo nu poate fi recepţionat.

 ● Pentru modul Analogic

Preferinţe audio Selectează setarea iniţială pentru înregistrările audio. [Auto] / [MPEG]
 ● Doar pentru modul DVB

Selectare SPDIF

SPDIF: Un format de fişier pentru transfer audio standard
Selectează setarea iniţială pentru semnalul de ieşire audio digitală de la bornele 
AUDIO DIGITAL şi HDMI 2 (ARC) (funcţie ARC).

 ● Pentru mod DVB sau conţinut video [Media Player]  (p. 47)
[Auto] / [PCM]
[Auto]:  Dolby Digital Plus, Dolby Digital şi HE-AAC multi-canal sunt transmise 

ca Dolby Digital Bitstream. MPEG este transmis ca [PCM]. 
DTS este transmis ca DTS pentru conţinut video [Media Player].

[PCM]: Semnalul de ieşire digitală este fixat la [PCM].
 ● ARC (Audio Return Channel, Canal retur audio): O funcţie a ieşirii audio 

digitale utilizând cablul HDMI

Întârziere SPDIF
Ajustează timpul de întârziere a ieşirii sunetului de la bornele AUDIO DIGITAL şi 
HDMI 2 (ARC) (funcţie ARC), dacă sunetul nu se sincronizează cu imaginea.

 ● Doar pentru modul DVB

Intrare H
D

M
I

HDMI 1
HDMI 2

Selectarea semnalului de intrare. [Digital] / [Analogic] (p. 55)
[Digital]: Atunci când sunetul este transmis prin conexiunea de cablu HDMI
[Analogic]: Atunci când sunetul nu este transmis prin conexiunea de cablu cu 
adaptor HDMI-DVI

 ● Doar pentru intrarea HDMI

Resetare la iniţial Apăsaţi butonul  pentru a reseta la setările implicite.
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Meniu Element Ajustări/Configuraţii (alternative)

Tem
poriz.

Timp deconectare
Setează intervalul de timp care va trece până când televizorul intră automat în 
modul Standby. 
[Dezactivat] / [15] / [30] / [45] / [60] / [75] / [90] (minute) (p. 18)

Fus orar
Ajustează datele orei.

 ● Datele orei vor fi corectate pe baza GMT.
 ● Setaţi la [Auto] pentru a ajusta ora automat în funcţie de zona dvs.

Standby automat

Comută automat televizorul în modul aşteptare pentru economisirea energiei, 
atunci când nu este efectuată nicio operaţie timp de 4 ore.  
[Dezactivat] / [Activat]

 ● Comutarea automată a intrării cu echipamentul conectat afectează această 
funcţie şi cronometrarea timpului va fi resetată.

 ● Mesajul de notificare va apărea cu 3 minute înainte de a intra în modul 
aşteptare.

Oprire în absenţa 
semnalului

Activează oprirea televizorului, dacă nu este detectat semnal timp de 10 
minute. [Dezactivat] / [Activat]

Setare

Navigare Eco Setează automat televizorul la modul cel mai potrivit pentru economisirea 
energiei.

Blocare copii Blochează un canal / o intrare AV pentru a împiedica accesarea acestuia / 
acesteia. (p. 37)

M
eniu acord D

VB
-T

Editare favorite Creează lista de canale favorite.

Listă canale Sare peste canalele nedorite sau editează lista de canale. 

Setare automată Setează automat canalele furnizate

Acord manual Caută manual canalele DVB-T. 

Actual. listă canale Actualizează lista de canale păstrând setările dumneavoastră.

Reţea favorită Selectează reţeaua preferată pentru fiecare transmiţător (disponibil doar în 
anumite ţări).

Mesaj canal nou Selectează dacă să afişeze un mesaj informativ la găsirea unui nou canal. 
[Dezactivat] / [Activat]

Înlocuire serviciu Setaţi la [Activat] pentru a activa un mesaj de comutare la serviciul 
disponibil(disponibil doar în anumite ţări). [Dezactivat] / [Activat]

Stare semnal Verifică starea semnalului DVB-T.

Adaugă semnal TV

Adaugă modul TV.
 ● Această funcţie este disponibilă dacă săriţi peste toate modurile pentru a 

selecta Setare automată pentru prima utilizare a televizorului.
 ● Pentru funcţionare, consultaţi operaţiile “Setare automată”, pentru prima 

utilizarea a televizorului (p. 13)
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Meniu Element Ajustări/Configuraţii (alternative)

Setare

M
eniu acord D

VB
-C

Editare favorite Creează lista de canale favorite.

Listă canale Sare peste canalele nedorite sau editează lista de canale. 

Setare automată Setează automat canalele furnizate

Acord manual Caută manual canalele DVB-C. 

Actual. listă canale Actualizează lista de canale păstrând setările dumneavoastră.

Reţea favorită Selectează reţeaua preferată pentru fiecare transmiţător (disponibil doar în 
anumite ţări).

Mesaj canal nou Selectează dacă să afişeze un mesaj informativ la găsirea unui nou canal. 
[Dezactivat] / [Activat]

Înlocuire serviciu Setaţi la [Activat] pentru a activa un mesaj de comutare la serviciul disponibil 
(disponibil doar în anumite ţări). [Dezactivat] / [Activat]

Stare semnal Verifică starea semnalului DVB-C.

Atenuator Reduce automat semnalul DVB-C pentru a evita interferenţele.  
[Dezactivat] / [Activat]

Adaugă semnal TV

Adaugă modul TV.
 ● Această funcţie este disponibilă dacă săriţi peste toate modurile pentru a 

selecta Setare automată pentru prima utilizare a televizorului.
 ● Pentru funcţionare, consultaţi operaţiile “Setare automată”, pentru prima 

utilizarea a televizorului (p. 13)

M
eniu acord analogic

Listă canale Sare peste canalele nedorite sau editează lista de canale. 

Setare automată Setează automat canalele furnizate

Acord manual Caută manual canalele analogice.  

Adaugă semnal TV

Adaugă modul TV.
 ● Această funcţie este disponibilă dacă săriţi peste toate modurile pentru a 

selecta Setare automată pentru prima utilizare a televizorului.
 ● Pentru funcţionare, consultaţi operaţiile “Setare automată”, pentru prima 

utilizarea a televizorului (p. 13)

Lim
bă

Limbă mesaje OSD Modifică limba meniurilor afişate pe ecran. (p. 13)

Audio preferat 1
Audio preferat 2

Selectează prima şi a doua limbă preferată pentru multi audio DVB (în funcţie 
de difuzorul de programe)

Subtitrare preferată 1
Subtitrare preferată 2

Selectează prima şi a doua limbă preferată pentru subtitrări DVB (în funcţie 
de difuzorul de programe).

 ● Pentru a afişa subtitraje  (p. 17)

Teletext preferat Selectează limba preferată pentru serviciul teletext DVB (în funcţie de 
difuzorul de programe).
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Meniu Element Ajustări/Configuraţii (alternative)

Setare

Setări afişaj

Tip subtitrare 
preferată

Selectează tipul de subtitrare preferată. [Standard] / [Deficienţe auditive]
 ● [Deficienţe auditive] oferă asistenţă pentru înţelegerea şi vizionarea cu 

subtitrări DVB (în funcţie de difuzorul de programe).
 ● [Subtitrare preferată 1] / [Subtitrare preferată 2] au prioritate.

Teletext Selectează modul de afişare teletext. [TOP] / [Listare]

Setare caractere 
teletext

Selectează limba teletextului. [Vest] / [Est1] / [Est2]
[Vest]:  Engleză, Franceză, Germană, Greacă, Italiană, Spaniolă, Suedeză, 

Turcă etc.
[Est1]:  Cehă, Engleză, Estoniană, Letonă, Română, Rusă, Ucraineană, etc.
[Est2]:  Cehă, Maghiară, Letonă, Poloneză, Română, etc.

Ghid prestabilit

Selectează tipul de ghid TV implicit, atunci când butonul  este apăsat. 
(Disponibil doar în anumite ţări) [Listă canale] / [Ghid TV]
[Ghid TV]: Ghidul Electronic de Programe (EPG) este disponibil. (p. 20)
[Listă canale]: Lista de canale va apărea în locul EPG.

Etichete intrare

Accesează lista cu etichetele de intrare pentru a selecta eticheta fiecărui mod 
de intrare sau pentru a seta saltul peste cele neconectate pentru identificarea 
şi selectarea uşoară în [Selectare TV] (p. 16), [Selectare intrare] (p. 24) 
sau banner.

 ● Pentru a sări peste modul de intrare, selectaţi [Salt peste].

Durată afiş. baner
Setează cât timp rămâne pe ecran bannerul informativ. (p. 17)
[lipsă afişare] / [1] / [2] / [3] / [4] / [5] / [6] / [7] / [8] / [9] / [10] (secunde)

Mod Radio

Setează temporizatorul pentru oprirea ecranului automat, atunci când canalul 
radio este selectat [Dezactivat] / [5] / [10] / [15] / [20] (secunde)

 ● Sunetul este activ, chiar dacă ecranul se opreşte. Această funcţie este 
eficientă pentru reducerea consumului de energie, atunci când ascultaţi un 
canal radio.

 ● Apăsaţi orice butoane, cu excepţia Mod aşteptare, Volum + / - şi Fără 
sonor pentru a porni ecranul.

 ● Indisponibil în modul Analogic

Interfaţă obişnuită Setează urmărirea canalelor criptate, etc. (p. 39)
Setări VIER

A Link

VIERA Link Setează utilizarea funcţiilor VIERA Link. [Dezactivat] / [Activat]

Link activat Setează utilizarea funcţiei Link activată. [Dezactivat] / [Activat]
 ● Această funcţie este disponibilă când [VIERA Link] este setat la [Activat].

Link dezactivat Setează utilizarea funcţiei Link dezactivată. [Dezactivat] / [Activat]
 ● Această funcţie este disponibilă când [VIERA Link] este setat la [Activat].

Standby economic

Controlează consumul de curent în modul de aşteptare al echipamentului 
conectat pentru a reduce consumul. [Dezactivat] / [Activat] 

 ● Această funcţie este disponibilă atunci când [VIERA Link] este setată la 
[Activat] şi [Link dezactivat] este setat la [Activat].

Standby Intelligent 
Auto

Face ca echipamentul ne-urmărit sau ne-utilizat să intre în modul de aşteptare 
pentru a reduce consumul de energie. 
[Dezactivat] / [Activat]

 ● Această funcţie este disponibilă când [VIERA Link] este setat la [Activat].
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C
um

 se folosesc funcţiile de m
eniu

Meniu Element Ajustări/Configuraţii (alternative)

Setare

M
eniu sistem

Format tastatură 
USB Selectează limba suportată de tastatura dumneavoastră USB.

Condiţii presetate Resetează toate setările la starea iniţială. (p. 40)

Actualizare sistem Descarcă noul software pe televizor. (p. 41)

Meniu licenţă Afişează informaţii despre licenţa software-ului.

A
lte setări

Setări GUIDE 
Plus+

[Actualizare]:
Efectuează actualizarea programului GUIDE Plus+ şi reclamele pentru 
sistemul GUIDE Plus+ (disponibile doar în anumite ţări).

[Cod poştal]:
Setează codul poştal pentru a afişa reclamele din sistemul GUIDE Plus+ 
(disponibil doar în anumite ţări).

[Informaţii sistem]:
Afişează informaţiile sistemului pentru sistemul GUIDE Plus+ (disponibil 
doar în anumite ţări).

Economisire 
energie

Reduce luminozitatea imaginii pentru a economisi consumul de energie. 
[Dezactivat] / [Activat]

A
jutor

Autotest TV Realizează o diagnoză a problemelor de imagine sau de sunet.

Informaţii sistem Afişează informaţii sistem.

 ● Un meniu diferit va fi afişat în modul [Media Player]. (p. 42)
 ● Pot fi selectate doar elementele disponibile.
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R
eacordarea canalelor din M

eniu setare
Caracteristici avansate

Reacordarea canalelor din Meniu 
setare
Reacordaţi automat canalele recepţionate în zona respectivă.

 ● Această funcţie este disponibilă, în cazul în care acordarea canalelor a fost efectuată deja.
 ● Este reacordat doar modul selectat. Toate setările de acordare anterioare sunt şterse.
 ● Dacă numărul PIN al [Blocare copii] (p. 4) a fost setat, este solicitat numărul PIN.

Canale DVB-C

1 Selectaţi DVB-C
 (p. 16)

 TV

2 Afişaţi meniul şi selectaţi [Setare]
 Meniu principal

 Imagine

Sunet

Temporiz.

Setare

Ajutor

OK

selectaţi

accesare

MENU

3 Selectaţi [Meniu acord DVB-C]

Meniu acord DVB-C
OK

selectaţi

accesare

4 Selectaţi [Setare automată]

Setare automată

Meniu acord DVB-C

OK

selectaţi

accesare

5 Selectarea setărilor Setare automată
 ● [Mod scanare]

[Rapid]:  Scanează frecvenţa adecvată din ţara dvs.
[Complet]: Scanează toată gama de frecvenţe

 ● Setează în mod normal [Frecvenţă], [Symbol Rate] şi [ID reţea] la [Auto].
Dacă [Auto] nu este afişat sau dacă este necesar, introduceţi [Frecvenţă], [Symbol Rate] şi [ID reţea] 
specificate de furnizorul de televiziune prin cablu cu ajutorul butoanelor numerice.

6 Pornire setare auto. (setările sunt efectuate automat)
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eniu setare

Canale DVB-T sau analogice

1 Selectaţi DVB-T sau Analogic
 (p. 16)

 TV

2 Afişaţi meniul şi selectaţi [Setare]
 Meniu principal

 Imagine

Sunet

Temporiz.

Setare

Ajutor

OK

selectaţi

accesare

MENU

3 Selectaţi [Meniu acord DVB-T] sau [Meniu acord analogic]
Exemplu:

Meniu acord DVB-C
OK

selectaţi

accesare

4 Selectaţi [Setare automată]
Exemplu:

Setare automată

Meniu acord DVB-T

OK

selectaţi

accesare

5 Pornire setare auto. (setările sunt efectuate automat)
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Listaţi canalele favorite şi săriţi peste canalele nedorite

Listaţi canalele favorite şi săriţi 
peste canalele nedorite
Puteţi să reacordaţi canalele sau să creaţi listele cu canale favorite, să săriţi peste canale nedorite, etc.

1 Selectaţi [DVB-C] sau [DVB-T]
 (p. 16)

 TV

2 Afişaţi meniul şi selectaţi [Setare]
 Meniu principal

 Imagine

Sunet

Temporiz.

Setare

Ajutor

OK

selectaţi

accesare

MENU

3 Selectaţi [Meniu acord DVB-C] sau [Meniu acord DVB-T]
Exemplu:

Meniu acord DVB-C
OK

selectaţi

accesare

4 Selectaţi una din următoarele funcţii
 ● Pentru modul DVB-T  “Meniu acord DVB-T” (p. 29)
 ● Pentru modul DVB-C  “Meniu acord DVB-C” (p. 30)
 ● Elementele funcţiei variază în funcţie de ţara pe care o selectaţi (p. 13).
 ● [Setare automată]  “Reacordarea canalelor din Meniu setare” (p. 33)
 ● Pot fi selectate doar elementele disponibile.

Listaţi canalele DVB favorite [Editare favorite]
Creaţi listele cu canale favorite din diferite posturi de programe.

Selectaţi un canal în listă 

7 BBC THREE
14 E4
70 CBBC Channel
72 Cartoon Nwk

720 BBC Radio Cymru

Editor favorite DVB-C Sortare 123...
Toate canalele DVB-C Favorite1

1 BBC One Wales 1 BBC One Wales

105 BBCi
719 BBC Radio Wales

OK

selectaţi

Adăugare/Eliminare

Un canal este adăugat
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Listaţi canalele favorite şi săriţi peste canalele nedorite

Săriţi peste canalele DVB nedorite [Listă canale]
Puteţi să ascundeţi canalele DVB nedorite.
Canalele ascunse nu pot fi afişate decât în această funcţie. Utilizaţi această funcţie pentru a sări peste canalele nedorite.

 

 
 
 

 Toate canalele DVB-C Sortare 123...
70 CBBC Channel
72 Cartoon Nwk

105 BBCi
719 BBC Radio Wales
720 BBC Radio Cymru

1 BBC ONE Wales
7 BBC THREE

OK

selectaţi

[Afişare] / [Ascundere]

 : [Afişare]

: [Ascundere] (salt peste)

Săriţi peste canalele nedorite (Analogic)
Puteţi reacorda canalele sau puteţi ignora canalele nedorite.

1 Selectaţi Analogic
 (p. 16)

 TV

2 Afişaţi meniul şi selectaţi [Setare]
 Meniu principal

 Imagine

Sunet

Temporiz.

Setare

Ajutor

OK

selectaţi

accesare

MENU

3 Selectaţi [Meniu acord analogic]
Exemplu:

Meniu acord analogic
OK

selectaţi

accesare

4 Selectaţi una din următoarele funcţii
 ● Elementele funcţiei variază în funcţie de ţara pe care o selectaţi (p. 13).
 ● [Setare automată]   „Reacordarea canalelor din Meniu setare” (p. 33)
 ● Pot fi selectate doar elementele disponibile.

Săriţi peste canalele analogice nedorite [Listă canale]

Puteţi să ascundeţi canalele analogice nedorite.

Canalele ascunse nu pot fi afişate decât în această funcţie. Utilizaţi această funcţie pentru a sări peste canalele nedorite.

 

 
 
 

 Listă canale analogice
1 BBC1
2 *****
3 *****
4 *****
5 *****
6 *****
7 *****

OK

selectaţi

[Afişare] / [Ascundere]

 : [Afişare]

: [Ascundere] (salt peste)
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B
locare copii

Blocare copii
Puteţi să blocaţi canale specifice / terminale de intrare AV şi controlaţi cine le urmăreşte.
Atunci când canalul blocat / intrarea este selectată, apare un mesaj. Introduceţi numărul PIN pentru a urmări.

1 Afişaţi meniul şi selectaţi [Setare]
 Meniu principal

 Imagine

Sunet

Temporiz.

Setare

Ajutor

OK

selectaţi

accesare

MENU

2 Selectaţi [Blocare copii]

Blocare copii
OK

selectaţi

accesare

Controlaţi audienţa canalului [Blocare copii]
1 Introduceţi numărul PIN (4 cifre)

jkl

tuv

abc

mno

wxyz

def

ghi

pqrs*  *  *  *

Introducere PIN blocare copii
Vă rugăm introduceţi codul PIN pentru acces
PIN

 ● Introduceţi numărul PIN de două ori la prima setare.
 ● Notaţi numărul PIN în caz că îl uitaţi.
 ● S-ar putea ca „0000” să fie memorat ca număr PIN implicit, ceea 

ce depinde de ţara pe care o selectaţi. (p. 13).2 Selectaţi [Listă blocare copii]
Blocare copii

Modi�care PIN
Listă blocare copii
Limitare parentală Fără limită

OK

selectaţi

accesare
3 Selectaţi canalul / intrarea care va fi blocată
Listă blocare copii - TV şi AV Sortare 123...

 VCR

BBC 1 Wales
BBC THREE
E4C

BBC1
*****
AV1
AV2

DVB-C TV gratuit
DVB-T TV gratuit
DVB-T TV gratuit
Analogic Analogic
Analogic Analogic
Analogic Analogic
Externă AV
Externă AV

BlocareNume Intrare Tip
101

7
14

1
2

OK

selectaţi

blocare

: Apare când canalul/intrarea este blocat(ă)

OKOK

 ● Pentru a anula
Selectaţi canalul/intrarea blocate

 ● Pentru blocare toate
 (verde)

 ● Pentru anularea 
tuturor blocărilor

 (galben)

 ● Schimbaţi la 
următoarea sursă de 
intrare

 (albastru)

 � Pentru a schimba numărul PIN
1 Selectaţi [Modificare PIN] 2 Introduceţi un nou număr PIN de două ori
Blocare copii

Modi�care PIN
Listă blocare copii
Limitare parentală Fără limită

OK

selectaţi

accesare

jkl

tuv

abc

mno

wxyz

def

ghi

pqrs
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 � Pentru a seta [Limitare parentală]
Pentru a viziona programul DVB cu restricţie de vârstă, introduceţi codul PIN pentru a viziona (în funcţie de difuzorul de 
programe).
Selectaţi [Limitare parentală] şi setaţi vârsta de restricţionare a programelor.

Blocare copii
Modi�care PIN
Listă blocare copii
Limitare parentală Fără limită

OK

selectaţi

accesare / 
memorare

 ● Disponibilitatea acestei funcţii depinde 
de ţara pe care o selectaţi (p. 13).

Notă
 ● Setarea [Condiţii presetate] (p. 40) şterge numărul PIN şi toate setările.
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U
tilizarea interfeţei obişnuite

Utilizarea interfeţei obişnuite
Meniul Mod interfaţă obişnuită oferă acces la software-ul conţinut în modulele Interfaţă obişnuită (CI).

 ● Această funcţie este posibil să nu fie disponibilă în anumite ţări sau regiuni.
 ● Semnalele video şi audio s-ar putea să nu fie transmise, în funcţie de programele transmise sau de servicii.

Deşi modulul CI vă poate permite să vizualizaţi unele servicii, acest televizor nu garantează toate serviciile (de exemplu, 
canalele TV cu taxă criptate).
Utilizaţi doar modulul CI aprobat de către difuzorul de programe.
Consultaţi reprezentantul Panasonic local sau furnizorii de programe pentru mai multe informaţii şi condiţii ale serviciilor.

Atenţie
 ● Dezactivaţi modul de aşteptare, oricând introduceţi sau 

scoateţi modulul CI.
 ● Dacă un card de vizionare şi un cititor de carduri sunt 

livrate în set, mai întâi, introduceţi cititorul de carduri, 
apoi introduceţi cardul de vizionare în cititorul de card.

 ● Introduceţi modulul în direcţia corectă.
 ● Scoateţi modulul CI din televizor, atunci când puneţi 

televizorul cu faţa în sus. Aceasta poate cauza daune 
modulului CI şi slotului CI.

Partea laterală a televizorului
Slot CI

Modul CI

Introduceţi sau scoateţi direct şi complet
Introduceţi sau scoateţi direct şi complet
Introduceţi modulul CI (opţional)

 ● Caracteristicile care apar pe ecran depind de conţinutul modului CI selectat.
 ● Canalele codificate normal vor apărea. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

În cazul în care canalul codificat nu apare, procedaţi după cum urmează.
 ● Pentru mai multe detalii, citiţi manualul modulului CI sau consultaţi difuzorul de programe.

1 Selectaţi modul
 (p. 16)

 TV

2 Afişaţi meniul şi selectaţi [Setare]
 Meniu principal

 Imagine

Sunet

Temporiz.

Setare

Ajutor

OK

selectaţi

accesare

MENU

3 Selectaţi [Interfaţă obişnuită]

Interfaţă obişnuită OK

selectaţi

accesare

4 Accesaţi Interfaţă obişnuită şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran
Interfaţă obişnuită
Slot 1: Modul introdus

OK

 ● Instrucţiunile de pe ecran nu corespund cu butoanele de pe telecomandă.
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C
ondiţii presetate

Condiţii presetate
Resetează televizorul la starea originală, adică nu sunt acordate canale.
Toate setările sunt resetate (canale, imagine, setări sunet, etc.).

 ● Pentru a reacorda doar canalele TV, de exemplu, după schimbarea domiciliului  “Reacordarea canalelor din 
Meniu setare” (p. 33)

1 Afişaţi meniul şi selectaţi [Setare]
 Meniu principal

 Imagine

Sunet

Temporiz.

Setare

Ajutor

OK

selectaţi

accesare

MENU

2 Selectaţi [Meniu sistem]

Meniu sistem
OK

selectaţi

accesare

3 Selectaţi [Condiţii presetate]
Meniu sistem

Condiţii presetate
OK

selectaţi

accesare

Restaurare setări [Condiţii presetate]
1 Verificaţi mesajul şi iniţializaţi

Condiţii presetate
Toate canalele memorate vor � şterse

Da Nu
OK

Confirmare

2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran

Resetarea la setările din fabrică terminate.
Televizorul dumneavoastră va reporni 

automat.
Nu opriţi televizorul

 ● [Setare automată] va porni automat. (p. 13)
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A
ctualizarea softw

are-ului televizorului

Actualizarea software-ului televizorului
O versiune nouă de software poate fi lansată pentru descărcare în vederea îmbunătăţirii performanţei funcţiilor televizorului.
Dacă există o actualizare disponibilă, un mesaj de notificare este afişat, atunci când canalul are informaţiile de actualizare.

 ● Pentru a descărca 

OK

 (Apăsaţi butonul 
EXIT

 pentru a nu descărca)

Puteţi să actualizaţi software nou automat sau să actualizaţi manual.

1 Afişaţi meniul şi selectaţi [Setare]
 Meniu principal

 Imagine

Sunet

Temporiz.

Setare

Ajutor

OK

selectaţi

accesare

MENU

2 Selectaţi [Meniu sistem]

Meniu sistem
OK

selectaţi

accesare

3 Selectaţi [Actualizare sistem]
Meniu sistem

Actualizare sistem
OK

selectaţi

accesare

Actualizaţi sistemul software al televizorului [Actualizare sistem]
 �Pentru a actualiza automat

Selectaţi [Căut. actual.autom. în aştep.]

Actualizare sistem
Căut. actual.autom. în aştep. Dezactivat
Căutare actualizări sist. acum

OK

selectaţi

accesare

 ● De fiecare dată când setaţi, televizorul 
efectuează automat o căutare în modul 
aşteptare şi descarcă o actualizare, dacă 
sunt disponibile actualizări software.

 ● Actualizarea automată este efectuată în 
următoarele condiţii:
• Mod aşteptare (televizor oprit cu 

telecomanda)Dacă [Actualizare sistem] este efectuată, software-ul va fi 
actualizat (acesta poate schimba funcţiile televizorului).
Dacă nu doriţi să faceţi acest lucru, setaţi [Căut. actual.autom. în 
aştep.] la [Dezactivat].

 � Pentru a actualiza imediat
1 Selectaţi [Căutare actualizări sist. acum]
Actualizare sistem
Căut. actual.autom. în aştep. Dezactivat
Căutare actualizări sist. acum

OK

selectaţi

accesare

2 Caută o actualizare 
(mai multe minute) şi 
afişează un semnal 
corespunzător, dacă 
există.

3 Descărcare

OK

Notă
 ● Descărcarea poate dura până la 60 de minute.
 ● În timpul descărcării şi actualizării software, NU opriţi televizorul.
 ● Mesajul de notificare poate fi o reamintire. În acest caz, informaţiile referitoare la programare (data de la care poate fi 

utilizată versiunea nouă) vor apărea. Puteţi seta rezervare pentru actualizare. Actualizarea nu va începe, atunci când 
televizorul este oprit.
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Utilizarea Media Player
[Media Player] vă permite să vă bucuraţi de fotografii, videoclipuri sau muzică înregistrate pe o memorie flash USB.
Mod Fotografii:

Imaginile fixe înregistrate de camerele digitale vor fi afişate.
Mod video:

Imaginile în mişcare înregistrate de camerele video digitale vor fi redate.
Mod Muzică:

Conţinutul digital audio va fi redat.
 ● În timpul funcţionării, semnalul audio este transmis de la bornele AUDIO DIGITAL şi HDMI 2 (ARC) (funcţie ARC). 

Dar nu sunt transmise semnale video. Pentru a utiliza HDMI 2 (ARC) cu funcţia ARC, conectaţi un amplificator care 
are funcţie ARC.

 ● [Data] afişează data la care a fost efectuată înregistrarea de către echipamentul de înregistrare. Fişierul fără 
înregistrarea datei este afişat „**/**/****”.

 ● Imaginea s-ar putea să nu apară corect pe acest televizor, în funcţie de echipamentul de înregistrare utilizat.
 ● Afişarea poate dura ceva timp, atunci când sunt multe fişiere şi foldere.
 ● Fişierele degradate parţial pot fi afişate la o rezoluţie redusă.
 ● Setarea imaginii s-ar putea să nu funcţioneze, în funcţie de condiţii.
 ● Numele folderului şi fişierelor pot fi diferite, în funcţie de camera foto digitală sau de camera video digitală utilizată.

 � Pentru a introduce sau elimina memoria flash USB

 ● Introduceţi sau scoateţi direct şi complet.
Memorie flash USB

 ● Pentru informaţiile dispozitivelor  “Dispozitive pentru redare” (p. 55)
 ● Pentru formatul de fişier acceptat  “Format fişier acceptat în Media Player” (p. 53)
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Pornirea Media Player

1 Introduceţi memoria flash USB în televizor
 (p. 42)

2 Porniţi [Media Player]
VIERA
TOOLS

.

3 Selectaţi conţinutul

MuzicăVideo

Fotografii

OK selectaţi

accesare

[Fotografii]  (p. 44)
[Video]  (p. 46)
[Muzică]  (p. 48)

4 Bucuraţi-vă de [Media Player]
Exemplu: Pictogramă - [Toate fotografiile]

Selectare Revenire
InfoVizualizare
Meniu opţiuni

USB

Media Player Fotografii Toate fotografiile

Selectare conţinutSlide show Selectare vedere Selectare driver

Nume dispozitiv selectiv

1/48

p1010001.JPG

23/10/2011

1600X1200

Nume fişier

Data

Pixel

 ● Pentru a afişa informaţiile conţinutului evidenţiat

Număr fişier / Număr fişier total

 � Pentru a sorta în funcţie de folder, data înregistrată sau luna înregistrată
1 Afişaţi selectarea vederii

 (verde)

2 Selectaţi conţinutul
[Vizualizare folder]:

 ● Afişează pictograma grupată după folder.
 ● Fişierele care nu se află într-un folder vor fi colectate la folderul numit „/”.

[Selectare după dată]:
 ● Afişează pictograma grupată după aceeaşi dată.
 ● Gruparea fotografiilor fără data înregistrată este afişată ca [Necunoscut].

[Selectare după lună]:
 ● Afişează pictograma grupată după aceeaşi lună.
 ● Gruparea fotografiilor fără data înregistrată este afişată ca [Necunoscut].

Schimbaţi conţinutul
Puteţi să comutaţi la alt mod de [Media Player] din vizualizarea pictogramă.

 ● Modul poate fi comutat în dispozitivul curent.
1  În timp ce pictograma este afişată, afişaţi 

selectarea conţinutului

 (albastru)

2 Selectaţi conţinutul

Fotografii

Selectare conţinut

USB

Selectare
Revenire

Acces MuzicăVideo

OK selectaţi

accesare



44

U
tilizarea M

edia Player

Mod Fotografii

 ● Format de fişier acceptat  (p. 53)
Pictograma tuturor fotografiilor din memoria flash USB va fi afişată.
Exemplu: Pictogramă - [Toate fotografiile]

Selectare Revenire
InfoVizualizare
Meniu opţiuni

USB

Media Player Fotografii Toate fotografiile

Selectare conţinutSlide show Selectare vedere Selectare driver : Afişare eroare

[Câte una] - Fotografiile sunt afişate pe rând. Selectaţi fişierul din pictograma fotografiilor care vor fi vizualizate.

OK

selectaţi

accesare
Exemplu:

Câte una

Câte una

Stop

Selectare
Revenire

Rotire

Ghid de utilizare

 ● Pentru a afişa / ascunde ghidul de 
operare

 ● Pentru a reveni la pictogramă
BACK/

RETURN

 ● Pentru a utiliza [Câte una]

OK

La fotografia anterioară
Slide show

La următoarea fotografie
Stop
(revenire la pictograme)

 ● Pentru a roti 90°
 (albastru)

[Slide show] - Slide show-ul se termină când toate fotografiile sunt vizualizate în pictograma curentă.
1 Selectaţi fişierul din pictograma fotografiilor pentru 

prima vizualizare

OK

2 Start slide show

 (roşu)

 ● Pentru a afişa / ascunde ghidul de operare  ● Pentru pauză (revenire la Câte una)  ● Pentru a reveni la pictogramă

OK

BACK/
RETURN

 ● Pentru a schimba muzica de fundal  „Setări Slide show” (p. 45)

Setări foto
Selectaţi setările pentru modul [Fotografii].

1 Afişează meniul de opţiuni
OPTION

2 Selectaţi [Setări Slide show] sau 
[Schimb. dimensiune]

Meniu opţiuni
Setări Slide show
Schimb. dimensiune

accesare

OK

3 Selectaţi elementele şi setaţi

OK

selectaţi

accesare

Notă
 ● Calitatea imaginii poate deveni mai scăzută în funcţie de setările slide show.
 ● Setarea imaginii s-ar putea să nu funcţioneze, în funcţie de setările slide show.
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Meniu Element Ajustări/Configuraţii (alternative)

Setări Slide show

Cadru

Selectează tipul de cadru al slide show-ului.
[Dezactivat] / [Multiple] / [Colaj] / [Fluent (+ calendar)] / [Fluent] /  
[Galerie (+ calendar)] / [Galerie] / [Cinema]
[Multiple]:
9 fotografii sunt afişate organizat imediat.
[Colaj]:
Fiecare fotografie este afişată într-o poziţie aleatorie şi o scală aleatorie.
[Fluent (+ calendar)] / [Fluent]:
Fotografiile sunt afişate precum imaginile în flux. 

 ● Puteţi selecta să afişaţi calendarul sau nu. Luna calendarului este schimbată 
prin apăsarea butonului cursorului stânga sau dreapta.

[Galerie (+ calendar)] / [Galerie]:
Sunt afişate diferite dimensiuni ale fotografiilor în cadru. 

 ● Puteţi selecta să afişaţi calendarul sau nu. Luna calendarului este schimbată 
prin apăsarea butonului cursorului stânga sau dreapta.

[Cinema]:
Fotografiile sunt afişate precum filmele vechi (ton sepia)

Efecte color

Selectează efectul de culoare al fotografiilor în [Câte una] şi [Slide show].
[Dezactivat] / [Sepia] / [Scală de gri] 
Această funcţie nu este disponibilă când opţiunea [Cadru] este setată la 
[Fluent], [Galerie] sau [Cinema].

Efect tranziţie

Selectează efectul de tranziţie pentru comutarea fotografiei în timpul slide show-
ului.
[Dezactivat] / [Fade] / [Dissolve] / [Mişcare] / [Aleatoriu]
[Fade]: Următoarea fotografie apare treptat.
[Dissolve]: Fiecare fotografie este dizolvată, atunci când treceţi la următoarea 
fotografie.
[Mişcare]: Fiecare fotografie este afişată cu un efect de mărire, reducere, 
mişcare în sus sau în jos.
[Aleatoriu]: Fiecare tranziţie este selectată aleatoriu. 

 ● Această funcţie este disponibilă când [Cadru] este setată pe [Dezactivat].

Auto Makeup Activaţi sau dezactivaţi [Auto Makeup].

Mod ecran

Selectează vizualizarea mărită sau normală pe [Câte una] şi [Slide show].
[Normal] / [Zoom]

 ● Această funcţie nu este disponibilă când opţiunea [Cadru] este setată la 
[Colaj], [Fluent], [Galerie] sau [Cinema]. 

 ● Această funcţie nu este disponibilă când opţiunea [Efecte tranziţie] este 
setată la [Mişcare].

 ● În funcţie de dimensiunea fotografiei, aceasta s-ar putea să nu fie complet 
mărită pentru a umple ecranul, de exemplu imaginea stil portret.

Redare rafală

Selectează afişarea fotografiilor rafală într-un mod slide show în ritm rapid.
[Dezactivat] / [Activat] 

 ● Această funcţie nu este disponibilă când opţiunea [Cadru] este setată la 
[Fluent], [Galerie] sau [Cinema]. 

 ● Această funcţie nu este disponibilă când opţiunea [Efecte tranziţie] este 
setată la [Mişcare].

Interval Selectează intervalul slide show. [Lung] / [Normal] / [Scurt]
Repetare Repetare slide show [Dezactivat] / [Activat]

Muzică de fundal Selectează muzica de fundal în timpul modului [Fotografii].
[Dezactivat] / [Tip 1] / [Tip 2] / [Tip 3] / [Tip 4] / [Tip 5] / [Utilizator] / [Auto]

Schim
b. 

dim
ensiune

Schimb. dimensiune Schimbă dimensiunea de vizualizare a imaginii în modul pictogramă.
 ● Indisponibil în modul slide show
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Mod Video

 ● Format de fişier acceptat  (p. 53)
Pictograma titlurilor video din memoria flash USB va fi afişată.
Exemplu: Pictogramă - [Vedere titlu]

Trip1 Trip2 Trip3 Trip4 Trip5 Room

2011_4

Nature1

2011_7Nature2 Nature3 Nature4 Nature5 Nature6

2011_9

Media Player  Video Vedere titlu

USB
Selectare Revenire

InfoAcces
Meniu opţiuni

Selectare conţinutRedare Selectare driver

 ● Pentru a reda titlul selectat

OK

Selectaţi titlul Porniţi redarea

(roşu)

 : Afişare eroare
 : Fişierul nu acceptă vizualizarea de pictograme.

 �Redarea din scena selectată din titlu
Redarea scenei selectate va începe la sfârşitul titlului.
1 Selectaţi titlul

OK

selectaţi

accesare

2 Selectaţi scena

OK

3 Porniţi redarea

(roşu)

Notă
 ● Structura titlurilor şi scenelor poate varia în funcţie de camera video digitală utilizată.
 ● Pentru a repeta redarea  “Config. video” (p. 47)

 � Modul de operare în timpul redării
Exemplu: Redare

USB Nume fişier 00:15:39
00:02:05

Revenire

Ghid de utilizare Banner informaţii

 ● Pentru a afişa / ascunde ghidul de 
operare şi bannerul cu informaţii

 ● La titlul anterior / scena anterioară
 (roşu)

 ● La titlul următor / scena următoare
 (verde)

 ● Pentru a schimba aspectul
ASPECT

 ● Pentru a reveni la pictogramă
BACK/

RETURN

 ● Pentru operarea redării

OK

Derulare înapoi
Pauză (afişează bara de căutare cronologică) / Redare

Derulare rapid înainte
Stop
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Config. video
Selectaţi setările pentru modul [Video].

 ● Elementele meniului şi opţiunile selectabile variază în funcţie de conţinut.
1 Afişează meniul de opţiuni în 

vizualizarea pictograme
2 Selectaţi [Configurare video] 3 Selectaţi elementele şi setaţi

OPTION

OK

accesare

Meniu opţiuni
Configurare video

Configurare meniu video
Previzualizare video Activat
Repetare Dezactivat

OK

selectaţi

accesare

Meniu Element Ajustări/Configuraţii (alternative)

C
onfigurare 

video

Previzualizare video

Setează pornirea previzualizării titlului sau scenei în vizualizarea pictograme. 
[Dezactivat] / [Activat]

 ● S-ar putea ca imaginea să nu fie afişată imediat în vizualizarea pictograme. 
Setaţi previzualizarea [Dezactivat] pentru a rezolva acest lucru.

Repetare
Repetarea redării din titlu sau fişierul selectat (în funcţie de conţinut).
[Dezactivat] / [Activat]

Setări ieşire audio
Puteţi să vă bucuraţi de sunet pe mai multe canale printr-un amplificator conectat la borna AUDIO DIGITAL sau 
HDMI 2 (ARC) (funcţie ARC).

1 Afişaţi meniul 2 Selectaţi [Sunet] 3 Selectaţi [Selectare SPDIF] şi 
setaţi

MENU

OK

selectaţi

accesare

 Meniu principal

 Imagine

Sunet

Selectare SPDIF Auto 

OK

selectaţi

accesare

Meniu Element Ajustări/Configuraţii (alternative)

Sunet Selectare SPDIF

SPDIF: Un format de fişier pentru transfer audio standard
Selectează setarea iniţială pentru semnalul de ieşire audio digitală de la bornele 
AUDIO DIGITAL şi HDMI 2 (ARC) (funcţie ARC).

 ● Pentru mod DVB sau conţinut video [Media Player]
[Auto] / [PCM]
[Auto]:  Dolby Digital Plus, Dolby Digital şi HE-AAC multi-canal sunt transmise ca 

Dolby Digital Bitstream. MPEG este transmis ca [PCM]. 
DTS este transmis ca DTS pentru conţinut video [Media Player].

[PCM]: Semnalul de ieşire digitală este fixat la [PCM].
 ● ARC (Audio Return Channel, Canal retur audio): O funcţie a ieşirii audio digitale 

utilizând cablul HDMI
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Mod Muzică

 ● Format de fişier acceptat  (p. 54)
Folderele de muzică din memoria flash USB vor fi afişate.
Exemplu: [Vizualizare folder]

/ My Music_3

Media Player  Muzică Vizualizare folder

USB
Selectare Revenire

Redare folder Selectare conţinut

InfoAcces
Meniu opţiuni

Selectare driver

My Music_2

/My Music_2
 ● Pentru a reda folderul selectat

OK

Selectează folderul Porniţi redarea

(roşu)

 �Redare din vizualizarea Fişier
Fişierul selectat va fi redat.

1 Selectează folderul

OK

selectaţi

accesare

2 Selectează fişierul

OK

3 Porniţi redarea

(roşu)

 �Modul de operare în timpul redării
Exemplu: Redare

My Song_9
My Favourite
My Music_1

00:02:43 / 00:05:44

Revenire

Ghid de utilizare

 ● Pentru a afişa / ascunde ghidul de 
operare

 ● Pentru operarea redării

OK

Derulare înapoi
Pauză / Redare

Derulare rapid înainte
Stop

 ● La pista anterioară
 (roşu)

 ● La pista următoare
 (verde)

 ● Pentru a reveni la pictogramă
BACK/

RETURN

Setare muzică
Configuraţi setarea pentru modul [Muzică] (disponibilă doar în vizualizarea pictogramă).

1 Afişează meniul de opţiuni 2 Selectaţi [Setare muzică] 3 Setaţi
OPTION

accesare

OK

Meniu opţiuni
Setare muzică

OK

selectaţi

accesare

Meniu de setare muzică
Repetare

Dezactivat
Folder
Unu

[Dezactivat]:  Redaţi muzica selectată 
o dată

[Folder]:  Repetare redare în folderul 
selectat

[Unu]:  Repetarea redării pentru fişierul 
selectat
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Echipament extern
Aceste diagrame afişează recomandărilor noastre pentru conectarea televizorului dvs. la diferite echipamente.
Pentru alte conexiune, consultaţi instrucţiunile pentru fiecare echipament (p. 11, 12), tabelul (p. 51) şi specificaţiile  
(p. 62).

Pentru a urmări transmisiile prin satelit

Cablu compatibil HDMI 
complet cablat

Set top box

Antenă terestră

Partea din 
spate a 
televizorului

Cablu SCART complet 
cablat

sau

Cablu 
SCART 
complet 
cablat

Pentru înregistrare / redare

Cablu FR

DVD Recorder/ VCR

Echipament HDMI

Recorder / Player

Cameră video

Cablu compatibil HDMI 
complet cablat

 ● Conexiune HDMI  (p. 55)

(Vizionare)

DVD Player

(Ascultare)
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Pentru a asculta cu difuzoare

Cablu audio digital optic

Amplificator cu sistem 
difuzor

Pentru a vă bucura de sunet de la echipamentul extern 
cu sunet multi-canal (de exemplu, Dolby Digital 5.1 
canale), conectaţi echipamentul la amplificator.
Pentru conexiuni, citiţi manualele echipamentului şi 
amplificatorului.

Căşti

(miniconector stereo M3)

 ● Pentru reglarea volumului
[Volum căşti]

Cameră video / Echipament pentru jocuri

(Vizionare)

(Ascultare)
Cameră 
video

Echipament 
pentru jocuri

Partea din spate a 
televizorului
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Tipurile de echipament conectabil la fiecare bornă

Caracteristici

Bornă

AV 1

AV 2*1

A
U

D
IO

 D
IG

ITA
L

H
D

M
I 1 - 

H
D

M
I 2 (A

R
C

)

U
SB

C
O

M
PO

N
EN

T

VID
EO

Pentru a înregistra / reda casete 
video / DVD-uri (VCR / DVD 
Recorder)

Pentru a viziona transmisiile de 
satelit (Set top box)

*1

Pentru a viziona DVD-uri (DVD 
Player)

Pentru a viziona imagini de la 
camcorder (cameră video)

Pentru a juca jocuri (echipament 
joc)

Pentru a utiliza amplificatorul cu 
sistemul de difuzoare

*2

 :  Conexiune recomandată
*1:  Utilizaţi HDMI 2 (ARC) pentru comutarea automată a intrării.
*2:  Utilizaţi HDMI 2 (ARC) pentru conectarea unui amplificator. Această conexiune este aplicabilă atunci când utilizaţi un 

amplificator care are funcţia ARC (Audio Return Channel, Canal retur audio).

Altele
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Informaţii tehnice
Aspect automat

Dimensiunea şi aspectul optime sunt bazate pe formatul de semnal al programelor şi vă puteţi bucura de imagini de mai 
bună calitate.  (p. 19)

 �Semnal de control al aspectului
Aspectul va comuta la raportul aspect lat adecvat.

Terminal intrare Format semnal intrare
Semnal de control al aspectului

Semnal ecran lat 
(WSS)

Semnal de control prin SCART 
(pin8) / bornă HDMI

Cablu RF

DVB-C

DVB-T

PAL B, G, D, H, I, N, M

SECAM B, G, L, L', D, K

PAL 525/60 6,5 MHz –

PAL 525/60 6,0 MHz –

PAL 525/60 5,5 MHz –

M.NTSC 6,5 MHz –

M.NTSC 6,0 MHz –

M.NTSC 5,5 MHz –

AV 2
(Composite)

PAL

SECAM

PAL 525/60 –

M.NTSC –

NTSC –

AV 2
(Component)

525 (480) / 60i, 60p –

625 (576) / 50i, 50p

750 (720) / 60p, 50p –

1.125 (1.080) / 60i, 50i –

HDMI 1
HDMI 2 (ARC)

525 (480) / 60i, 60p –

625 (576) / 50i, 50p –

750 (720) / 60p, 50p –

1.125 (1.080) / 60i, 50i –

1.125 (1.080) / 60p, 50p, 24p –

 �Mod Auto
Modul automat determină cel mai bun raport de aspect bazat pe formatul semnalului programelor 
(WSS, Semnal de control prin SCART / bornă HDMI).
Acest proces poate dura mai multe minute, în funcţie de întunecimea imaginii.

Notă
 ● Raportul variază în funcţie de de program etc. Dacă raportul diferă de 16:9 standard, pot să apară benzi negre în 

partea de sus şi de jos a ecranului.
 ● Dacă dimensiunea ecranului are un aspect neobişnuit atunci când un program înregistrat în format de ecran lat este 

redat pe un VCR, reglaţi alinierea VCR-ului. Citiţi manualul echipamentului VCR.
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Format fişier acceptat în Media Player

 � [Fotografii]

Format Extensie fişier Rezoluţie imagine 
(pixel) Detalii / Restricţii

JPEG .jpg
.jpeg

8 x 8
până la
30.719 x 17.279

standarde DCF şi EXIF
Sub-eşantionare:  4:4:4, 4:2:2, 4:2:0

 ● Progressive JPEG nu este suportat.

 � [Video]

Container Extensie fişier Codec video Codec audio Detalii / Restricţii

AVI .avi

H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
MPEG4 SP/ASP
VC-1
Windows Media 
Video Ver.9

AAC
ADPCM
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
core DTS
HE-AAC
LPCM
Audio MPEG
MP3
WMA

 ● Unele subtitraje sau 
funcţii de capitole 
s-ar putea să nu fie 
disponibile.

 ● WMA Pro şi WMA 
Lossless nu sunt 
acceptate.

MKV .mkv

H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
MPEG4 SP/ASP

AAC
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
core DTS
HE-AAC
Audio MPEG
MP3

 ● Unele subtitraje sau 
funcţii de capitole 
s-ar putea să nu fie 
disponibile.

 ● WMA Pro şi WMA 
Lossless nu sunt 
acceptate.

ASF .asf
.wmv

MPEG4 SP/ASP
VC-1
Windows Media 
Video Ver.9

AAC
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
LPCM
MP3
WMA

 ● Fişierele protejate 
împotriva copierii nu pot 
fi redate.

 ● WMA Pro şi WMA 
Lossless nu sunt 
acceptate.

MP4
.f4v
.m4v
.mp4

H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
MPEG4 SP/ASP

AAC
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
Audio MPEG
MP3

 ● Acest televizor acceptă 
acest container 
înregistrat cu produse 
Panasonic. Pentru detalii, 
citiţi manualul produselor.

FLV .flv H.264 BP/MP/HP AAC
MP3 –

3GPP .3gp
.3g2

H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP

AAC
HE-AAC –

PS

.mod

.mpg

.mpeg

.vob

.vro

H.264 BP/MP/HP*1

MPEG1
MPEG2
VC-1*1

AAC*1

Dolby Digital
Dolby Digital Plus*1

HE-AAC*1

LPCM
Audio MPEG
MP3*1

*1:  
Acest codec poate fi redat 
doar în Media Player.

TS

.mts

.m2ts

.tp

.trp

.ts

.tts

H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
VC-1*2

AAC
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
core DTS*2

HE-AAC
Audio MPEG
MP3*2

*2:  
Acest codec poate fi redat 
doar în Media Player.
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 � [Muzică]

Codec Extensie fişier Restricţii
MP3 .mp3 –

AAC .m4a  ● Fişierele protejate împotriva copierii nu pot fi redate.

WMA .wma  ● Fişierele protejate împotriva copierii nu pot fi redate.
 ● WMA Pro şi WMA Lossless nu sunt acceptate.

LPCM .wav –

FLAC .flac –

Notă
 ● Este posibil ca unele fişiere să nu poată fi redate, chiar dacă îndeplinesc aceste condiţii.
 ● Nu utilizaţi caractere pe doi biţi sau alte coduri speciale pentru nume de fişiere.
 ● Dispozitivul poate deveni inutilizabil cu acest televizor, dacă numele fişierului sau folderului este schimbat.
 ● Formatele video acceptate sunt diferite în Media Player şi Server media.
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Dispozitive pentru redare

 � Memorie flash USB (pentru redare în [Media Player])
Format memorie flash USB:

FAT16, FAT32
Conformitate cu memoria flash USB:

Acceptă doar standardul USB1.1 sau USB2.0
Capacitatea USB maximă acceptată este 32 GB
Hub-ul USB sau adaptorul de card nu este acceptat

Notă
 ● Datele modificate cu un PC s-ar putea să nu fie afişate.
 ● Nu scoateţi dispozitivul în timp televizorul accesează date. În caz contrar, aceasta poate deteriora dispozitivul sau 

televizorul.
 ● Nu atingeţi pinii de pe dispozitiv.
 ● Nu supuneţi dispozitivul la presiune sau şocuri mari.
 ● Introduceţi dispozitivul în direcţia corectă. În caz contrar, aceasta poate deteriora dispozitivul sau televizorul.
 ● Interferenţa electrică, electricitatea statică sau funcţionarea eronată poate deteriora datele sau dispozitivul.
 ● Faceţi backup pentru datele înregistrate la intervale regulate, în cazul datelor deteriorate sau al funcţionării 

necorespunzătoare a televizorului. Panasonic nu răspunde pentru nicio deteriorare a datelor înregistrate.

Conexiune USB
 ● Este recomandat să conectaţi memoria flash USB direct la portul USB al televizorului.
 ● Unele dispozitive USB sau hub-ul USB s-ar putea să nu fie utilizabile cu acest televizor.
 ● Nu puteţi conecta niciun dispozitiv prin utilizarea cititorului de carduri USB.
 ● Informaţii suplimentare despre dispozitivele USB se pot găsi pe următorul site Web. (versiune doar în limba engleză)

http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/

Conexiune HDMI
HDMI (interfaţă multimedia de înaltă definiţie) este prima interfaţă AV comercială digitală completă care respectă un 
standard necompresat.
HDMI vă permite să vă bucuraţi de imagini digitale de înaltă definiţie şi de sunet de înaltă calitate prin conectarea 
televizorului şi a echipamentului.
Echipament compatibil HDMl*1 cu un terminal de ieşire HDMI sau DVI, precum un DVD player, un set top box sau un 
echipament de joc, poate fi conectat la terminalul HDMI utilizând un cablu compatibil HDMI (complet cablat).
Pentru mai multe informaţii despre conexiuni  (p. 12, 49)

 �Caracteristici HDMI aplicabile
 ● Semnal audio intrare:

PCM liniar 2 canale 
(frecvenţe de eşantionare - 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz)

 ● Semnal video de intrare:
  “Semnalul de intrare care poate fi afişat” (vedeţi mai jos)
Potriviţi setarea de ieşire a echipamentului digital.

 ● Semnal PC de intrare:
 “Semnalul de intrare care poate fi afişat”  

(vedeţi mai jos)
Potriviţi setarea corespunzătoare de ieşire a 
PC-ului.

 ● Canal retur audio*2

(doar terminal HDMI 2 (ARC))
 �Conexiune DVI

Dacă echipamentul extern are doar o ieşire DVI, conectaţi la terminalul HDMI printr-un cablu adaptor DVI la HDMI*3.
Atunci când este utilizat cablul adaptor DVI la HDMI, conectaţi cablul audio la terminalul de intrare audio (utilizaţi 
terminalele audio AV 2).

Notă
 ● Setările audio pot fi efectuate pe [Intrare HDMI] în [Sunet]. 
 ● Dacă echipamentul conectat are o funcţie de ajustare a aspectului, setaţi raportul de aspect la [16:9].
 ● Conectorii HDMI sunt de „tip A”.
 ● Aceşti conectori HDMI sunt compatibili cu protecţia de copyright HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection, 

Protecţie conţinut digital cu lăţime de bandă largă).
 ● Echipamentul care nu are niciun terminal de ieşire digital poate fi conectat la terminalul de intrare component sau 

video pentru a primi semnale analogice.
 ● Acest televizor încorporează tehnologie HDMI™.

*1:  Sigla HDMI este afişată pe echipamentele compatibile HDMI.
*2:  Canalul de retur audio (ARC) este o funcţie pentru a trimite semnale de sunet digital printr-un cablu HDMI.
*3:  Consultaţi magazinul local de echipamente digitale.
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Semnalul de intrare care poate fi afişat

COMPONENT (Y, Pb, Pr), HDMI

Mod sunet Frecv. O. (kHz) Frecv. V. (Hz) COMPONENT HDMI

525 (480) / 60i 16:9 15,73 59,94

525 (480) / 60i 4:3 15,73 59,94

525 (480) / 60p 16:9 31,47 59,94

525 (480) / 60p 4:3 31,47 59,94

625 (576) / 50i 16:9 15,625 50

625 (576) / 50i 4:3 15,625 50

625 (576) / 50p 16:9 31,25 50

625 (576) / 50p 4:3 31,25 50

750 (720) / 60p 45 59,94

750 (720) / 50p 37,5 50

1.125 (1.080) / 60i 33,75 59,94

1.125 (1.080) / 50i 28,125 50

1.125 (1.080) / 60p 67,43 59,94

1.125 (1.080) / 50p 56,25 50

1.125 (1.080) / 24p 26,97 23,98

1.125 (1.080) / 30p 33,75 29,97

1.125 (1.080) / 25p 28,12 25

 Marcaj: Semnal intrare aplicabil
PC (de la terminalul HDMI)

Denumire semnal Frecv. O. (kHz) Frecv. V. (Hz)
640 × 480 la 60 Hz 31,47 59,94

800 × 600 la 60 Hz 37,88 60,32

1.024 × 768 la 60 Hz 48,36 60

1.280 × 1.024 la 60 Hz 63,98 60,02

1.920 × 1.080 50P 56,25 50

1.920 × 1.080 60P 67,43 60

Notă
 ● Alte semnale decât cele de mai sus s-ar putea să nu fie afişate corect.
 ● Semnalele de mai sus sunt reformatate pentru vizualizare optimă pe ecranul dvs.
 ● Semnalul PC este mărit sau comprimat pentru afişate, astfel încât s-ar putea să nu fie posibilă afişarea detaliilor fine 

cu claritate suficientă.
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Inform
aţii tehnice

Informaţii terminal SCART şi HDMI

Terminal AV1 SCART (RGB, VIDEO)

Împământare priză 21
Ieşire CVBS (video) 19
Împământare CVBS 17

Roşu intrare 15
Roşu împământare 13

Verde împământare 11
Verde împământare 9

Albastru împământare 7
Albastru împământare 5

Ieşire audio (S) 3
Ieşire audio (D) 1

20 Intrare CVBS (video)
18 Împământare stare RGB
16 RGB stare
14 Împământare
12 --
10 Date Q-Link
8 Stare CVBS
6 Intrare audio (S)
4 Împământare audio
2 Intrare audio (D)

Mufă HDMI

Detectare Hot Plug 19
Împământare DDC/CEC 17

SCL 15
CEC 13

Scut ceas TMDS 11
Date TMDS 0− 9
Date TMDS 0+ 7

Ecranare Date TMDS 1 5
Date TMDS 2− 3
Date TMDS 2+ 1

18 Putere de +5 V
16 SDA
14 Utilitar
12 Ceas- TMDS
10 Ceas+ TMDS
8 Ecranare Date 0 TMDS
6 Date TMDS 1-
4 Date TMDS 1+
2 Ecranare Date TMDS 2
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Întrebări frecvente

Întrebări frecvente
Înainte de a solicita service sau asistenţă, urmaţi aceste ghiduri simple pentru a rezolva problema. Dacă problema 
persistă, contactaţi reprezentantul local Panasonic pentru asistenţă.

Artefactele, imaginea îngheţată sau dispărută apar în modul DVB / Puncte alte sau imagine umbrită 
(dublare) au loc în modul analogic / unele canale nu pot fi acordate

 ● Verificaţi poziţia, direcţia şi conectarea antenei.
 ● Condiţiile de vreme vor afecta recepţia semnalului (ploaie torenţială, zăpadă etc.), în special în zone cu recepţie 

slabă. Chiar şi pe vreme bună, presiunea înaltă poate cauza recepţia slabă pentru unele canale.
 ● Datorită tehnologiilor de recepţie digitale implicate, calitatea semnalelor digitale poate fi relativ scăzută în unele 

cazuri, în ciuda recepţiei bune a canalelor analogice.
 ● Porniţi televizorul în modul aşteptare cu comutatorul de activare/dezactivare mod aşteptare, apoi porniţi-l din nou.
 ● Dacă problema persistă, consultaţi dealerul local sau furnizorul de service pentru disponibilitatea serviciilor.

Nu apar programe în Ghidul TV
 ● Verificaţi transmiţătorul digital.
 ● Ajustaţi direcţia antenei către alt emiţător instalat în apropiere.
 ● Verificaţi transmisia analogică. În cazul în care calitatea imaginii este slabă, verificaţi antena şi consultaţi dealerul 

local.

Nu există nici imagine şi nici sunet
 ● Verificaţi dacă televizorul este pornit.
 ● Cablul de alimentare trebuie să fie conectat la televizor şi la priză.
 ● Verificaţi dacă televizorul este în modul AV.
 ● Verificaţi dacă este selectat modul corect de intrare.
 ● Verificaţi [Imagine] (p. 26) şi volumul.
 ● Verificaţi dacă toate cablurile şi conexiunile sunt fixate ferm.

Aspect automat
 ● Aspect automat este conceput să vă ofere cel mai bun raport pentru afişare pe tot ecranul.  (p. 52)
 ● Apăsaţi butonul , dacă doriţi să schimbaţi raportul de aspect în mod manual.  (p. 19)

Imagine alb-negru
 ● Verificaţi dacă ieşirea echipamentului exterior corespunde cu intrarea televizorului. 

Atunci când conectaţi cu SCART, asiguraţi-vă că setarea de ieşire a echipamentului externe nu este S-Video.

Modul de intrare, de exemplu EC/AV1, rămâne pe ecran
 ● Apăsaţi butonul  pentru a-l şterge.

Apăsaţi din nou, pentru reafişare.

Pot apărea puncte roşii, albastre şi negre pe ecran
 ● Aceasta este o caracteristică a panourilor cu cristale lichide şi nu constituie o problemă. Panoul cu cristale lichide 

este un produs cu tehnologie de vârf şi vă oferă detalii amănunţite ale imaginii. Ocazional, câţiva pixeli neactivi 
pot să apară pe ecran, precum un punct fix roşu, verde, albastru sau negru. Reţineţi că aceasta nu afectează 
performanţa LCD-ului.
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Întrebări frecvente

Problemă Cauze / Acţiuni

Ecran

Imagine confuză, zgomot
 ● Setaţi [Reducere zgomot de imagine] în [Imagine] pentru a elimina 

zgomotul.  (p. 26)
 ● Verificaţi produsele electrice alăturate (maşină, motocicletă, lampă 

fluorescentă).

Nicio imagine nu poate fi 
afişată

 ● [Contrast], [Luminozitate] sau [Culoare] din [Imagine] este setat la minim? 
 (p. 26)

Imagine neclară sau 
distorsionată
(lipsă sunet sau volum mic)

 ● Resetaţi canalele.  (p. 33 )

Este afişată o imagine 
neobişnuită.

 ● Porniţi televizorul în modul aşteptare cu comutatorul de activare/dezactivare 
mod aşteptare, apoi porniţi-l din nou.

 ● Dacă problema persistă, iniţializaţi toate setările. 
 [Condiţii presetate] (p. 40)

Sunet

Nu se aude sunet  ● „Fără sonor” este activ?  (p. 9)
 ● Volumul este setat la minim?

Nivelul sunetului este 
mic sau sunetul este 
distorsionat

 ● Recepţia semnalului sunetului poate fi deteriorată.
 ● Setaţi [MPX] din [Sunet] la [Mono]. (Analog)

H
D

M
I

Sunetul este neobişnuit

 ● Selectaţi setarea sunetului echipamentului conectat la „2ch L.PCM”.
 ● Verificaţi setarea [Intrare HDMI] din [Sunet]. (p. 28)
 ● Dacă conexiunea de sunet digital are o problemă, selectaţi conexiunea de 

sunet analogică.  (p. 55)

Imaginile de la 
echipamentul extern 
sunt neobişnuite când 
echipamentul este conectat 
prin HDMI

 ● Cablul HDMI trebuie să fie conectat corespunzător.  (p. 49)
 ● Opriţi televizorul şi echipamentul, apoi porniţi-le din nou.
 ● Verificaţi un semnal de intrare de la echipament.  (p. 56)
 ● Utilizaţi echipament conform cu EIA/CEA-861/861D.

A
ltele

Televizorul nu porneşte  ● Cablul de alimentare trebuie să fie conectat la televizor şi la priză.

Televizorul comută în 
modul de aşteptare

 ● Funcţie de intrare automată în modul aşteptare este activată.  (p. 10)
 ● Televizorul intră în modul de aşteptare după circa 30 de minute de la 

întreruperea transmisiei analogice.

Telecomanda nu 
funcţionează sau 
funcţionează intermitent

 ● Bateriile sunt instalate corect?  (p. 8)
 ● Televizorul este pornit?
 ● Este posibil ca bateriile să fie descărcate. Înlocuiţi-le.
 ● Îndreptaţi telecomanda direct spre receptorul de semnal al telecomenzii TV 

(la circa 7 m şi la un unghi de 30 de grade faţă de receptorul de semnal).
 ● Poziţionaţi televizorul ferit de razele soarelui sau de alte surse de lumină 

puternică, pentru a nu afecta receptorul de semnal al telecomenzii 
televizorului.

Piesele televizorului devin 
fierbinţi

 ● Chiar şi atunci când temperatura componentelor panourilor faţă, superior şi 
spate creşte, aceste temperaturi nu cauzează nicio problemă, în ceea ce 
priveşte performanţa sau calitatea.

Panoul LCD se deplasează 
uşor, atunci când este 
împins cu un deget
Se pot auzi pocnituri

 ● Panoul are un grad de flexibilitate, pentru a preveni deteriorarea acestuia.
 ● Panoul se poate deplasa uşor atunci când este împins cu un deget şi se pot 

auzi pocnituri. Aceasta nu este o defecţiune.

Apare un mesaj pentru 
eroare de supracurent

 ● Dispozitivul USB conectat poate cauza această eroare. Scoateţi dispozitivul 
şi comutaţi televizorul în modul aşteptare cu comutatorul de activare/
dezactivare mod aşteptare, apoi porniţi-l din nou.

 ● În portul USB nu trebuie să fie obiecte străine.

Apare un mesaj de eroare
 ● Respectaţi instrucţiunile din mesaj.
 ● Dacă problema persistă, contactaţi reprezentantul local Panasonic sau 

centrul de service autorizat.
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Întreţinere

Întreţinere
Mai întâi, scoateţi ştecherul din priză.

Ecran, carcasă, piedestal

Îngrijire periodică:
Ştergeţi uşor suprafaţa ecranului, a carcasei sau a 
piedestalului prin utilizarea unei cârpe moi pentru a curăţa 
murdăria sau amprentele.

Pentru murdăria puternică:
Mai întâi, curăţaţi praful de pe suprafaţă. Umeziţi o cârpă 
moale cu apă curată sau detergent neutru diluat (1 parte 
detergent la 100 de părţi apă). Stoarceţi cârpa şi ştergeţi 
suprafaţa. În final, ştergeţi toate umiditatea.

Atenţie
 ● Nu utilizaţi o cârpă aspră şi nu frecaţi suprafaţa prea puternic, în caz contrar există pericol de zgârieturi pe suprafaţă.
 ● Aveţi grijă să nu supuneţi suprafeţele televizorului la apă sau detergent. Lichidul din televizor poate duce la 

defecţiunea produsului.
 ● Aveţi grijă să nu supuneţi suprafeţele la insecticid, solvent, diluat sau alte substanţe volatile. Aceasta poate degrada 

calitatea suprafeţei sau poate cauza desprinderea vopselei.
 ● Suprafaţa ecranului este tratată specială şi poate fi deteriorată uşor. Aveţi grijă să nu atingeţi sau zgâriaţi suprafaţa 

cu unghiile sau cu obiecte dure.
 ● Nu lăsaţi carcasa şi piedestalul să intre în contact cu o substanţă din PVC pentru mult timp. Aceasta poate degrada 

calitatea suprafeţei.

Ştecher de alimentare
Ştergeţi ştecherul de alimentare cu o cârpă moale la intervale regulate. Umiditatea şi praful pot provoca incendiu sau 
electrocutare.
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Licenţă

Licenţă
Chiar dacă nicio notaţie specială nu a fost făcută cu referire la mărcile comerciale ale produselor sau companiei, aceste 
mărci comerciale au fost respectate în totalitate.

Acest produs încorporează următorul software:
(1) software-ul dezvoltat independent de sau pentru Panasonic Corporation,
(2) software-ul deţinut de terţi şi licenţiat către Panasonic Corporation,
(3) software open source

Software-ul categorizat ca (3) este distribuit pentru a fi util, dar FĂRĂ NICIO GARANŢIE, nici măcar garanţia implicită 
de COMERCIALIZARE sau CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. Consultaţi termenii şi condiţiile detaliate 
prezentate în meniul „Licenţă program soft” de pe acest produs.

DVB  ● DVB şi siglele DVB sunt mărci comerciale ale DVB Project.
Dolby

 ● Fabricat sub licenţă de la Dolby Laboratories. Dolby şi simbolul dublu-D sunt mărci 
comerciale ale Dolby Laboratories.

HDMI

 ● HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci 
comerciale înregistrate ale firmei HDMI Licensing LLC din Statele Unite şi din alte ţări.

HD TV

 ● Sigla „HD TV” este o marcă comercială a DIGITALEUROPE.

DTS

 ● Produs sub licenţă, în baza patentelor SUA cu numerele: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 
şi a altor patente SUA sau internaţionale conferite sau în curs de acordare. DTS şi 
Simbolul, aflate separat sau împreună, sunt mărci înregistrate; DTS 2.0+Digital Out este 
marcă comercială a DTS, Inc. Produsul include programe software. © DTS, Inc. Toate 
drepturile rezervate.
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Specificaţii

Specificaţii
Model nr. TX-L32EM6E

Sursa de alimentare 220-240 V c.a., 50/60 Hz

Dimensiuni (l × î × a)

Cu piedestal:
738 mm × 512 mm × 206 mm
Fără piedestal (doar televizor):
738 mm × 454 mm × 66 mm

Masă

Cu piedestal:
8,5 kg
Fără piedestal (doar televizor):
7,5 kg

E
cran

Raport de aspect 16:9

Dimensiune ecran 
vizibil 80 cm (diagonală)

Număr de pixeli 2.073.600 (1.920 (l) × 1.080 (Î))

S
unet

Difuzor (132 mm × 34 mm × 34,5 mm) × 2, 16 Ω

Ieşire audio 10 W (5 W + 5 W), 10% THD

Căşti Mini jack stereo de 3,5 mm x 1

Sistem de recepţie 
Nume bandă

Consultaţi cele mai recente 
informaţii despre serviciile 
disponibile pe următorul site 
web.
(versiune doar în limba 
engleză)
http://panasonic.jp/support/
golbal/cs/tv

PAL B, G, H, I
SECAM B, G
SECAM L, L’

VHF E2-E12
VHF A-H (ITALIA)
CATV S01-S05
CATV S11-S20 (U1-U10)

VHF H1-H2 (ITALIA)
UHF E21-E69
CATV S1-S10 (M1-M10)
CATV S21-S41 (Hiperbandă)

PAL D, K
SECAM D, K

VHF R1-R2
VHF R6-R12

VHF R3-R5
UHF E21-E69

PAL 525/60 Redarea benzii NTSC de la unele recordere video PAL (VCR)

M.NTSC Redare de la recordere video M.NTSC (VCR)

NTSC 
(doar intrare AV) Redare de la recordere video NTSC (VCR)

DVB-T Servicii terestre digitale (MPEG2 şi MPEG4-AVC(H.264))

DVB-C Servicii prin cablu digitale (MPEG2 şi MPEG4-AVC(H.264))

Intrare antenă VHF / UHF

Condiţii de funcţionare Temperatură: 0 °C - 35 °C
Umiditate: 20 % - 80 % RH (fără condensare)



Model nr. TX-L32EM6E

Term
inale de conexiune

Intrare/Ieşire AV 1 SCART (Intrare audio/video, ieşire audio/video, intrare RGB)

Intrare AV2 
(COMPONENT/
COMPOZIT)

VIDEO Tip PIN RCA × 1 1,0 V[p-p] (75 Ω)

AUDIO S-D Tip PIN RCA × 2 0,5 V[rms]

Y/VIDEO
PB, PR

1,0 V [p-p] (inclusiv sincronizarea)
± 0,35 V [p-p]

Intrare HDMI 1/ 2 Conectori de tip A

Slot de card Slot interfaţă obişnuită (respectă CI Plus) × 1

USB USB2.0 c.c. 5 V, Max. 500 mA

Căşti Mini jack stereo de 3,5 mm x 1

AUDIO DIGITAL PCM / Dolby Digital, Fibră optică

Notă
 ● Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Masa şi dimensiunile afişate sunt aproximative.
 ● Pentru informaţiile referitoare la consumul de energie electrică, rezoluţia ecranului etc. consultaţi fişa produsului.



Informaţii pentru utilizatori privind colectarea şi eliminarea echipamentelor 
vechi şi bateriilor uzate

Aceste simboluri despre produse, ambalaje şi/sau documentele însoţitoare înseamnă că produsele 
electrice şi electronice şi bateriile uzate nu trebuie să fie amestecate cu deşeurile casnice generale.
Pentru tratarea, recuperarea şi reciclarea adecvată a produselor vechi şi bateriilor uzate, duceţi-le la 
punctele de colectare adecvate, în conformitate cu legislaţia naţională şi Directivele 2002/96/CE şi 
2006/66/CE.
Prin eliminarea corectă a acestor produse şi baterii, veţi ajuta la economisirea de resurse valoroase şi 
la prevenirea oricărui efect potenţial negativ asupra sănătăţii umane şi mediului care ar putea să reiasă 
din manevrarea inadecvată a deşeurilor.
Pentru informaţii suplimentare despre colectarea şi reciclarea produselor şi bateriilor vechi, vă 
rugăm să contactaţi primăria locală, serviciul de eliminare a deşeurilor sau magazinul de la care aţi 
cumpărat produsele. În cazul în care aceste deşeuri sunt colectate incorect, pot fi aplicate sancţiuni în 
conformitate cu legislaţia naţională.

Pentru utilizatorii persoane juridice din Uniunea Europeană
Dacă doriţi să eliminaţi echipamente electrice şi electronice, contactaţi dealerul sau furnizorul pentru 
mai multe informaţii.

[Informaţii privind eliminarea în alte ţări din afara UE]
Aceste simboluri sunt valide doar în UE. Dacă doriţi să eliminaţi aceste elemente, contactaţi autorităţile 
locale sau dealerul cu privire la metoda corectă de eliminare.

Notă pentru simbolul bateriei (două exemple de simboluri inferioare):
Se poate ca acest simbol să apară împreună cu unul chimic. În acest caz, acesta respectă cerinţa 
setată de directivă pentru substanţa chimică implicită.

Declaraţie de conformitate
Reprezentant autorizat:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania

Înregistrare posesor
Numărul modelului şi seria acestui produs pot fi găsite pe panoul din spate. Notaţi această serie în spaţiul furnizat 
mai jos şi păstraţi această broşură, împreună cu chitanţa de achiziţie, ca o înregistrare permanentă a achiziţiei dvs, 
pentru a ajuta la identificarea în cazul furtului sau pierderii şi pentru service în garanţie.
Număr model - Serie

Panasonic Corporation
Site Web: http://panasonic.net

© Panasonic Corporation 2013 


