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Note:  The pictures on this manual are only examples and the actual products shall prevail.

Setup Wizard

Connect an RF cable from the Tv’s input called “RF-In” and to your TV Aerial socket
Press OK button to select the Start the setup. 

Press button to select 
the language. Press OK button to sure, 
and press【►】button to select the 
time zone.

【▼】/【▲】

Press button to select the 
time zone. Press OK button to sure, and 
press【►】button to connect the WIFI/
network.

【▼】/【▲】

Press OK button to connect the WIFI/
network. Press【►】button to select the 
input source.

Note: This picture is for reference only.

Note: This picture is for reference only.

Start the setup

Note: This picture is for reference only.



Tues. 04:46

Tues. 04:46
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Press button to select the 
input source.

【▼】/【▲】

Home Page

Press button to select Home 
page in Setup Wizard or press【◄】/
【►】button to select Home in the menu 
of  TV input .

【▼】/【▲】

When the cursor is near the left border, 
press【◄】button to call up the sidebar.
Press the【▼】/【▲】button to select 
Apps / Network / Media / Settings.
You can choose the program you want 
on the home page.

My Apps

Press
button to select My Apps, and press OK 
button to enter the App List.

【▼】/【▲】/【◄】/【►】

Note: This picture is for reference only.

Note: This picture is for reference only.

Note: This picture is for reference only.

Note: This picture is for reference only.

ATV No Signal 

Browser

Miracast

Please choose the way you watch TV programs 
or source,start to experience it!
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Settings

Press button 
to select the Settings, press OK button 
to enter the System Setting.
Press【◄】/【►】button to select 
Network / Time / Common / System Info.

【▼】/【▲】/【◄】/【►】
System Setting

Network Time Common System Info                    

Network

Press button to select 
Network, press OK button to enter.

【◄】/【►】

Time

Press button to select 
Time, press OK button to enter.

【◄】/【►】

Common

Press button to select 
Common, press OK button to enter.

【◄】/【►】

System Info

Press button to select 
System Info, press OK button to enter.

【◄】/【►】

Media

Press
button to select Multimedia on the 
Home page, and press OK button to 
enter the Media Center. 
Press【▼】/【▲】button to select  
All / Video / Audio / Image. 

Press【▼】/【▲】/【◄】/【►】
button to select the file, press MENU 
button to open the submenu.

【▼】/【▲】/【◄】/【►】

Note: This picture is for reference only.

Note: This picture is for reference only.

Connection
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Video

Press button to select 
Video or All, and press【▼】/【▲】/

【◄】/【►】button to select Movies. 

【▼】/【▲】

Audio

Press【▼】/【▲】button to select 
Audio or All, and press【▼】/【▲】/

【◄】/【►】button to select Music. 

Image

Press button to select 
Image or All, and press【▼】/【▲】/

【◄】/【►】button to select Pictures.

【◄】/【►】

Input Source

TV Setting

Press SOURCE button to enter Input Source menu.
Press【▼】/【▲】button to select.
Press OK to select source. 

Press MENU button to enter main menu.
Press【◄】/【►】button to highlight the desired menu icon, and press OK button to select.
(Optional: Home / Source / Picture / Sound / Channel / Common / Advance).

Picture & Sound

Start the setup

1/13

Information

Original

AdvanceLock
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1.Picture
ress 

【◄】/【►】

 

P MENU button to enter the main 
menu. Press button to 
select the Picture. Press OK button to 
enter the sub-menu.

Press button to select Picture Mode / Contrast / Brightness / Color / Sharpness / Noise 
Reduction / Aspect Ratio / Color Temp / More Settings. Press MENU or EXIT button to quit. 

Picture Mode

Press【▼】/【▲】button to select Picture Mode, then press / button to select.
(Optional: Standard, Dynamic, Soft, Vivid, User).
Standard   Produces a standard image.
Dynamic   Enhance the contrast, color and clarity of the screen, so that the picture in the dynamic will 
                balance the color.
Soft          Reduce the screen contrast , color and clarity to make the screen looks soft.
Vivid         Image colors more beautiful, more vivid picture.
User         User-defined picture settings.

Contrast / Brightness / Color / Sharpness (Optional in user mode only)

Press【▼】/【▲】button to select, and press【◄】/【►】button to adjust.
Contrast      Adjust image contrast.
Brightness    Adjust image brightness.
Color          Adjust image color density.
Sharpness    Adjust the image edge sharpness.

Noise Reduction
Set up options to eliminate the image noise intensity.
Press【▼】/【▲】button to select Noise Reduction.
Press【◄】/【►】button to select Off / Low / Middle / High / Auto.

Aspect Ratio

Press【▼】/【▲】button to select Aspect Ratio. Press【◄】/【►】button to adjust.

Color Temp
Adjust the overall color of the image.
Press【▼】/【▲】button to select Color Temp.
Press【◄】/【►】button to select Cool / Normal / Warm.
Cool         Produces a gentle blue-hued image.
Normal     Produces a vivid image.
Warm       Produces a red-hued image.

More Settings

Press【▼】/【▲】button to select 
More Settings. Press OK button to enter 
the sub-menu. 

DLC

Press【▼】/【▲】button to select DLC. Press【◄】/【►】button to select On / Off.

HDMI Mode (Show only under HDMI)

Press【▼】/【▲】button to select HDMI Mode.
Press【◄】/【►】button to select Video / Graphic / Auto.

【▼】/【▲】

【◄】 【►】
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2.Sound
Press MENU button to enter the main 
menu. Press【◄】 【►】button to 
select the Sound. Press OK button to 
enter the sub-menu. 

Press【▼ ▲ button to select the item to be set .Press MENU or EXIT button to quit.

Sound Mode

Press【▼】/【▲】button to select Sound Mode.
Press【◄】/【►】button to select Standard / Music / Movie / News / User.
Standard    Emit balanced sound under any circumstances.
Music        Enhance the high pitch and reduce the bass.
Movie       Enhances treble and bass for a rich sound experience.
News        Enhance the voice.
User         Select to customize sound settings. 

【▼】/【▲】 【◄】/【►】

【▼】/【▲】 【◄】/【►】

AVC

Press【▼】/【▲】button to select AVC. Press【◄】/【►】button to select On / Off.
Note:  After open the"AVC", once the volume is set up, it can keep the volume of the speaker steady no 
matter what kind of difference among the TV sound of each channel.

 (Show only under DTV)

【▼】/【▲】 【◄】/【►】

 (Show only under DTV)

【▼】/【▲】 【◄】/【►】

【▼】/【▲】 【◄】/【►】

More Settings

Press【▼】/【▲】button to select 
More Settings. Press OK button to enter 
the sub-menu. 

【▼】/【▲】

【◄】/【►】

/

】/【 】

Bass / Treble Optional in user mode only

Press button to select. Press button to adjust.
Bass         Adjust the low frequency sounds.
Treble      Adjust the high frequency sounds.

Balance
Balanced left and right channels.
Press button to select Balance. Press button to adjust.

Audio Description

Audio Description Press button to adjust.

Hearing Impaired

Hearing Impaired Press button to adjust.

Multi-Track Sound (Show only under ATV)

Press button to select. Press button to adjust.

Note:  Audio Description / Hearing Impaired / Multi-Track Sound function requires signal support to be 
effective.

Digital Audio Output

Press button to select Digital Audio Output.
Press button to select Off / PCM / RAW.

( )

Press button to select . 

Press button to select . 
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Press【▼】/【▲】button to select SPDIF Delay. Press【◄】/【►】button to adjust.

Surround

Press【▼】/【▲】button to select Surround. Press【◄】/【►】button to choose ON / OFF.

Audio Only

Press【▼】/【▲】button to select Audio Only. Press OK button will turn off the backlight. 

3.Channel
Press MENU button to enter the main 
menu. Press【◄】/【►】button to 
select Channel. Press OK button to enter 
the sub-menu. 

Press【▼】/【▲】button to select . Press MENU or EXIT button to quit.

【▼】/【▲】

【◄】/【►】

【▼】/【▲】

【▼】/【▲】

 

Analog Manual Scan

Press【▼】/【▲】button to select 
Analog Manual Scan. 
Press OK button to enter the sub-menu.
Press EXIT or MENU button to quit.

Channel
Displays the channel number of the current search store.

Color System
Select the color system ( Auto / P AL / SECAM / NTSC).

SPDIF Delay

to select the item to be set

Automatic search can search for effective 
program channel automatically.
Press

start auto search
If you want to stop searching, press EXIT 
or MENU button to stop searching.

Antenna Type (Show only under DTV)

Press button to select Antenna Type. 
Press button to select Air / Cable/ Statelite.
Note：'Satellite' is an optional feature, some models do not have this feature, the actual product shall prevail.

Scan (ATV)

Press button to select Scan. 
Press OK button to enter the sub-menu.

Auto Scan (ATV)

button to select Auto 
Scan, press OK button to .

(Show only under ATV)

BG



All

All

BlindSelect a Satellite Scan Mode

Channel Type

Service Type

Add a LNB

Start Auto Tuning All LNBs

Restore to Default
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Sound System
Select the sound system (DK / BG / I / M).

Frequency
Set the frequency to search.

Start Down
After confirming by pressing the OK button, search down from the current frequency.

Start Up
After confirming by pressing the OK button, search upwards from the current frequency.

【▼】/【▲】

【▼】/【▲】
Press EXIT or MENU button to quit.

Press【▼】/【▲】button to select Digital Manual Scan. Press OK button to enter the sub-menu.
Press EXIT or MENU button to quit.

Scan Satellite
Press【▼】/【▲】button to select Scan.
Press OK button to enter the sub-menu.

Channel List

Press【▼】/【▲】button to select Channel List. Press OK button to enter the sub-menu.
Press MENU button edit the channel, press EXIT or MENU button to quit.
 

EPG

Press【▼】/【▲】button to select EPG.
Press OK button to enter the sub-menu.

Scan 

Press button to select Scan.
Press OK button to enter the sub-menu.

Auto Scan (Ari/Cable)

button to select Auto Scan. Press OK button to enter the sub-menu

Digital Manual Scan (Show only under Ari/Cable)

( )

(Ari/Cable)

Press
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4.Lock
Press MENU button to enter the main menu.
Press button to select Lock.【◄】/【►】
Press OK button to enter the sub-menu.

Initial password "0000"

Please input password

Cancel OK

Press button to select Change 
Password / System Lock / Key Lock / 
Parental Guidance. 

【▼】/【▲】

Change Password

Press button to select Change Password.
Press OK button to enter the sub-menu.

【▼】/【▲】

System Lock

Press【▼】/【▲】button to select System Lock.
Press【◄】/【►】button to select Off / On.
When System Lock is set to On, press【▼】/【▲】button to select Key Lock / Parental Guidance.

Parental Guidance

Press【▼】/【▲】button to select Parental Guidance.Press【◄】/【►】button to adjust.

5.Common
Press MENU button to enter the main 
menu. Press button to 【◄】/【►】
select Common. Press OK button to 
enter the sub-menu. 
Press button to select the item to be set. Press MENU or EXIT button to quit.【▼】/【▲】
PVR Setting (Show only under DTV)

Press button to select PVR Setting. Press OK button to enter the sub-menu.【▼】/【▲】
Note: This function requires a USB flash drive to be inserted.
OSD Timer

Press button to select OSD Timer. 【▼】/【▲】

Press to select. 【◄】/【►】 (Optional:  off, 5sec, 15sec, 30sec, 40sec)
Autostandby Timer

Press【▼】/【▲】button to select Autostandby Timer. Press【◄】/【►】to select.
(Optional:  off, 3hour, 4hour, 5hour)
Sleep Timer

Press【▼】/【▲】button to select Sleep Timer. Press【◄】/【►】to select.
(Optional:  off, 15min, 30min, 45min, 60min, 90min, 120min, 240min)

Lock

Change Password

System Lock

Key Lock

Parental Guidance Off

Set Password

old password

New password

Confirm password

Cancel OK
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Blue Screen
Set the background color to blue when there is no input signal.
Press button to select Blue Screen.【▼】/【▲】

Press button to select On / Off.【◄】/【►】
Teletext (This function requires the support of signals transmitted by TV operators.)

Press Teletext【▼】/【▲】 【◄】/【►】button to select . Press to select.
(Optional:  Arabic, East, West Euro, Farsi, Russian)
Audio Language 1st ( )Show only under DTV

Press Audio Language 1st【▼】/【▲】button to select . Press OK button to enter the sub-menu. 
Audio Language 2nd ( )Show only under DTV

Press Audio Language 2nd【▼】/【▲】button to select . Press OK button to enter the sub-menu. 
Subtitle Language 1st ( )Show only under DTV

Press Subtitle Language 1st. 【▼】/【▲】button to select Press OK button to enter the sub-menu. 
Subtitle Language 2nd ( )Show only under DTV

Press【▼】/【▲】button to select Subtitle Language 2nd. Press OK button to enter the sub-menu. 

HDMI CEC Setup

Press【▼】/【▲】button to select 
HDMI CEC Setup.
Press OK button to enter the sub-menu. 
Press to select CEC / Tv Auto Power On / Device Auto Power Off / ARC / Device List.【▼】/【▲】button 
Note1:  All the Options are HDMI CEC Switch Onavailable only when the select .
Note2:  The Device List is HDMIavailable only when the source select .

CEC

Press【▼】/【▲】 【◄】/【►】button to select CEC, press button to select On / Off.
The following terms are available only when "On" is selected in CEC.

Tv Auto Power On

Press【▼】/【▲】 【◄】/【►】button to select Tv Auto Power On. Press button to select On / Off.

Device Auto Power Off

Press【▼】/【▲】 【◄】/【►】button to select Device Auto Power Off. Press to select On / Off.

ARC

Press【▼】/【▲】 【◄】/【►】button to select ARC. Press to select On / Off.

Device List

Press【▼】/【▲】 【►】button to select Device List. Press OK/ button to enter the sub-menu.

Menu Reset
Recall the default setting.
Press【▼】/【▲】button to select Menu Reset.
Press OK button to enter the sub-menu. 

5.Advance
Press MENU button to enter the main 
menu. Press button to 【◄】/【►】
select Advance. Press OK button to enter 
the System Setting.
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No picture or sound

SYMPTOM

Dotted lines or stripes appear on 
screen

Snow on screen

Double images or 'ghosting' 

METHODS OF CHECKING OR ADJUSTING

Check the AC plug is in the socket.  Check house circuit breaker 
is in the ON position.

Picture normal but no sound

Remote control not working

Cannot receive any TV signal 

No program signals output from 
external source

Contrast and brightness problems

Intermittent poor contrast and 
colour fading on all channels 

Check that the volume is not at its minimum setting or on MUTE.

Check that TV set power is ON.
Check batteries are operational and inserted correctly.
Make sure infrared receiving window on TV is not exposed to
strong lighting or blocked in any way. 

Ensure SOURCE switch is set to TV.
Check aerial location and connection.
Re-check your tuning method.

Check SOURCE button to make sure it is in the correct position 
for reception.

Make necessary adjustments to relevant settings.

Check aerial positioning

There may be Interference from another electrical product. Move 
appliance if it persists.

Check aerial for broken circuit, loose connection or any visible 
damage.

Check aerial location and direction - strong winds may cause it to 
move. Also check whether mountains or tall buildings may be the 
problem. Minor adjustment of the direction of your antenna 
should keep the ghosting to a minimum.

Note: External rooftop/antenna adjustment should be left to a suitably qualified person.

Many apparent malfunctions are caused slight misadjustments of the regular controls of your unit or equally simple 
causes.  If any difficulty arises through normal use of your unit, check the list of common problems in the list below.

  
  

          

If the problem persists, unplug your unit and contact your dealer.
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Napomena: Ilustracije u ovom priručniku su samo primeri, a relevantan je stvarni proizvod.

Čarobnjak za podešavanje (Setup Wizard)

Jedan kraj RF kabla povežite na ulaz na TV-u sa naznakom „RF-In“, a drugi uključite u utičnicu TV antene.
Pritisnite dugme OK da biste započeli podešavanje. 

Pritisnite dugme OK da biste se povezali 
na bežični internet / mrežu.
Pritisnite dugme【►】da biste izabrali 
ulazni izvor.

Start the setup

Ova slika je data samo radi lakšeg snalaženja.

Pritisnite da biste 
odabrali jezik.Pritisnite dugme OK za 
potvrdu, a zatim pritisnite dugme
da biste odabrali vremensku zonu.

dugme【▼】/【▲】

【►】

Ova slika je data samo radi lakšeg snalaženja.

Pritisnite da biste 
odabrali vremensku zonu.Pritisnite 
dugme OK za potvrdu, a zatim 
pritisnite dugme da biste se 
povezali na bežični internet / mrežu.

dugme【▼】/【▲】

【►】

Ova slika je data samo radi lakšeg snalaženja.

Ova slika je data samo radi lakšeg snalaženja.
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Pritisnite dugme da biste 
izabrali ulazni izvor.

【▼】/【▲】

Početna stranica

Pritisnite dugme da biste izabrali 
Početnu stranicu u Čarobnjaku za podešavanje 
ili pritisnite dugme【◄】/【►】da biste izabrali 
Početak na meniju ulaza TV-a.

【▼】/【▲】

Kada se kursor nalazi u blizini leve ivice, 
pritisnite dugme【◄】da bi se pojavila 
bočna traka.
Pritisnite dugme【▼】/【▲】da biste izabrali 
Aplikacije / Mrežu / Medije / Podešavanja 
(Apps / Network / Media / Setting).
Željeni program možete da odaberete na 
početnoj stranici.

Moje aplikacije (My Apps)
Pritisnite dugme
da biste izabrali Moje aplikacije, a zatim 
pritisnite dugme OK da biste ušli u 
Listu aplikacija.

【▼】/【▲】/【◄】/【►】

Please choose the way you watch TV programs 
or source,start to experience it!

Ova slika je data samo radi lakšeg snalaženja.

Tues. 04:46

ATV No Signal 

Browser

Miracast

Ova slika je data samo radi lakšeg snalaženja.

Tues. 04:46

Ova slika je data samo radi lakšeg snalaženja.

Ova slika je data samo radi lakšeg snalaženja.
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Podešavanja (Settings)
Pritisnite dugme da 
biste izabrali Podešavanja, pritisnite dugme OK 
da biste ušli u Sistemske parametre.
Pritisnite dugme【◄】/【►】da biste izabrali 
Mrežu / Vreme / Česta podešavanja / Informacije 
o sistemu (Network / Time / Common / System Info). 

【▼】/【▲】/【◄】/【►】 System Setting

Network Time Common System Info                    

Mreža
Pritisnite dugme da biste 
odabrali Mrežu, pritisnite dugme OK 
da biste ušli.

【◄】/【►】

Vreme
Pritisnite dugme da biste odabrali 
Vreme, pritisnite dugme OK da biste ušli.

【◄】/【►】

Česta podešavanja
Pritisnite dugme da biste odabrali Česta 
podešavanja, pritisnite dugme OK da biste ušli.

【◄】/【►】

Informacije o sistemu
Pritisnite dugme da biste odabrali 
Informacije o sistemu, pritisnite dugme OK da biste 
ušli.

【◄】/【►】

Mediji (Media)

Pritisnite dugme da biste 
odabrali Multimedije na Početnoj stranici, a zatim 
pritisnite dugme OK da biste ušli u Multimedijalni centar.
Pritisnite dugme【▼】/【▲】da biste izabrali 
Sve / Video zapise / Audio zapise / Sliku 
(All / Video / Audio / Image). 

Pritisnite dugme【▼】/【▲】/【◄】/【►】da biste 
odabrali datoteku, pritisnite dugme MENI (MENU) da 
biste otvorili podmeni. 

【▼】/【▲】/【◄】/【►】

Connection

Ova slika je data samo radi lakšeg snalaženja.

Ova slika je data samo radi lakšeg snalaženja.
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Video zapisi
Pritisnite dugme da biste 
izabrali Video zapise ili Sve, a dugme
【▼】/【▲】/【◄】/【►】pritisnite 
da biste odabrali Filmove. 

【▼】/【▲】

Audio zapisi
Pritisnite dugme【▼】/【▲】da biste odabrali 
Audio zapise ili Sve, a dugme【▼】/【▲】/【◄】/

【►】pritisnite da biste odabrali Muziku. 

Slika (Image)
Pritisnite dugme da biste odabrali 
Sliku ili Sve, a dugme【▼】/【▲】/【◄】/【►】

pritisnite da biste odabrali Slike (Pictures). 

【▼】/【▲】

Ulazni izvor

Podešavanje TV-a

Pritisnite dugme IZVOR (SOURCE) da biste ušli u meni Ulazni izvor (Input Source).
Pritisnite dugme【▼】/【▲】za odabir. Pritisnite dugme OK da biste izabrali izvor. 

Pritisnite dugme MENI (MENU) da biste ušli u glavni meni.
Pritisnite dugme【◄】/【►】da biste obeležili željenu ikonu menija, a zatim pritisnite dugme OK da 
biste odabrali.(Opcije: Početna strana / Izvor / Slika / Zvuk / Kanal / Zaključavanje / Česta podešavanja
 / Napredna podešavanja (Home / Source / Picture / Sound / Channel / Lock / Common / Advance).

Picture & Sound

Start the setup

1/13

Information

Original

AdvanceLock
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1. Slika
Pritisnite dugme MENI (MENU) da biste ušli u glavni meni.
Pritisnite dugme【◄】/【►】da biste odabrali Sliku.
Pritisnite dugme OK da biste ušli u podmeni. 

Pomoću dugmadi odaberite Režim slike / Kontrast / Osvetljenost / Boju / Oštrinu / Smanjenje šuma / 【▼】/【▲】

Odnos širine i visine / Toplotu boja / Još podešavanja (Picture Mode / Contrast / Brightness / Color / Sharpness / 
Noise Reduction / Aspect Ratio / Color Temp / More Settings).
Pritisnite dugme MENI (MENU) ili IZLAZ (EXIT) da biste izašli. 

Režim slike
Pritisnite dugme da biste odabrali Režim slike. Pritisnite dugme za odabir.【▼】/【▲】 【◄】/【►】

(Opcije: Standardni, Dinamični, Blagi, Intenzivan, Korisnički (Standard, Dynamic, Soft, Vivid, User).
Standardni     Daje standardnu sliku.
Dinamični    Pojačava kontrast, boju i jasnoću ekrana, tako da slika u 
dinamičnom režimu balansira boju.

Blagi      Smanjuje kontrast, boju i jasnoću, pa slika na ekranu deluje blago.
Intenzivni       Lepše boje na slici, slike su jasnije.
Korisnički       Parametri slike koje je podesio korisnik.

Kontrast / Osvetljenost / Boja / Oštrina（Ova opcija je dostupna samo u korisničkom režimu）
Pritisnite dugme za odabir. Pritisnite dugme da biste podesili.【▼】/【▲】 【◄】/【►】

Kontrast      Podesite kontrast slike.
Osvetljenost    Podesite osvetljenost slike.
Boja         Podesite gustinu boja na slici.
Oštrina    Podesite oštrinu ivica slike.

Smanjenje šuma
Podesite opcije da biste uklonili intenzitet šuma na slikama.
Pritisnite dugme da biste izabrali Smanjenje šuma.【▼】/【▲】

Pritisnite dugme da biste odabrali Isključen / Nizak / Srednji / Visok / Automatski 【◄】/【►】

(Off / Low / Middle / High / Auto).

Odnos širine i visine
Pritisnite dugme da biste odabrali Odnos širine i visine. Koristite dugmad za podešavanje.【▼】/【▲】 【◄】/【►】

Toplota boja
Podešavanje celokupne boje na slici.
Pritisnite dugme【▼】/【▲】da biste odabrali Toplotu boja.
Pomoću dugmadi【◄】/【►】odaberite Hladnu / Normalnu / Toplu.
Hladna       Daje nežnu sliku plavih tonova.
Normalna     Daje intenzivnu sliku.
Topla      Daje sliku crvenih tonova.

Još podešavanja
Pritisnite dugme【▼】/【▲】da biste odabrali Još podešavanja.
Pritisnite dugme OK da biste ušli u podmeni. 

DLC (Kontrola dinamične svetlosti)
Pritisnite dugme【▼】/【▲】da biste odabrali DLC. Pritisnite dugme【◄】/【►】da biste
 izabrali Isključi / Uključi.

Režim HDMI (Prikazati samo u režimu HDMI)
Pritisnite dugme【▼】/【▲】da biste odabrali režim HDMI.
pritisnite dugme【◄】/【►】da biste odabrali Video zapise / Grafiku / Audio zapise (Video/Graphic/Auto).
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2. Zvuk
Pritisnite dugme MENI (MENU) da biste ušli u glavni meni.
Pritisnite dugme da biste odabrali Zvuk.【◄】/【►】

Pritisnite dugme OK da biste ušli u podmeni. 
Pritisnite dugme da biste izabrali stavku koju 
želite da podesite. 

【▼】/【▲】

Pritisnite dugme MENI (MENU) ili IZLAZ (EXIT) da biste izašli.

Režim zvuka (Sound Mode)

Pritisnite dugme da biste odabrali Režim zvuka.【▼】/【▲】

Pritisnite dugme da biste odabrali Standardni / Muziku / Film / Vesti / Korisnički (Standard/Music/Movie/【◄】/【►】

News/User).
Standardni      Bez obzira na okolnosti, uvek emituje uravnotežen zvuk.
Muzika         Naglašen visoki ton i smanjuje bas.
Film         Naglašeni visoki tonovi i bas radi bogatijeg doživljaja zvuka.
Vesti         Naglašen glas.
Korisnički          Odaberite da biste podesili parametre zvuka. 

Bas / Visoki tonovi（Ova opcija je dostupna samo u korisničkom režimu）
Pritisnite dugme za odabir. Koristite dugmad za podešavanje.【▼】/【▲】 【◄】/【►】

Bas    Podesite zvuke niskih frekvencija.
Visoki tonovi    Podesite zvuke visokih frekvencija.

Balans (Balance)
Izbalansirani levi i desni kanali.

Pritisnite dugme da biste izabrali Balans. Koristite dugmad za podešavanje.【▼】/【▲】 【◄】/【►】

AVC (Automatska kontrola jačine zvuka)

Pritisnite dugme da biste odabrali AVC. Pritisnite dugme da biste uključili / isključili opciju.【▼】/【▲】 【▼】/【▲】

Napomena: Kada otvorite AVC i podesite jačinu zvuka, jačina zvuka iz zvučnika može da se održava na istom nivou
 bez obzira na razliku u zvuku na različitim TV kanalima.

Opis audio zapisa (Prikazati samo kod digitalnog TV signala)

Pritisnite dugme da biste odabrali Opis audio zapisa. Koristite dugmad za podešavanje.【▼】/【▲】 【◄】/【►】

Oštećen sluh (Hearing Impaired) (Prikazati samo kod digitalnog TV signala)

Pritisnite dugme da biste odabrali Oštećen sluh. Koristite dugmad za podešavanje.【▼】/【▲】 【▼】/【▲】

Višekanalni zvuk (Multi-Track Sound) (Prikazati samo kod analognog TV signala)

Pritisnite dugme za odabir. Koristite dugmad za podešavanje.【▼】/【▲】 【▼】/【▲】

Napomena: Da bi funkcije Opis audio zapisa / Oštećen sluh / Višekanalni zvuk bile efikasne potreban je signal.

Još podešavanja

Pritisnite dugme【▼】/【▲】da biste odabrali Još podešavanja. Pritisnite dugme OK da biste ušli u podmeni.

Digitalni zvučni izlaz (Digital Audio Output)

Pritisnite dugme da biste izabrali Digitalni zvučni izlaz.【▼】/【▲】

Pritisnite dugme da biste izabrali Isključeno / PCM (impulsno-kodnu modulaciju) / RAW (sirovi).【◄】/【►】
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Odlaganje pomoću interfejsa SPDIF (SPDIF Delay)
Pritisnite dugme【▼】/【▲】da biste odabrali odlaganje pomoću SPDIF-a. Koristite dugmad【◄】/【►】za podešavanje.

Surround
Pritisnite dugme【▼】/【▲】da biste odabrali Surround. Pritisnite dugme【◄】/【►】da biste uključili / isključili opciju.

Samo zvuk (Audio Only)
Pritisnite dugme【▼】/【▲】da biste odabrali Samo zvuk. Pritiskom na dugme OK isključiće se pozadinsko svetlo. 

3. Kanal
Pritisnite dugme MENI (MENU) da biste ušli u glavni meni.
Pritisnite dugme【▼】/【▲】da biste odabrali Kanal.
Pritisnite dugme OK da biste ušli u podmeni.

Pomoću dugmadi【▼】/【▲】izaberite stavku koju 
želite da podesite. Pritisnite dugme MENI (MENU) ili IZLAZ (EXIT) da biste izašli.

Vrsta antene (Antenna Type) (Prikazati samo kod digitalnog TV signala)
Koristite dugmad da biste odabrali Vrstu antene. 【▼】/【▲】

Pomoću dugmadi odaberite Vazdušnu / Kablovsku / Satelitsku antenu (Air / Cable / Satellite).【◄】/【►】

Napomena：Satelitska antena je opciona funkcija, koju neki modeli nemaju, pa je relevantan proizvod koji 
zapravo imate.

Pretraživanje (Scan)（Analogni TV signal）
Pritisnite dugme da biste izabrali Pretraživanje. Pritisnite dugme OK da biste ušli u podmeni.【▼】/【▲】

Automatsko pretraživanje (Auto Scan)（Analogni TV signal）
Automatskom pretragom može se automatski pronaći 
odgovarajući programski kanal.
Pritisnite dugme【▼】/【▲】da biste izabrali 
Automatsko pretraživanje, pritisnite dugme OK da biste 
započeli automatsko pretraživanje.
Ukoliko želite da zaustavite pretragu, pritisnite dugme 
IZLAZ (EXIT) ili MENI (MENU) da biste zaustavili pretragu. 

Analogno ručno pretraživanje (Analog Manual Scan)
（Prikazati samo kod analognog TV signala）
Koristite dugmad【▼】/【▲】da biste izabrali 
Analogno ručno pretraživanje. 
Pritisnite dugme OK da biste ušli u podmeni. 
Pritisnite dugme IZLAZ (EXIT) ili MENI (MENU) 
da biste izašli.

Kanal (Channel)
Prikazuje se broj kanala trenutnog skladišta pretrage.

Sistem boja (Color System)
Izaberite sistem boja (Automatska / žuta / narandžasta /
 zelena (Auto/PAL/SECAM/NTSC).

BG



All

All

BlindSelect a Satellite Scan Mode

Channel Type

Service Type

Add a LNB

Start Auto Tuning All LNBs

Restore to Default

16

Sistem zvuka (Sound System)
Odaberite sistem zvuka DK/BG/I/MN .( )

Frekvencija (Frequency)
Podesite frekvenciju koju tražite.

Počni nadole (Start Down)
Nakon potvrde pritiskom na dugme OK, pretraživati nadole počevši od trenutne frekvencije.

Počni nagore (Start Up)
Nakon potvrde pritiskom na dugme OK, pretraživati nagore počevši od trenutne frekvencije.

Pretraživanje Vazdušna / kablovska antena( )
Pritisnite dugme da biste izabrali Pretraživanje. Pritisnite dugme OK da biste ušli u podmeni.【▼】/【▲】

Automatsko pretraživanje Vazdušna / kablovska antena( )
Pritisnite dugme da biste odabrali Automatsko pretraživanje. 【▼】/【▲】

Pritisnite dugme OK da biste ušli u podmeni. Pritisnite dugme IZLAZ (EXIT) ili MENI (MENU) da biste izašli.

Digitalno ručno pretraživanje (Digital Manual Scan)
( )Prikazati samo kod vazdušne / kablovske antene
Pritisnite dugme da biste izabrali Digitalno ručno pretraživanje. 【▼】/【▲】

Pritisnite dugme OK da biste ušli u podmeni. Pritisnite dugme IZLAZ (EXIT) ili MENI (MENU) da biste izašli.

Pretraživanje Satelitska antena( )
Pritisnite dugme da biste izabrali Pretraživanje. Pritisnite dugme OK da biste ušli u podmeni.【▼】/【▲】

Lista kanala (Channel List)
Pritisnite dugme da biste izabrali Listu 【▼】/【▲】

kanala, a dugme OK pritisnite da biste ušli u podmeni.

Pritisnite dugme MENI (MENU) da biste izmenili kanal, 

pritisnite dugme IZLAZ (EXIT) ili MENI (MENU) da biste izašli.

EPG (Elektronski programski vodič)
Pritisnite dugme【▼】/【▲】da biste odabrali EPG.
Pritisnite dugme OK da biste ušli u podmeni.
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4. Zaključavanje (Lock)
Pritisnite dugme MENI (MENU) da biste ušli u glavni meni.
Pritisnite dugme【▼】/【▲】da biste odabrali Zaključavanje.
Pritisnite dugme OK da biste ušli u podmeni.

Početna šifra: 0000

Please input password

Cancel OK

Pomoću dugmadi izaberite 
Promenu šifre / Zaključavanje sistema / 
Zaključavanje tastera / Roditeljsku kontrolu
 (Change Password / System Lock / Key Lock / 
Parental Guidance). 

【▼】/【▲】

Promena šifre
Pritisnite dugme da biste odabrali Promenu šifre.
Pritisnite dugme OK da biste ušli u podmeni.

【▼】/【▲】

Zaključavanje sistema (System Lock)
Pritisnite dugme【▼】/【▲】da biste izabrali Zaključavanje 
sistema.
Pritisnite dugme【▼】/【▲】da biste uključili / isključili opciju.
Kada je Zaključavanje sistema uključeno, pritisnite dugme【▼】/【▲】da biste odabrali Zaključavanje tastera /
 Roditeljsku kontrolu.

Roditeljska kontrola
Pritisnite dugme【▼】/【▲】da biste izabrali Roditeljsku kontrolu. Koristite dugmad【◄】/【►】za podešavanje.

5. Česta podešavanja
Pritisnite dugme MENI (MENU) da biste ušli u glavni meni.
Pritisnite dugme da biste odabrali Česta
 podešavanja.
Pritisnite dugme OK da biste ušli u podmeni. 

【▼】/【▲】

Pomoću dugmadi izaberite stavku koju želite da podesite. Pritisnite dugme MENI (MENU) ili IZLAZ 
(EXIT) da biste izašli.

Podešavanje PVR-a (ličnog video rekordera) (Prikazati samo kod digitalnog TV signala)
Pritisnite dugme da biste odabrali Podešavanje PVR-a. Pritisnite dugme OK da biste ušli u podmeni.
Napomena: Za ovu funkciju neophodno je ubacivanje USB diska.

OSD tajmer (Tajmer trajanja prikaza na ekranu)
Pritisnite dugme da biste izabrali OSD tajmer. Pritisnite dugme za odabir.
(Opcije: isključeno, 5 s, 15 s, 30 s, 40 s)

Tajmer automatskog stanja mirovanja (Autostandby Timer)
Pritisnite dugme da biste izabrali Tajmer automatskog stanja mirovanja. Pritisnite dugme za 
odabir.
(Opcije: isključeno, 3 sata, 4 sata, 5 sati)

Tajmer za automatsko isključivanje (Sleep Timer)
Pritisnite dugme da biste izabrali Tajmer za automatsko isključivanje. Pritisnite dugme za 
odabir.(Opcije: isključeno, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min, 240 min)

【▼】/【▲】

【▼】/【▲】

【▼】/【▲】 【◄】/【►】

【▼】/【▲】 【◄】/【►】

【▼】/【▲】 【◄】/【►】

Lock

Change Password

System Lock

Key Lock

Parental Guidance Off

Set Password

old password

New password

Confirm password

Cancel OK
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Plavi ekran (Blue Screen)
Podesite da pozadina bude plave boje kada nema ulaznog signala.
Pritisnite dugme da biste izabrali Plavi ekran.【▼】/【▲】

Pritisnite dugme da biste uključili / isključili opciju.【◄】/【►】

Teletekst (Za ovu funkciju su potrebni signali koje prenose TV operateri.)
Pritisnite dugme da biste izabrali Teletekst. Pritisnite dugme za odabir.【▼】/【▲】 【◄】/【►】

(Opcije: arapski, Istočna Evropa, Zapadna Evropa, farsi, ruski)

Prvi audio jezik (Prikazati samo kod digitalnog TV signala)
Pritisnite dugme da biste izabrali Prvi audio jezik .【▼】/【▲】

Pritisnite dugme OK da biste ušli u podmeni. 

Drugi audio jezik (Prikazati samo kod digitalnog TV signala)
Pritisnite dugme da biste izabrali Drugi audio jezik.【▼】/【▲】

Pritisnite dugme OK da biste ušli u podmeni. 

Prvi jezik titlova (Prikazati samo kod digitalnog TV signala)
Pritisnite dugme da biste izabrali Prvi jezik titlova .【▼】/【▲】

Pritisnite dugme OK da biste ušli u podmeni. 

Drugi jezik titlova (Prikazati samo kod digitalnog TV signala)
Pritisnite dugme da biste izabrali Drugi jezik titlova.【▼】/【▲】

Pritisnite dugme OK da biste ušli u podmeni. 

Podešavanje funkcije HDMI CEC (upravljanje svim uređajima povezanim na HDMI)
Pritisnite dugme da biste odabrali funkciju HDMI CEC. Pritisnite dugme OK da biste ušli u podmeni. 【▼】/【▲】

Pritisnite dugme  da biste odabrali CEC / Automatsko uključivanje TV-a / Automatsko isključivanje 【▼】/【▲】

uređaja / ARC / Listu uređaja (CEC / Tv Auto Power On / Device Auto Power Off / ARC / Device List).
Napomena 1: Sve opcije su dostupne samo kada je HDMI CEC prekidač uključen .
Napomena 2: Lista uređaja je dostupna samo kada je izabrani izvor HDMI. 

CEC
Pritisnite dugme da biste izabrali CEC, pritisnite dugme da biste uključili / isključili opciju.
Sledeće je dostupno samo kada je funkcija CEC uključena.

Automatsko uključivanje TV-a
Pritisnite dugme da biste izabrali Automatsko uključivanje TV-a. 
Pritisnite dugme da biste uključili / isključili opciju.

Automatsko isključivanje uređaja

Pritisnite dugme da biste izabrali Isključivanje uređaja.
Pritisnite dugme da biste uključili / isključili opciju.

【▼】/【▲】 【◄】/【►】

【▼】/【▲】

【◄】/【►】

【▼】/【▲】

【◄】/【►】

ARC
Pritisnite dugme da biste odabrali AVC.
Pritisnite dugme da biste uključili / isključili opciju.

Lista uređaja

Pritisnite dugme da biste izabrali Listu uređaja.
Pritisnite dugme OK  da biste ušli u podmeni. 

Resetovanje menija
Vratiti na podrazumevana podešavanja.
Pritisnite dugme da biste izabrali Resetovanje menija.
Pritisnite dugme OK da biste ušli u podmeni. 

5.Napredna podešavanja
Pritisnite dugme MENI (MENU) da biste ušli u glavni meni.
Pritisnite dugme da biste odabrali Napredna 
podešavanja.
Pritisnite dugme OK da biste ušli u Podešavanja sistema. 

【▼】/【▲】

【◄】/【►】

【▼】/【▲】

/【►】

【▼】/【▲】

【◄】/【►】
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Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories
Dolby, Dolby Audio, i duplo-D simbol je zaštitni znak Dolby Laboratories.



注：内页封面黑白印刷（100克双胶纸）
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Model:32DLE568
             42DLE668

MANUAL PËRDORIMI

TELEVIZORË LED

Faleminderit që e keni blerë këtë pajisje.

FOX LED televizorët njihen për karakteristikat teknike të 
shkëlqyera, si dhe për dizajnin modern, funksional dhe 
elegant.Përveç kësaj, përmirësimet e vazhdueshme në 
formën e mbështetjes pas shitjes, rrjeti i shërbimit 
jashtëzakonisht efikas dhe i përhapur i bën pronarët e 
televizorëve FOX të ndjehen të sigurt.

Keni bërë zgjedhjen e duhur.

Më poshtë vijojnë udhëzimet për përdorim. Nuk janë të komplikuara, por duhet t’ju përmbaheni atyre.

AL





1

PËRMBAJTJA



2

UDHËZIME MBI SIGURINË 
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UDHËZIME MBI SIGURINË 
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UDHËZIME MBI SIGURINË 
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Për të zgjedhur numrin e 
programit të ardhshëm më të lartë.

Për të zgjedhur numrin e programit
 të ardhshëm më të ulët.

Ndezja/fikja e telivizorit kur është në 
gjendje gatishmërie. 
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AUDIO porta hyrëse

VIDEO PORTI I DYT

COAXIAL PORTI I DYT
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1.Hapni kapakun e seksionit të baterive.

2.Vendosni dy bateri AAA (të ngushta) kah 1.5V. 

Sigurohuni që polariteti i baterive të përputhet me 

polaritetin brenda seksionit.

3.Mbyllni kapakun e seksionit të baterive.

Shënim:

• Rekomandohet përdorni i baterive alkalike.

• Jetëgjatësia e baterive mund të zgjasë deri në një vit,

 varësisht se sa shpesh përdoret telekomanda. Për 

performancat më të mira, bateritë duhet të 

zëvendësohen së paku një herë në vit ose 

atëherë kur fillojnë të pengojnë funksionimin e 

telekomandës.

• Sigurohuni që bateritë janë të vendosura në 

drejtimin e duhur, si në fotografi.

• Mos i përzieni bateritë e vjetra dhe ato të reja 

ose me lloje të ndryshme.

• Bateritë e vjetra mund të rrjedhin kimikate 

dhe të dëmtojnë telekomandën. Gjithmonë 

hiqni bateritë e dobësuara

• Mos i hidhni bateritë në zjarr, mos i mbushni 

dhe mos i çmontoni ato. Veçanërisht mos i 

mbushni, montoni dhe çmontoni, nxeni ose 

digjni bateritë e përdorura, respektoni rregulloret 

përkatëse për mbrojtjen e mjedisit në lidhje me 

bateritë e përdorura. 
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Shënim: Fotografitë në këtë manual janë vetëm shembuj dhe produktet aktuale do të mbizotërojnë.

Magjistari I konfigurimit

Lidhni kabllon RF nga hyrja e TV-së të quajtur "RF-In" dhe me prizën e antenës së TV-së suaj
Shtypni butonin OK për të zgjedhur Fillimin e konfigurimit. 

Shtypni butonin OK për t‘u lidhur në WIFI/rrjet.

Shtypni butonin【►】

 e hyrjes.

për të zgjedhur burimin

Start the setup

Kjo fotografi është vetëm për referencë.

Shtypni butonin për të 
zgjedhur gjuhën.
Shtypni butonin OK për t'u siguruar 
dhe shtypni butonin【►】për të 
zgjedhur zonën kohore.

【▼】/【▲】

Shtypni butonin【▼】/【▲】për të 
zgjedhur zonën kohore.
Shtypni butonin OK për t'u siguruar 
dhe shtypni butonin【►】për t
‘u lidhur në WIFI/rrjet.

Kjo fotografi është vetëm për referencë.

Kjo fotografi është vetëm për referencë.

Kjo fotografi është vetëm për referencë.
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Shtypni butonin për të zgjedhur 
burimin e hyrjes.

【▼】/【▲】

Faqja kryesore

Aplikacionet e mia

Shtypni butonin për 
të zgjedhur Aplikacionet e mia dhe shtypni 
butonin OK për të hyrë në listën e 
aplikacioneve.

【▼】/【▲】/【◄】/【►】

Please choose the way you watch TV programs 
or source,start to experience it!

Tues. 04:46

ATV No Signal 

Browser

Miracast

Tues. 04:46

Kjo fotografi është vetëm për referencë.

Shtypni butonin për të zgjedhur Faqen 
kryesore në Magjistarin e konfigurimit ose shtypni 

butonin【◄】/【►】për të zgjedhur Shtëpi në 
menunë e hyrjes së TV-së.

【▼】/【▲】

Kjo fotografi është vetëm për referencë.

Kur kursori është afër kufirit të majtë, shtypni 
butonin【◄】

Shtypni butonin【 】 【 】për të zgjedhur 

Aplikacione / Rrjetin / Media / Cilësimet.

Ju mund të zgjidhni programin që dëshironi në 

faqen kryesore.

për të thirrur shiritin anësor.

▼ / ▲

Kjo fotografi është vetëm për referencë.

Kjo fotografi është vetëm për referencë.
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Cilësimet

Shtypni butonin për të 
zgjedhur Cilësimet, shtypni butonin OK për të hyrë në 
Sistemin e Cilësimit.

Shtypni butonin【◄】/【►】për të zgjedhur 
Informacionin e Rrjetit / Orës / Përbashkët / Sistemit.

【▼】/【▲】/【◄】/【►】 System Setting

Network Time Common System Info                    

Rrjeti

Shtypni butonin për të zgjedhur Rrjetin, 
shtypni butonin OK për të hyrë.

【◄】/【►】

Koha
Shtypni butonin për të zgjedhur 
Kohën, shtypni butonin OK për të hyrë.

【◄】/【►】

Përbashkët
Shtypni butonin për të zgjedhur 
Përbashkët, shtypni butonin OK për të hyrë.

【◄】/【►】

Informacioni i sistemit
Shtypni butonin për të zgjedhur 
Informacionin e sistemit, shtypni butonin OK për 
të hyrë.

【◄】/【►】

Media

Shtypni butonin për të 
zgjedhur Multimedia në faqen kryesore dhe shtypni 
butonin OK për të hyrë në qendrën mediale.
Shtypni butonin【▼】/【▲】për të zgjedhur Të 
gjitha / Video / Audio / Imazh.

Shtypni butonin【▼】/【▲】/【◄】/【►】 për të 
zgjedhur skedarin, shtypni butonin MENU për të hapur 
nën menunë.

【▼】/【▲】/【◄】/【►】

Connection

Kjo fotografi është vetëm për referencë.

Kjo fotografi është vetëm për referencë.
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Video
Shtypni butonin për të zgjedhur Video 
ose Të gjitha dhe shtypni butonin【▼】/【▲】/

【 】/【 】për të zgjedhur Filmat.

【▼】/【▲】

◄ ►

Audio
Shtypni butonin【▼】/【▲】për të zgjedhur Audio 
ose Të gjitha dhe shtypni butonin【▼】/【▲】/【◄】/

【►】për të zgjedhur Muzikë.

Imazh
Shtypni butonin për të zgjedhur 
Imazh ose Të gjitha dhe shtypni butonin【▼】/

【▲】/【◄】/【►】për të zgjedhur Fotografitë. 

【▼】/【▲】

Burimi I hyrjes

Cilësimi I TV-së

Shtypni butonin SOURCE për të hyrë në menunë e burimit të hyrjes.
Shtypni butonin【▼】/【▲】për të zgjedhur. Shtypni OK për të zgjedhur burimin.

Shtypni butonin MENU për të hyrë në menunë kryesore.
Shtypni butonin【◄】/【►】për të zgjedhur ikonën e dëshiruar të menusë, shtypni butonin OK për të 
zgjedhur.
(Opsionale: Shtëpi / Burimi / Fotografia / Zëri / Kanali / Bllokimi / E Përbashkët / Përparim).

Picture & Sound

Start the setup

1/13

Information

Original

AdvanceLock

FUNKSIONIMI I MENUSË SË FUNKSIONIT DHE MENUSË KRYESORE
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1.Fotografia
Shtypni butonin MENU për të hyrë në menunë kryesore.
Shtypni butonin【◄】/【►】për të zgjedhur Fotografinë.
Shtypni butonin OK për të hyrë në nën menunë.

Shtypni butonin për të zgjedhur Modalitetin e Fotografisë / Kontrastin / Ndriçimin / Ngjyrën / 
Mprehtësinë / Reduktimin e Zhurmës / Raportin e Aspektit / Temperaturën e Ngjyrave / Më shumë Cilësime.
Shtypni butonin MENU ose EXIT për të dalë.

【▼】/【▲】

Modaliteti i fotografisë
Shtypni butonin për të zgjedhur Modalitetin e fotografisë. Shtypni butonin për të zgjedhur.
(Opsionale: Standard, Dinamik, I butë, I gjallë, Përdorues).
StandardProdhon imazh standard.
DinamikRrit kontrastin, ngjyrën dhe qartësinë e ekranit, në mënyrë që fotografia në modalitetin dinamik do të 
balancojë ngjyrën.
I butë Redukton kontrastin, ngjyrën dhe qartësinë e ekranit për ta bërë ekranin të duket i butë.
I gjallëNgjyrat e imazhit më të bukura, fotografi më e gjallë.
PërdoruesCilësimet e fotografisë të përcaktuara nga përdoruesi.

【▼】/【▲】 【◄】/【►】

Kontrasti / Ndriçimi / Ngjyra / Mprehtësia (Opsionale vetëm në modalitetin e përdoruesit)
Shtypni butonin për të zgjedhur. Shtypni butonin për të axhustuar.
Kontrasti      Axhuston kontrastin e imazhit.
Ndriçimi   Axhuston ndriçimin e imazhit.
Ngjyra        Axhuston dendësinë e ngjyrës së imazhit.
Mprehtësia    Axhuston mprehtësinë e skajit të imazhit.

【▼】/【▲】 【◄】/【►】

Ulja e zhurmës
Vendosni opsionet për të eleminuar intensitetin e zhurmës së imazhit.
Shtypni butonin【▼】/【▲】për të zgjedhur Reduktimin e Zhurmës.
Shtypni butonin【◄】/【►】për të zgjedhur Fik / Ulët / Mesëm / Lartë / Auto.

Raporti i aspektit
Shtypni butonin për të zgjedhur Raportin e aspektit. Shtypni për të axhustuar.【▼】/【▲】 【◄】/【►】

Temperatura e ngjyrës
Rregulloni ngjyrën e përgjithshme të imazhit.
Shtypni butonin【▼】/【▲】për të zgjedhur Temperaturën e ngjyrës.
Shtypni butonin【◄】/【►】për të zgjedhur Ftohtë / Normal / Ngrohtë.
FtohëtProduces a gentle blue-hued image.
NormalProduces a vivid image.
NgrohtëProduces a red-hued image.

Më shumë cilësime
Shtypni butonin【▼】/【▲】për të zgjedhur Më shumë cilësime.
Shtypni butonin OK për të hyrë në nën menunë. 

DLC
Shtypni butonin【▼】/【▲】për të zgjedhur DLC. Shtypni butonin【◄】/【►】për të zgjedhur Ndez / Fik.

Modaliteti HDMI (Shfaqet vetëm nën HDMI)
Shtypni butonin【▼】/【▲】për të zgjedhur Modalitetin HDMI.
Shtypni butonin【◄】/【►】për të zgjedhur Video/Grafikë/Auto.

FUNKSIONIMI I MENUSË SË FUNKSIONIT DHE MENUSË KRYESORE
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2. Zëri
Shtypni butonin MENU për të hyrë në menunë kryesore.
Shtypni butonin për të zgjedhur Zërin.【◄】/【►】

Shtypni butonin OK për të hyrë në nën menunë.

Shtypni butonin për të zgjedhur artikullin i 
cili do të vendoset.

【▼】/【▲】

Shtypni butonin MENU ose EXIT për të dalë.

Modaliteti I zërit

Shtypni butonin për të zgjedhur Modalitetin e zërit.
Shtypni butonin【◄】/【►】për të zgjedhur Standard/Muzikë/Film/Lajme/Përdorues.
StandardEmiton zë të ekuilibruar në çdo rrethanë.
MuzikëRrit tonalitetin e lartë dhe zvogëlon basin.
Film Rrit trefishtë dhe bas për një përvojë të pasur zërash.
Lajme Rrit zërin.
PërdoruesZgjidhni për të rregulluar cilësimet e zërit.

【▼】/【▲】

Bas / Trefishtë（Opsionale vetëm në modalitetin e përdoruesit）
Shtypni butonin për të zgjedhur. Shtypni butonin për të axhustuar.
BasAxhustoni zërat e frekuencës së ulët.
TrefishtëAxhustoni zërat e frekuencës së lartë.

【▼】/【▲】 【◄】/【►】

Ekuilibrimi

Ekuilibrimi i kanaleve majtas dhe djathtas.
Shtypni butonin për të zgjedhur Ekuilibrimin. Shtypni butonin për të axhustuar.【▼】/【▲】 【◄】/【►】

AVC
Shtypni butonin për të zgjedhur AVC. Shtypni butonin për të zgjedhur Ndez/Fik.【▼】/【▲】 【◄】/【►】

Shënim: Pasi të hapni "AVC", pasi të vendoset vëllimi një herë, ai mund të mbajë të qëndrueshëm vëllimin e 
altoparlantit, pa marrë parasysh çfarëdo lloji të diferencës midis zërit televiziv të çdo kanali.

Përshkrimi Audio (Shfaqet vetëm nën DTV)
Shtypni butonin për të zgjedhur Përshkrimin Audio. Shtypni butonin për të axhustuar.【▼】/【▲】 【◄】/【►】

Dëgjimi i dëmtuar (Shfaqet vetëm nën DTV)
Shtypni butonin për të zgjedhur Dëgjimin e dëmtuar. Shtypni butonin për të axhustuar.【▼】/【▲】 【◄】/【►】

Zëri Multi-Track (Shfaqet vetëm nën DTV)
Shtypni butonin për të zgjedhur. Shtypni butonin për të axhustuar.【▼】/【▲】 【◄】/【►】

Shënim: Përshkrimi i audios / Dëgjimi i dëmtuar / Funksioni i zërit Multi-Track kërkon mbështetje të sinjalit për të 
qenë efektiv.

Më shumë cilësime 
Shtypni butonin【▼】/【▲】për të zgjedhur Më shumë cilësime. Shtypni butonin OK për të hyrë në nën menunë. 

Dalja Audio Dixhitale 
Shtypni butonin për të zgjedhur Daljen Audio Dixhitale.
Shtypni butonin për të zgjedhur Fik / PCM / RAW.

【▼】/【▲】

【◄】/【►】
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Shtypni butonin【▼】/【▲】për të zgjedhur shtyrjen e SPDIF-it. Shtypni butonin【◄】/【►】për të axhustuar.
Shtyrja e SPDIF-it

Rrethimi
Shtypni butonin【▼】/【▲】për të zgjedhur Rrethimin. Shtypni butonin【◄】/【►】për të zgjedhur Ndez/Fik.

Vetëm audio
Shtypni butonin【▼】/【▲】për të zgjedhur Vetëm Audio. Shtypja e butonit OK do të fik dritën e prapme. 

3.Kanali
Shtypni butonin MENU për të hyrë në menunë kryesore.
Shtypni butonin【◄】/【►】për të zgjedhur Kanalin.
Shtypni butonin OK për të hyrë në nën menunë.

Shtypni butonin【▼】/【▲】për të zgjedhur artikullin i 
cili do të vendoset. Shtypni butonin MENU ose EXIT për të dalë.

Lloji i antenës (Shfaqet vetëm nën DTV)
Shtypni butonin për të zgjedhur AntennaType.
Shtypni butonin për të zgjedhur Ajrore / Kabllovike / Satelitore.
Shënim: 'Sateliti' është një veçori opsionale, disa modele nuk e kanë këtë veçori, produkti aktual do të mbizotërojë.

【▼】/【▲】

【◄】/【►】

Skanimi (ATV)
Shtypni butonin për të zgjedhur Skanimin. Shtypni OK për të hyrë në nën menunë.【▼】/【▲】

Skanimi automatik (ATV)
Kërkimi automatik mund të kërkojë automatikisht për 
kanalin e programit efektiv.
Shtypni butonin për të zgjedhur Skanimin 
automatik, shtypni butonin OK për të filluar kërkimin 
automatik.
Nëse doni të ndaloni kërkimin, shtypni butonin EXIT ose 
MENU për të ndaluar kërkimin.

【▼】/【▲】

Skanimi Manual Analog (Shfaqet vetëm nën ATV)
Shtypni butonin【▼】/【▲】për të zgjedhur Skanimin 
Analog Manual.
Shtypni butonin OK për të hyrë në nën menunë. Shtypni 
butonin EXIT ose MENU për të dalë.

Kanali
Shfaq numrin e kanalit të kërkimit aktual të ruajtur.

Sistemi i ngjyrave
Zgjidhni sistemin e ngjyrave (Auto/PAL/SECAM/NTSC).

BG
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Sistemi i zërit
Zgjidhni sistemin e zërit (DK/BG/I/MN).

Frekuenca
Vendosni frekuencën për të kërkuar.

Filloni poshtë
Pasi të konfirmoni duke shtypur butonin OK, kërkoni poshtë nga frekuenca aktuale.

Filloni lart
Pasi të konfirmoni duke shtypur butonin OK, kërkoni lart nga frekuenca aktuale.

Skanimi (Ajror / Kabllovik)
Shtypni butonin për të zgjedhur Skanimin. Shtypni butonin OK për të hyrë në nën menunë.【▼】/【▲】

Skanimi automatik (Ajror / Kabllovik)
Shtypni butonin për të zgjedhur Skanimin automatik.
Shtypni butonin OK për të hyrë në nën menunë. Shtypni butonin EXIT ose MENU për të dalë.

【▼】/【▲】

Skanimi Manual Dixhital (Shfaqet vetëm nën Ajror / Kabllovik)
Shtypni butonin për të zgjedhur Skanimin 
Dixhital Manual.
Shtypni butonin OK për të hyrë në nën menunë. Shtypni butonin EXIT ose MENU për të dalë.

【▼】/【▲】

Skanimi（Satelitor）
Shtypni butonin për të zgjedhur Skanimin. Shtypni butonin OK për të hyrë në nën menunë.【▼】/【▲】

Lista e kanaleve
Shtypni butonin për të zgjedhur Listën e 
kanaleve. Shtypni butonin MENU për të modifikuar 
kanalin. Shtypni butonin EXIT ose MENU për të dalë.

【▼】/【▲】

EPG
Shtypni butonin për të zgjedhur EPG.
Shtypni butonin OK për të hyrë në nën menunë.

【▼】/【▲】

All

All

BlindSelect a Satellite Scan Mode

Channel Type

Service Type

Add a LNB

Start Auto Tuning All LNBs

Restore to Default
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4. Kyçja
Shtypni butonin MENU për të hyrë në menunë kryesore.
Shtypni butonin【◄】/【►】për të zgjedhur Kyçjen.
Shtypni butonin OK për të hyrë në nën menunë.

Shtypni butonin për të zgjedhur 
Ndryshimin e Fjalëkalimit / Kyçjen e Sistemit / 
Kyçjen e tastit / Udhëzimin prindëror. 

【▼】/【▲】

Ndryshoni fjalëkalimin
Shtypni butonin për të zgjedhur 
Ndryshimin e fjalëkalimit.
Shtypni butonin OK për të hyrë në nën menunë.

【▼】/【▲】

Kyçja e sistemit

Shtypni butonin【▼】/【▲】për të zgjedhur Kyçjen e sistemit.

Shtypni butonin【◄】/【►】për të zgjedhur Ndez / Fik.

Kur Kyçja e sistemit është e vendosur në Ndezur, shtypni butonin【◄】/【►】për të 
zgjedhur Kyçjen / Udhëzimin Prindëror.

Udhëzimi Prindëror

Shtypni butonin【▼】/【▲】për të zgjedhur Udhëzimin Prindëror. Shtypni butonin【◄】/【►】për të axhustuar.

5.Përbashkët
Shtypni butonin MENU për të hyrë në menunë kryesore.

Shtypni butonin për të zgjedhur Përbashkët.
Shtypni butonin OK për të hyrë në nën menunë. 

【◄】/【►】

Shtypni butonin për të zgjedhur artikullin i cili do të vendoset. 
Shtypni butonin MENU ose EXIT për të dalë.

Cilësimi i PVR-së (Shfaqet vetëm nën DTV)
Shtypni butonin për të zgjedhur Cilësimin e PVR-së. Shtypni butonin OK për të hyrë në nën menunë.
Shënim: Ky funksion kërkon që të futet një disk flash USB.

Kohëmatësi OSD
Shtypni butonin për të zgjedhur Kohëmatësin OSD. Shtypni butonin për të zgjedhur.
(Opsionale: fikur,5sek,15sek,30sek,40sek)

Kohëmatësi i pritjes automatike 
Shtypni butonin për të zgjedhur Kohëmatësin e pritjes automatike. Shtypni butonin për të 
zgjedhur.(Opsionale: fikur,3orë,4orë,5orë)

Kohëmatësi i fjetjes 
Shtypni butonin për të zgjedhur Kohëmatësin e fjetjes. Shtypni butonin për të zgjedhur.
(Opsionale: fikur,15min,30min,45min,60min,90min,120min,240min)

【▼】/【▲】

【▼】/【▲】

【▼】/【▲】 【◄】/【►】

【▼】/【▲】 【◄】/【►】

【▼】/【▲】 【◄】/【►】

Početna šifra: 0000

Please input password

Cancel OK

Lock

Change Password

System Lock

Key Lock

Parental Guidance Off

Set Password

old password

New password

Confirm password

Cancel OK
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【▼】/【▲】

【◄】/【►】

Ekrani blu
Vendosni ngjyrën e sfondit në blu kur nuk ka sinjal hyrjeje.
Shtypni butonin për të zgjedhur Ekranin blu.
Shtypni butonin për të zgjedhur Ndez / Fik.

Teletekst (Ky funksion kërkon mbështetjen e sinjaleve të transmetuara nga operatorët e TV-së)
Shtypni butonin për të zgjedhur Teletekstin. Shtypni butonin për të zgjedhur.
(Opsionale: Arabisht, Lindje, Evropë Perëndimore, Farsi, Rusisht)

【▼】/【▲】 【◄】/【►】

Gjuha e parë audio (Shfaqet vetëm nën DTV)
Shtypni butonin për të zgjedhur Gjuhën e parë audio.
Shtypni butonin OK për të hyrë në nën menunë. 

【▼】/【▲】

Gjuha e dytë audio (Shfaqet vetëm nën DTV)
Shtypni butonin për të zgjedhur Gjuhën e dytë audio.
Shtypni butonin OK për të hyrë në nën menunë. 

【▼】/【▲】

Gjuha e titrave 1 (Shfaqet vetëm nën DTV)
Shtypni butonin për të zgjedhur Gjuhën e titrave 1.
Shtypni butonin OK për të hyrë në nën menunë. 

【▼】/【▲】

Gjuha e titrave 2 (Shfaqet vetëm nën DTV)
Shtypni butonin për të zgjedhur Gjuhën e titrave 2.
Shtypni butonin OK për të hyrë në nën menunë. 

【▼】/【▲】

Konfigurimi i HDMI CEC
Shtypni butonin për të zgjedhur HDMI CEC. Shtypni butonin OK për të hyrë në nën menunë.

 

【▼】/【▲】

Shtypni butonin【▼】/【▲】për të zgjedhur CEC / Ndezjen automatike të TV-së / Fikjen automatike të pajisjes / 
ARC / Listën e pajisjeve.
Shënimi1: Të gjitha Opsionet janë të disponueshme vetëm kur HDMI CEC zgjedhet i Ndezur.
Shënimi2: Lista e Pajisjeve është e disponueshme vetëm kur burimi zgjedh HDMI. 

CEC
Shtypni butonin për të zgjedhur CEC, shtypni butonin për të zgjedhur Ndez / Fik.
Kushtet e mëposhtme janë në dispozicion vetëm kur "Ndez" është zgjedhur në CES.

Ndezja automatike e TV-së e Ndezur
Shtypni butonin për të zgjedhur Ndezjen automatike të TV-së.
Shtypni butonin për të zgjedhur Ndez / Fik.

Ndezja automatike e TV-së e Fikur
Shtypni butonin për të zgjedhur Fikjen e ndezjes automatike të TV-së.
Shtypni butonin për të zgjedhur Ndez / Fik.

【▼】/【▲】 【◄】/【►】

【▼】/【▲】

【◄】/【►】

【▼】/【▲】

【◄】/【►】

ARC

Shtypni butonin për të zgjedhur ARC.

Shtypni butonin për të zgjedhur Ndez / Fik.

Lista e pajisjeve

Shtypni butonin për të zgjedhur Listën e pajisjeve.

Shtypni butonin për të hyrë në nën menunë.

Rivendosja e menusë
Risillni cilësimin e paracaktuar.

Shtypni butonin për të zgjedhur 
Rivendosjen e menusë.
Shtypni butonin OK për të hyrë në nën menunë. 

5.Përparim
Shtypni butonin MENU për të hyrë në menunë kryesore.

Shtypni butonin  për të zgjedhur Përparim.

Shtypni butonin OK për të hyrë në Cilësimin e Sistemit.

【▼】/【▲】

【◄】/【►】

【▼】/【▲】

【◄】/【►】

【▼】/【▲】

【◄】/【►】
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