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Рачуни
Притисните дугме【◄】/【►】
за одабир Рачуни, притисните 
дугме OK за улаз.







Звук изван
Притисните дугме【▼】/【▲】за одабир Звук изван. Притисните дугме【◄】/【►】за подешавање.
)Опционално: Унутрашњи ТВ, Звучник, слушалице SPDIF,HDMI ARC).







Начин хотела(Опционално)

Притисните дугме【▼】/【▲】

за одабир Начин хотела.
Притисните дугме OK/【►】 за 
улазак у подмени. 
(Задана лозинка је 4711.)

Начин хотела

Притисните дугме【▼】/【▲】

за одабир Начин хотела. 
Притисните дугме【◄】/【►】
за одабир паљења или гашења.



Безбедносно закључавање
Притисните дугме【▼】/【▲】
за одабир Безбедносно 
закључавање, притисните 
дугме OK за улаз у подмени и 

притисните дугме【▼】/【▲】за одабир извора, притисните OK за 
одређивање да ли закључати или не.Сви извори које одаберете више нису доступни.

Задани извор
Поставите задани извор. Сваки пут када укључите улазите у задани извор 

којег сте поставили.Притисните дугме【▼】/【▲】за одабир заданог извора, 
притисните дугме OK за улазак у подмени за одабир.

Подешавање закључавања

Притисните дугме【▼】/【▲】за одабир Подешавање закључавања, 
притисните дугме【◄】/【►】за одабир паљења или гашења.

Максимална јачина

Притисните дугме【▼】/【▲】за одабир Максимална јачина, 
притисните дугме【◄】/【►】за подешавање.

Задана јачина

Притисните дугме【▼】/【▲】за одабир Задана јачина, притисните 
дугме【◄】/【►】за подешавање.

Извезите на USB
Извезите поставке Начин хотела на U диск.

Притисните дугме【▼】/【▲】за одабир 
Извезите на USB, притисните дугме OK за потврду извоза.

Формулар за враћање USB
Увезите поставке начина хотела на U диску у TV.

Притисните дугме【▼】/【▲】за одабир Формулар за враћање USB, 
притисните дугме OK за потврду увоза.

Подесите лозинку

Притисните дугме【▼】/【▲】за одабир Поставити лозинку, 
притисните дугме OK за улазак у подмени.

Обрисати закључавање

Притисните дугме【▼】/【▲】за одабир Обрисати закључавање, 
притисните дугме OK за брисање поставки које сте пре направили. 
Забелешка: Начин хотела је опционална особина, неки модели немају ову особину.
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