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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE  
Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni înainte de a folosi 
televizorul și păstrați-le pentru referințe ulterioare.

ROU
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INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE 
• Citiți aceste instrucțiuni. Păstrați aceste instrucțiuni. Țineți cont de toate avertismentele. Urmați toate 

instrucțiunile.
• Nu folosiți acest aparat lângă apă. Curățați numai cu o cârpă uscată.
• Nu blocați orificiile de ventilație. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
• Nu instalați în apropierea surselor de căldură, cum ar fi radiatoare, calorifere, sobe sau alte aparate 

(inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
• Nu modificați scopul de siguranță al ștecherului polarizat sau de împământare. O mufă polarizată are 

două lame cu una mai lată decât cealaltă. O fișă de tip împământare are două lame și un al treilea vârf de 
împământare. Lama lată sau a treia vârf sunt furnizate pentru siguranța dvs. Dacă ștecherul furnizat nu se 
potrivește în priza dvs., consultați un electrician pentru înlocuirea prizei învechite.

• Protejați cablul de alimentare împotriva strivirii, în special la prize, receptoare și la punctul în care acestea 
ies din aparat.

• Utilizați numai accesorii specificate de producător.
• Utilizați numai cu căruciorul, suportul, trepiedul, suportul sau masa specificate de producător sau 

vândute cu aparatul. Atunci când se utilizează un cărucior, aveți grijă când mutați combinația de 
cărucior/aparat pentru a evita rănirea.

• Deconectați acest aparat în timpul furtunilor sau când nu îl folosiți pentru perioade lungi de timp.
Atenție:
• Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest aparat la ploaie sau umezeală.
• Fișa de rețea este utilizată ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare trebuie să rămână 

ușor de utilizat.
• Priza trebuie instalată în apropierea echipamentului și trebuie să fie ușor accesibilă.
• Acest produs nu trebuie așezat niciodată într-o instalație încorporată, cum ar fi o bibliotecă sau un raft, 

cu excepția cazului în care este prevăzută o ventilație adecvată sau dacă au fost respectate instrucțiunile 
producătorului.

• Aparatul nu trebuie să fie expus la picături sau stropire de apă și să nu fie plasate obiecte umplute cu 
lichid, cum ar fi vaze, pe aparat.

• Nu puneți surse de pericol pe aparat (de ex. obiecte umplute cu lichid, lumânări aprinse).
• Montare pe perete sau pe tavan - Aparatul trebuie montat pe perete sau tavan numai conform 

recomandărilor producătorului.
• Nu puneți niciodată televizorul, telecomanda sau bateriile lângă flăcări deschise sau alte surse de 

căldură, inclusiv lumina directă a soarelui. Pentru a preveni răspândirea focului, țineți lumânările 
sau alte flăcări la distanță de televizor, telecomandă și baterii în orice moment.

• Terminalul USB ar trebui să fie încărcat cu 0,5A în condiții normale de funcționare. Aceste instrucțiuni 
de întreținere sunt destinate exclusiv personalului de service calificat. Pentru a reduce riscul de 
electrocutare, nu efectuați nicio întreținere în afară de cea conținută în instrucțiunile de utilizare dacă nu 
sunteți calificat să faceți acest lucru.

• Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi soare, foc sau altele asemenea.

•    Acest echipament este un aparat electric de clasa II sau dublu izolat. El a fost proiectat în așa fel 
încât ii să nu necesite o conexiune de siguranță la pământul electric.

• Temperatura maximă de utilizare a mediului este de 35 de grade. Altitudinea maximă de utilizare este de 
2000 de metri.

Punctul de exclamare dintr-un triunghi echilateral 
este menit să alerteze utilizatorul cu privire 
la prezența unor operațiuni importante în 
documentele care însoțesc aparatul.

Atenție
Simbolul fulgerului într-un triunghi echilateral, este 
menit să avertizeze utilizatorul cu privire la prezența 
unei tensiuni periculoase neizolate în interiorul 
produselor, care poate avea o putere suficientă 
pentru a constitui un risc de electrocutare.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

Pentru funcționarea acestui produs sunt utilizate tensiuni 
ridicate. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scoateți 
capacul, consultați personal calificat.

În cazul unor modificări ale aparatului, electrocutare, nu 
încercați să deschideți aparatul, contactați centrele de 
asistență tehnică
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BUTOANE TV ȘI INTERFAȚA TERMINALULUI 
Butoane TV 

Interfață terminal 

Notă: Schema de mai jos este doar ilustrativă, iar poziția și așezarea diverselor modele pot fi diferite.

Notă: Schema de mai jos este doar ilustrativă, iar poziția și așezarea diverselor modele pot fi diferite.

O tastă: Șapte taste:

Apăsați acest buton în mod 
standby pentru a porni/opri 
aparatul.

Buton alimentare pornit/oprit 

Selectare input semnal extern 

Afișare meniu principal și confirmare selecție articol 
meniu

Selectare canal

Ajustare volum

AV input
Input Signal AV Extern

Cl SLOT
Input cititor carduri Cl (interfață comună) necesită CAM (modul acces 
condițional) folosit pentru canale cu plată.

HDMI input
Input semnal digital de la conectorul video HDMI.

ANT 75 
Conectare input antenă/canal tv (75/VHF/UHF)

EARPHONE output
Când sunt conectate căștile, boxele sunt dezactivate.

USB input
Conectați un dispozitiv USB pentru a reda fișiere media sau pentru a înregistra 
programe prin intermediul funcției PVR.

OPTICAL output
Conectați receptorul SPDIF.

RJ45
Conectați internetul.
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INSTALARE ȘI CONECTARE TELEVIZOR 

Setare televizor
Așezați televizorul pe o suprafață solidă, care 
poate susține  greutatea aparatului.
Pentru a evita pericolele, nu poziționați aparatul 
lângă apă sau locuri cu căldură (lumină, 
lumânări, mașini de încălzit), nu blocați ventilația 
din spatele aparatului.

Conectați antena și sursa de alimentare 
1. Conectați cablul antenei la priza antenei din 

spatele aparatului. 

2. Conectați cablul de alimentare al aparatului  
(AC 100-240V- 50/60Hz).

Porniți televizorul
3. Conectați sursa de alimentare, introduceți 

modul standby (lumina roșie), apăsați 
butonul de alimentare al televizorului sau 
butonul de alimentare de pe telecomandă 
pentru a porni televizorul. 

Notă:
Imaginea este doar orientativă.

1. Deschideți cutia și scoateți aparatul și 
accesoriile și suportul (unele modele nu au 
suport).

2. Pentru a evita deteriorarea televizorului, 
vă rugăm așezați-l pe o saltea moale, pe 
masă, cu fața în jos pe un material moale și 
înșurubați gâtul bazei la televizor.

3. Înșurubați baza și conectați-o la televizor.

4. Instalarea este completă.

Notă:
Imaginea este doar orientativă.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE A SUPORTULUI 
TELEVIZORULUI 
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TELECOMANDĂ
1. Comutați între pornit și standby  

2.  Led indicator

3. Orificiul microfon 

4. Opriți sau restabiliți sunetul 

5.  Control media   
Comutați înainte/înapoi   
Computați la programul anterior/următor  
Porniți/Puneți pe pauză/Înregistrați un program 

6.  Input  
Afișați/Selectați opțiuni surse semnal 

7. Meniu  
Afișează meniul OSD (On Screen Display)  

8.  Butoane de navigare   
Cursor UP/LEFT/RIGHT/DOWN 

9.  Înapoi   
Apăsați pentru a comuta între meniuri 

10. Google Assistant

11.  Ieșire 
Ieșiți din meniul OSD 

12.  HOME 
Afișează ecranul principal

13. NETFLIX 
Conectați la NETFLIX pentru a urmări programele TV și 
filme online (necesită conexiune la internet).

14. YouTube 
Conectați la YouTube (necesită conexiune la internet).

15.  SUBT

16.  Teletext 
Porniți și opriți funcția (mod DTV)

17.  Audio 
Afișează lista de limbi audio și selectează o limbă audio 
sau un format audio dacă sunt disponibile (doar dacă 
programul are această caracteristică)

2

1

7

8

11

12

13

17

3

4

5

6

9

10

14

15

16

Atenție: Google Assistant nu este disponibil în anumite limbi și țări
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INSTALARE INIȚIALĂ
Prima dată când porniți televizorul, apare ecranul pasului inițial care vă ghidează prin procesul inițial. 
Vă rugăm să respectați recomandările pentru a finaliza instalarea inițială.
1.1 Selectarea limbii
-> Apăsați   /  pe telecomandă pentru a selecta opțiunea de limbă, apoi faceți clic pe   
pentru a confirma.
2 Configurați rapid televizorul cu telefonul dvs. Android? (Continuați / săriți)
Pași:
1. Pe telefonul dvs. Android, deschideți aplicația preinstalată „Google”.
2. Tastați sau spuneți „Ok Google, configurați dispozitivul”.
3. Apăsați pe denumirea modelului din listă.

1.3 Configurați rețeaua
-> Selectați prin cablu sau wireless pentru a vă conecta 
la internet. 
-> Dacă selectați skip, acesta ar putea fi efectuat în 
pagina de pornire sau în meniul de setări.
1.4 Conectare Cont Google
Conectați-vă pentru a primi noi aplicații, recomandări, 
filme, Assistant și multe altele de la Google. 
Două modalități de conectare la contul Google:

-> Folosiți telefonul sau computerul:
1.  Accesați androidtv.com/setup de pe telefon sau 

computer, asigurați-vă că celălalt dispozitiv este pe 
aceeași rețea Wi-Fi ca și Android TV™.

2.  Introduceți codul de afișare pe telefon sau 
computer. 

-> Folosiți telecomanda:
Utilizați telecomanda pentru a vă introduce contul 
Google și parola pentru a vă conecta la contul Google.
1.5 Setarea Google
În acești pași veți configura Termenii și condițiile, 
Locația, Ajutor la îmbunătățirea Android, Asistent 
Google și funcții Google suplimentare.
1.6 Redați instalările automate
Selectați instalați sau dezinstalați aplicațiile 
recomandate și aplicațiile Google utilizând acest 
proces.
-> Apăsați „Continue” la următoarea pagină de setări.
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1.7 Conectarea telecomenzii Bluetooth
-> Apăsați simultan ‘BACK   ’   și ‘VOL- ‘ pe 
telecomandă pentru a intra în modul de conectare 
Bluetooth. Indicatorul luminos de pe telecomandă va 
clipi când intrați în modul de asociere.
-> Apăsați  pentru a începe conectarea.
-> Apăsați    pe telecomandă pentru a sări de 
modul de conectare.

1.8 Selectarea țării
-> Apăsați  /  pe telecomandă pentru a selecta opțiunea de țară, apoi apăsați  pentru a confirma.
1.9 Setați parola televizorului pentru control parental, „0000” este nevalid.
1.10 Selectați modul TV (Acasă / Retail)
Modul acasă este optimizat pentru o utilizare eficientă a energiei pentru uz casnic.
Modul retail este optimizat pentru a stoca demonstrația cu setări fixe.
1.11 Chromecast built-in™
Selectați pornit/oprit pentru ca Chromecastul încorporat să fie disponibil.
1.12 Setarea canalului TV
-> Selectați Antenă/Cablu/Satelit pentru a scana canalul TV.
-> Dacă selectați săriți, scanarea canalului poate fi efectuată în meniu.

1.13 Configurare completă și termeni de limitare de răspundere
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HOME
Când configurarea inițială este finalizată, televizorul va intra în pagina de pornire în mod implicit sau 
apăsați    pe telecomandă pentru a afișa pagina de pornire.
-> Apăsați   /  /  /  pe telecomandă pentru a comuta între Asistent Google, Aplicații, Play Next, 
Netflix, YouTube și multe altele pe pagina principală.
-> Apăsați    pentru a intra.

1. Google Assistant 
Folosiţi-vă vocea pentru a  accesa programe de televiziune, dispozitive de control și altele cu 
Google Assistant

2. Apps 
Lista aplicațiilor descărcate și preîncărcate pe dispozitivul dvs. 

3. Play Next 
Conform istoricului și include episodul următor al serialelor sau filme neterminate.

4. Settings 
Gestionați aplicațiile și controlul TV, schimbați preferințele, sunetul și contul

5. Favorite apps 
Acces rapid la aplicațiile folosite frecvent.

6. Channels 
Pentru navigare ușoară 
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SETĂRI
Permite să setați diferite performanțe ale televizorului. 
-> Apăsați </> pe telecomandă pentru a selecta 
„Setări” care se află în colțul din dreapta sus al 
ecranului.
-> Apăsați  /  pe telecomandă pentru a selecta 
opțiunea pe care doriți să o reglați în meniul Setări.
-> Apăsați   pentru a intra.

-> Apăsați   pentru a trece la subopțiunea 
corespunzătoare.
3.3.1 About
-> Apăsați   /  pe telecomandă pentru a selecta 
„About”.
-> Apăsați   /  pe telecomandă pentru a verifica 
informații suplimentare, cum ar fi Actualizarea 
sistemului, Numele dispozitivului, Repornire, Stare și 
multe altele.
-> Apăsați  pe telecomandă pentru a reveni la 
meniul anterior. Apăsați  pe telecomandă pentru a 
ieși din meniu.

3.3.2 Resetați
Dacă selectați resetare, va șterge toate datele din 
spațiul de stocare intern al dispozitivului, inclusiv: 
contul dvs. Google, datele și setările sistemului și 
aplicațiilor și aplicațiile descărcate.
-> Apăsați  /  pe telecomandă pentru a selecta 
„Resetare”.
-> Apăsați  /  pe telecomandă pentru a selecta 
„Anulare” sau „Ștergeți totul”.

3.1 Rețea și internet
Reglați toate setările de rețea și verificați conexiunea 
dacă aveți probleme de conexiune.
-> Apăsați  /  pe telecomandă pentru a selecta 
„Rețea și internet” în meniul de setări.
-> Apăsați   /  pe telecomandă pentru a selecta: 
Wi-Fi/Adăugați o rețea nouă/Scanare întotdeauna 
disponibilă/Setări proxy/Setări IP.
3.2 Canal
-> Apăsați  /  pe telecomandă pentru a selecta 
meniul „Canal”.
-> Apăsați   pentru a introduce „Control parental”, apoi apăsați pe   /   sau utilizați butoanele 
numerice de pe telecomandă pentru a introduce codul PIN (Parola pentru control parental).
3.3 Preferințe dispozitiv
-> Apăsați  /  pe telecomandă pentru a selecta „Device Preferences”.
-> Apăsați  /  pe telecomandă pentru a selecta opțiunile About, Data și ora, Timer, Limbă, Inputs, 
Imagine, Sunet, Asistent Google, Resetare etc.
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INSTALARE/DEZINSTALARE/MUTARE APLICAȚII 

SETAREA SURSEI TELEVIZORULUI 

-> Apăsați  /  pe telecomandă pentru a selecta
 “Apps” în Homepage, apoi apăsați   pentru a 
intra.
-> Selectați “Get more apps” și introduceți denumirea 
aplicației.
->Selectați “search” care este în colțul superior drept 
al paginii.

Introducerea sursei TV în Homepage:
-> Apăsați  pe telecomandă sau Select “Live TV” în Homepage.

->Apăsați  pe telecomandă.
-> Apăsați  pe telecomandă pentru a selecta “Channels” și selectați “New Channels Available” 
pentru a intra.

Exemplu pentru “Facebook”
4.1 Instalare
-> Introduceți “Facebook”, găsiți aplicația  “Facebook” 
în listă, apăsați   pentru a o selecta.
->Selectați “Install”, la finalizare selectați pentru a 
deschide sau Uninstall.
4.2 Mutare
-> Selectați “Facebook”, și țineți apăsat    pe 
telecomandă, apăsați   /  pe telecomandă pentru 
a selecta “Move”.
-> Apăsați   /  /  /  pe telecomandă pentru a muta, apăsați   pentru a confirma.
4.3 Dezinstalare 
-> Selectați “Facebook”, țineți apăsat  pe telecomandă, apăsați   /  pe telecomandă pentru a 
selecta “Uninstall”.
-> apăsați   pentru a dezinstala.
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DEPANARE 
Problemă Soluție 

Fără electricitate • Verificați dacă cablul de curent alternativ al televizorului este conectat sau 
nu. Dacă încă nu există alimentare, deconectați ștecherul și reconectați-l la 
priză după 60 de secunde. Porniți din nou alimentarea

Semnalul nu este primit în mod 
corespunzător 

• Imaginile duble sau fantomă pot apărea pe televizor dacă există clădiri 
înalte sau munți aproape de locul în care vă aflați. Puteți regla imaginea 
prin funcționare manuală: consultați instrucțiunile de reglare vernier sau 
reglați direcția antenei externe.

• Dacă utilizați o antenă interioară, recepția semnalului poate fi mai dificilă 
în anumite circumstanțe. Reglați direcția antenei pentru o recepție optimă. 
Dacă acest lucru nu îmbunătățește recepția, poate fi necesar să comutați 
la o antenă externă.

Fără imagine • Verificați dacă antena din spatele televizorului este conectată corect. 
• Verificați alte canale pentru a vedea dacă problema apare în continuare.

Cu imagine, fără sunet • Încercați să măriți volumul. 
• Verificați dacă sunetul televizorului este dezactivat sau nu.

Există sunet, far imaginea nu 
există sau este ștearsă

• Încercați să reglați contrastul și luminozitatea.

Zgomotul static afectează 
calitatea imaginii și a sunetului

• Verificați dacă antena din spatele televizorului este conectată corect.

Linii pe ecran • Aparatele electrice, cum ar fi uscătorul de păr sau aspiratoarele etc., pot 
interfera cu televizorul. Opriți aceste aparate.

Telecomanda nu funcționează • Asigurați-vă că punga de plastic care a venit cu telecomanda este 
îndepărtată. Încercați să utilizați telecomanda la o distanță mai mică de 
televizor. Verificați dacă amplasarea bateriilor este corectă sau încercați să 
utilizați baterii noi cu telecomanda.

• Televizorul va intra în modul Standby dacă nu primește niciun răspuns în 
câteva minute.

Fără imagine (mod PC) • Vă rugăm să verificați dacă cablul este conectat corect la portul VGA sau 
dacă cablul este îndoit în unele locuri.

Linie verticală (mod PC) • Accesați meniul principal și reglați poziția verticală pentru a elimina linia 
verticală.

Ruptură orizontală (mod PC) • Accesați meniul principal și reglați poziția verticală pentru a elimina linia 
verticală.

Ecranul este prea luminos sau 
pre întunecat (mod PC)

• Reglați luminozitatea sau contrastul din meniul principal.

Fără răspuns de la PC • Verificați dacă rezoluția ecranului computerului este setată la o rezoluție 
compatibilă pentru televizor.

Liniile apar când un dispozitiv 
este conectat la portul  RCA

• Asigurați-vă că utilizați un cablu de bună calitate..

Problemele nu se rezolvă • Deconectați cablul de alimentare și așteptați timp de 30 de secunde, apoi 
reconectați la priză. Dacă problemele persistă, nu încercați să reparați 
singur televizorul. Vă rugăm să contactați centrul de service.

Nu lăsați televizorul afișând o imagine statică, indiferent dacă este dintr-un videoclip pe pauză, un 
ecran de meniu etc. pentru o perioadă de timp îndelungată, acest lucru va deteriora afișajul.
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LICENȚE

RECOMANDARE

ATENȚIE 

Produse sub licența Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, și double-D 
symbol sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories Licensing 
Corporation.

Google, YouTube, Android TV și Chromecast built-in sunt mărci înregistrate ale Google LLC.

Pentru a face mai ușoară instalarea bazei și pentru a evita orice risc de zgârieturi și deteriorări, vă 
sfătuim să utilizați tipul de șurubelniță PH2. 

Nu așezați niciodată un televizor într-o locație instabilă. Un televizor poate cădea, provocând vătămări corporale 
grave sau moartea. Multe leziuni, în special la copii, pot fi evitate luând măsuri de precauție simple, cum ar fi: 
1. Utilizarea dulapurilor sau suporturilor recomandate de producătorul aparatului. 
2. Folosiți doar mobilier care poate susține în siguranță televizorul. 
3. Asigurați-vă că televizorul nu depășește marginea mobilierului. 
4.  Nu așezați televizorul pe mobilier înalt (de exemplu, dulapuri sau biblioteci), fără a ancora atât mobilierul, cât și 

televizorul pe un suport adecvat. 
5. Nu așezați televizorul pe pânză sau alte materiale care pot fi amplasate între televizor și mobilier.
6.  Educarea copiilor despre pericolele urcării pe mobilă pentru a ajunge la televizor sau la comenzile acestuia. 

Dacă aparatul dvs. este păstrat și mutat, ar trebui aplicate aceleași măsuri ca mai sus. 

Șurub montare pe perete: M4 22-24 inch, M6 28-70 inch, M8 75 inch 

Notă: nu agățați într-un unghi pentru a evita riscul căderii. 

Termenii HDMI și HDMI High-Oefinition Multimedia Interface, și logo-ul 
the HDMI sunt mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite 
și alte țări.
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www.tesla.info


