
Quick Installation Guide

KM0224  -  LED TV 24” 
KM0232  -  LED TV 32” 
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ATENTIE: PENTRU A REDUCE RISCUL 
DE ELECTROCUTARE, NU DESCHIDETI 
CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). NU 
VETI GASI COMPONENTE DE SCHIMB 
IN INTERIORUL APARATULUI, APELATI 
LA PERSONAL CALIFICAT IN VEDEREA 
EFECTUARII INTRETINERII APARATULUI.

perete. Daca fisa nu se potriveste in 
priza, apelati la un electrician pentru 
a inlocui priza veche. Utilizati numai 
priza cu pamantare de protectie.

10. Protejati cablul de alimentare astfel 
incat nimeni sa nu-l calce, sa nu fie 
strans, in special in zona prizelor si 
in punctul in care iese din aparat.

11. Folositi numai dispozitive/accesorii 
recomandate de producator.

12. Deconectati aparatul de la sursa de 
alimentare in timpul furtunilor sau 
atunci cand nu este folosit pentru o 
perioada mai lunga de timp.

13. Lasati toate reparatiile in seama 
personalului calificat. Este nevoie 
de service atunci cand aparatul 
a fost deteriorat, daca cablul de 
alimentare sau stecherul este 
defect sau deteriorat, lichide sau 
obiecte au cazut in aparat, aparatul 
a fost expus la ploaie sau umezeala, 
nu functioneaza normal sau a fost 
scapat pe jos.

14. In caz de deconectare de urgenta, 
accesul la priza de perete trebuie sa 
fie facil.

15. Ventilarea nu trebuie sa fie 
impiedicata prin acoperirea 
orificiilor de ventilatie cu obiecte 
cum ar fi ziare, fete de masa, 
perdele, etc.

16. Nu puneti pe aparat surse de foc 
deschis, cum ar fi lumanari aprinse.

17. Bateriile uzate se vor recicla 
ecologic, la punctele de colectare 
special amenajate in acest scop. 

18. Utilizati aparatul in climat moderat.
19. Dispozitivul nu trebuie sa fie expus 

la stropire sau picurare iar obiecte 
pline cu lichide, cum ar fi vaze de 
flori, nu vor fi amplasate pe aparat 

Triunghiul alaturat cu simbolul 
sagetii avertizeaza utilizatorul 
cu privire la prezenta de 
"tensiuni neizolate" in interiorul 
produsului, care poate fi 
suficienta pentru a constitui un 
risc de electrocutare.

Simbolul triunghiular cu 
semnul de exclamare alerteaza 
utilizatorul cu privire la 
instructiunile de utilizare 
si intretinere importante 
continute in acest manual.

INSTRUCTIUNI DE SIGURAN-
TA IMPORTANTE

1. Cititi cu atentie aceste instructiuni.
2. Pastrati manualul pentru referinte 

ulterioare.
3. Respectati toate avertismentele.
4. Urmati toate instructiunile.
5. Nu folositi aparatul in medii umede 

sau in apropierea surselor de apa.
6. Curatati numai cu o carpa uscata.
7. Orificiile de ventilatie nu trebuie sa 

fie blocate, instalati in conformitate 
cu instructiunile din manual.

8. Nu instalati langa surse de caldura 
cum ar fi radiatoare, sobe sau alte 
aparate (inclusiv amplificatoare) 
care produc caldura.

9. Nu anulati pamantarea prizei de 



43

Manual de utilizare

Ro
m

ân
ă

Avertisment 
Tensiuni inalte sunt prezente in aparat. 
Nu scoateti capacul din spate al unitatii. 
Apelati la personal de service calificat.

Atentie 
Nu blocati orificiile de aerisire situate 
pe partea din spate a televizorului. Ven-
tilatia adecvata este esentiala pentru 
a preveni defectarea componentelor 
electrice.

Avertisment 
Pentru a evita pericolul de incendiu sau 
risc de soc electric, acest aparat nu tre-
buie expus la ploaie sau umezeala.

Avertisment 
Nu introduceți si nu scapati obiecte in 
fantele sau orificiile televizorului. Nu 
varsati nici un fel de lichid pe televizor.

Atentie 
Nu prindeti cablul de alimentare sub re-
ceptorul televizorului.

Atentie 
Nu va asezati pe televizor, nu va spri-
jiniti, sau impingeti brusc si nu impin-
geti suportul acestuia. Ar trebui sa aveti 
grija in special la copii. Caderea acestuia 
poate provoca raniri grave.
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Atentie 
Nu plasati televizorul pe un carucior in-
stabil, stuport, raft sau masa. Caderea 
acestuia poate provoca leziuni severe 
dar si deteriorarea televizorului.

Atentie 
Daca receptorul nu este utilizat pentru o 
lunga perioada de timp, este recomand-
abil sa deconectati cablul de alimentare 
de la priza.

INSTALARE
* Instalati televizorul in camera intr-un loc in care lumina sa nu bata direct pe ecran. 
* Intunericul total sau o reflexie pe ecran poate cauza oboseala ochilor. O iluminare 
usoara si indirecta este recomandata pentru o vizionare confortabila. 
* Lasati o distanta suficienta intre televizor si perete pentru a asigura o ventilație 
adecvată. 
* Evitati locurile excesiv de calde pentru a preveni posibile deteriorari ale carcasei 
sau deteriorarea prematura a componentelor.
* Nu acoperiti orificiile de ventilatie cand  utilizati televizorul.

Distante minime fata de perete
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Instructiunile de asamblare pentru suport de baza (KM0224)

1. Asezati televizorul cu ecranul in jos pe o suprafata plata. Folositi un material pent-
ru a proteja ecranul. Localizati modalitatea de prindere in partea de jos a suportului.

2. Fixati partea de jos prin strangerea surubului pe suport.
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Instructiunile de asamblare pentru suport de baza (KM0232)

1. Asezati televizorul cu ecranul in jos pe o suprafata plata. Folositi un material pent-
ru a proteja ecranul. Localizati modalitatea de prindere in partea de jos a suportului.

2. Fixati partea de jos prin strangerea surubului pe suport.
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Panoul frontal

Tastatura

1: Senzor telecomanda

2: LED indicator
• Albastru - pornit
• Rosu - standby

3: Taste laterale

1. SURSA
Afisare meniu sursa de intrare.Pe 
modul MENIU, apasati optiunea 
„SURSA“ pentru a confima pozitia 
selectata.
2. MENIU
Afisarea MENIULUI principal.
3. CH+/CH-
Pe modul TV, apasati tasta “CH” 
sau “CH +” pentru a selecta canal-
ul . Pe modul Meniu, apasati tasta 
“CH” sau “CH +” pentru a selecta 
pozitiile.
4. VOL+/VOL
Reglati nivelul sunetului.
Pe modul MENIU, apasati tasta 
“VOL +” sau “VOL-” pentru a regla 
elementul selectat din meniu.
5. STANDBY
Apasati acest buton pentru a por-
ni aparatul din modul de astep-
tare. Apasati inca o data pentru a 
trece aparatul inapoi pe modul de 
asteptare.
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Conexiuni AV spate (KM0224)

Conectori de la stanga la dreapta: Cablu de alimentare AC, intrare YPbPr, VIDEO, 
intrari AUDIO, iesire SPDIF, SCART. 

Conexiuni AV Lateral (KM0224)

Conectori de la stanga la dreapta: USB, HDMI2, HDMI1, casti, CI, intrare audio PC, 
VGA, RF. 

Nota: Conectati mufa castilor in conectorul pentru casti de pe dispozitiv, boxele 
sunt oprite.
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Conexiuni AV spate (KM0232)

Conectori de la stanga la dreapta: Cablu de alimentare AC, intrare YPbPr, VIDEO, 
intrari AUDIO, iesire SPDIF, SCART. 

Conexiuni AV Lateral (KM0232)

Conectori de la stanga la dreapta: USB, HDMI2, HDMI1, casti, CI, intrare audio PC, 
VGA, RF. 

Nota: Conectati mufa castilor in conectorul pentru casti de pe dispozitiv, boxele 
sunt oprite.

Antena

Adaptor (nu este inclus)

ANT 75Ω

Antena
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PC

Asigurati-va ca atat televizorul 
cat si calculatorul sunt oprite.

1. Conectati dispozitivul VGA si 
cablul audio.
2.Conectati cablul de alimentare.
3.Porniti televizorul, setati pe 
modul PC.
4. Porniti calculatorul.

Nota: Aceasta secventa este fo-
arte importanta.

Rezolutie V.Freq.(Hz) H.Freq.(Hz)
800*600 60 37.88

640*480 60 31.47

1024*768 60 48.36

1280*1024 60 63.98

1360*768 60 47.7

1920*1080 60 66.64
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Dispozitive AV (KM0224)

Acest televizor dispune de un grup de conexiuni AV, un grup de conectori YPbPr si 
un cablu SCART care permite conectarea usoara la VCR, DVD sau alt echipament 
video. Va rugam sa consultati manualul dispozitivului pentru a putea conecta dis-
pozitivul. Puteti folosi terminalele de intrare ale televizorului situate in partea din 
spate, dupa cum urmeaza:

Acesta poate fi conectat la urmatoarele aparate: VCR,  DVD, camere video, jocuri 
video sau sistem stereo, etc. 
YPbPr este compatibil cu urmatoarele formate video: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 
1080i.

Galben (video)

Alb (audio L)

Rosu (audio R sau Pr)

Albastru (Pb)

Verde (Y)
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Dispozitive AV (KM0232)

Acest televizor dispune de un grup de conexiuni AV, un grup de conectori YPbPr si 
un cablu SCART care permite conectarea usoara la VCR, DVD sau alt echipament 
video. Va rugam sa consultati manualul dispozitivului pentru a putea conecta dis-
pozitivul. Puteti folosi terminalele de intrare ale televizorului situate in partea din 
spate, dupa cum urmeaza:

Acesta poate fi conectat la urmatoarele aparate: VCR,  DVD, camere video, jocuri 
video sau sistem stereo, etc. 
YPbPr este compatibil cu urmatoarele formate video: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 
1080i.

Galben (video)

Alb (audio L)

Rosu (audio R sau Pr)

Albastru (Pb)

Verde (Y)
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DATE TEHNICE

Marime ecran 24" 32"
Tip ecran Iluminare cu LED

Raport imagine 16:9

Pixeli 1366x768

Stralucire (cd/m2) 200 (±10%) 230 (±10%)

Contrast 1000:1

Unghi de vizibilitate (H/R, 
CR≥10) H:160°, V:150°

Timp raspuns 5 ms

Culori 16.7 M

Sistem TV DVB-T2/ C

Sistem TV PAL / SECAM

Tensiune alimentare 100-240 V; ~ 50 Hz

Putere consumata 38 W 50 W

Putere consumata (stand-
by) ≤0.5 W

Putere audio de iesire 2x3 W 2x8 W

Tuner RF x1

VGA x1

Intrare audio PC x1

Casti x1

CI x1

HDMI x2

USB x1

AV x1

Ypbpr x1

Scart x1

Coaxial x1

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.
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Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca 
produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in 
stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau 
a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest 
produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea 
resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au 
achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si 
modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali 
sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. 
Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.


