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Лицензи
ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ПО КАКЪВТО И ДА БИЛО НАЧИН, РАЗЛИЧЕН ОТ ЛИЧНАТА 
УПОТРЕБА, КОЕТО СЪОТВЕТСТВА НА MPEG-2 СТАНДАРТА ЗА КОДИРАНЕ НА ВИДЕО ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА ПАКЕТИРАНИ МЕДИЙНИ ФАЙЛОВЕ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО БЕЗ ЛИЦЕНЗ СЪГЛАСНО 
ПРИЛОЖИМИТЕ ПАТЕНТИ В ПАТЕНТНОТО ПОРТФОЛИО НА MPEG-2, КОЙТО ЛИЦЕНЗ МОЖЕ ДА СЕ 
ЗАКУПИ ОТ MPEG LA, LLC, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado 80111 
USA.

ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СЪГЛАСНО ЛИЦЕНЗА НА ПАТЕНТНОТО ПОРТФОЛИО 
НА AVC ЗА ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА ОТ ПОТРЕБИТЕЛ ЗА (i) КОДИРАНЕ НА 
ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТ AVC („AVC VIDEO”) И/ИЛИ (ii) ДЕКОДИРАНЕ 
НА AVC ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО Е КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ, ЗАНИМАВАЩ СЕ С ЛИЧНА 
И НЕКОМЕРСИАЛНА ДЕЙНОСТ И/ИЛИ Е ПРИДОБИТО ОТ ДОСТАВЧИК НА ВИДЕОПРОДУКТИ, 
ЛИЦЕНЗИРАН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА AVC ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ. НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЛИЦЕНЗ НЕ СЕ 
ПРЕДПОЛАГА ТАКЪВ, ЗА КАКВАТО И ДА Е ДРУГА УПОТРЕБА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ 
ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА ОТ MPEG LA, L.L.C. ВИЖТЕ HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Този продукт съдържа една или повече програми, защитени по силата на международните 
закони за авторското право на САЩ като непубликувани. Те са поверителни и собственост на 
Dolby Laboratories. Тяхното размножаване или разпространение, изцяло или частично, или 
производство на производни материали от него без изричното разрешение на Dolby Laboratories 
е забранено.

Авторските права 2003-2009 се държат от Dolby Laboratories. Всички права запазени.
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STRONG декларира, че оборудването е в съответствие с европейската директива 2004/108 / CE (EMC - електромагнитна 
съвместимост) и директивата за ниско напрежение 2006/95 / CE (LVD) и в съответствие със следните технически стандарти:
еЛеКТрОМаГниТна СъВМеСТиМОСТ
EN55013:2001 + A1:2003 + A2:2006; EN55020:2002 + A1:2003 + A2:2005; EN61000-3-2:2000 + A2:2005; EN61000-3-3:1995 + A1:2001 
+ A2:2005
ниСКО наПрежение
EN60065:2002 + Поправка 1:2006
То също така е в съответствие с Министерски указ № 548.1 от 28 август 1995 година относно честотите, използвани в италия от 
радиоприемници, и е в съответствие с директивата за ограничаването на опасните вещества 2002/95/еС.
Това оборудване е произведено в съответствие с разпоредбите, посочени в Министерски указ от 26/03/92, по-специално с 
член1 от същия, а също така е в съответствие с циркулярно писмо 97 / D от 29-ти април 1999.
Обект на промяна. В резултат на продължаващите проучвания и разработки, техническите спецификации, дизайнът и външния 
вид на продуктите, може да бъде променян. Произведен по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby Audio и символът двойно D са 
търговски марки на Dolby Laboratories. HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface са запазени търговски марки 
или регистрирани такива на HDMI Licensing LLC в САЩ и други държави. Всички имена на продукти са търговски марки или 
регистрирани търговски марки на съответните им собственици.
© STRONG 2016. Всички права запазени.
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Моля, прочетете внимателно това ръководство с цел да получите най-добрата функционалност и 
безопасност. Моля, запазете това ръководство за бъдещи справки.
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1.0 инСТрУКции
1.1 инструкции за безопасност
Прочетете всички инструкции преди да започнете работа с продукта. Запазете тези инструкции за 
по-нататъшна употреба.

�� Използвайте само крепежите/аксесоарите, определени или предоставени от 
производителя (като например предоставения адаптер, батерия и т.н.).
�� Моля, вижте информацията върху външната задна част на корпуса, за подробности 
относно електрическата безопасност, преди да инсталирате или експлоатирате уреда.
�� За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на дъжд или 
влага.
�� Вентилацията не трябва да бъде възпрепятствана чрез покриването на 
вентилационните отвори с неща като вестници, покривки, завеси и др.
�� Уредът не трябва да се излага на капки или пръски; предмети, пълни с течности, като 
например вази, не бива да се поставят върху апарата.

�� Знакът  указва риск от токов удар. Външните проводници трябва да бъдат 
инсталирани от специалист или трябва да се използват готови изводи или кабели.
�� За да се предотврати нараняване, устройството трябва да бъде здраво закрепено към 
пода / стената, в съответствие с инструкциите за монтаж.
�� Съществува опасност от експлозия, ако батерията не е правилно подменена. 
Подменяйте само със същите или еквивалентни видове.
�� Батерията (батерия или батерии или акумулаторен пакет) не трябва да се излага на 
силна топлина, слънчева светлина, огън или подобни.
�� Прекалено силният звук при използването на слушалки може да причини загуба на 
слуха. Слушането на музика при високи нива на звука и за продължителни етапи от 
време може да увреди слуха на човек.
�� С цел да се намали рискът от увреждане на слуха, трябва да намалите силата на звука на 
безопасно, удобно ниво, и да намалите времето за слушане на високи нива.
�� Захранващият щепсел или контактът се използва като разделящо устройство, то трябва 
да остане достъпно за експлоатация. Когато не се използва и по време на преместване, 
моля, да се погрижите за набора от захранващи кабели, например завържете 
захранващия кабел с кабелна връзка или нещо подобно. Кабелът трябва да бъде 
свободен от остри ръбове или други подобни, което може да доведе до изтриването 
на повърхността на захранващия кабел. Когато устройството бъде пуснато в употреба 
отново, моля уверете се, че захранващият кабел не е повреден. В случай на повреда, 
моля заменете захранващия кабел с подобен със същите спецификации. Липсата 
на светлинна индикация върху апарата не означава, че той е напълно изключен от 
електрическата мрежа. За да изключите апарата напълно, щепселът на захранването 
трябва да се извади.
�� Особено внимание трябва да обърнете на екологичните аспекти при изхвърлянето на 
батерията.
�� Не подлагайте на открити източници на топлина, не поставяйте запалени свещи или 
подобни върху устройството.
�� За да се предотврати разпространението на пожар, дръжте свещи и други 

директни топлинни източници далеч от този продукт по всяко време.

�� USB терминал може да осигури максимум500 mA.
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�� Защитно заземяване. Апаратура с Клас I на конструкцията трябва да бъде 
включвана към MAINS контакт в мрежово гнездо със защитно заземяване.

 работна Среда 

�� Не инсталирайте уреда в затворени пространства, като например библиотека или други 
подобни.
�� Не използвайте уреда в близост до влажни и студени области, пазете го от прегряване.
�� Пазете от директна слънчева светлина.
�� Не използвайте в близост до прашни повърхности.
�� Не използвайте свещи в близост до уреда, за да се избегне навлизането на друг запалим 
материал в телевизора.

ОееО директива

 Правилно изхвърляне на този продукт. Тази маркировка показва, че този продукт не 
трябва да се изхвърля с други отпадъци на домакинствата в рамките на целия ЕС. За да се 
предотврати възможно замърсяване на околната среда или вреда върху човешкото 
здраве вследствие на неконтролираното изхвърляне на отпадъци, рециклирайте ги 

отговорно, за да насърчавате устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да 
върнете използвано вече устройство, моля използвайте системата за връщане и събиране, или се 
свържете с търговеца, от който е закупен продуктът. Той може да вземе този продукт за 
безопасното му рециклиране.

1.2 Съхранение
Вашето устройство е внимателно проверено и опаковано преди неговото изпращане. 
Когато разопаковате, се уверете, че всички части са включени и пазете опаковката от деца. 
Препоръчваме ви да запазите картонената опаковка по време на гаранционния период, за да 
поддържате устройството перфектно защитено в случай на ремонт или гаранция.

1.3 аксесоари
�� 1x Ръководство за бърз монтаж
�� 1x дистанционно
�� 2x ААА батерии
�� 2x стойка (краче)
�� 4x BT4X12 винтове

1.4 настройки на оборудването
Fig. 1a

Поставете дисплея върху твърда хоризонтална повърхност, като например маса или бюро. За 
вентилация, оставете най-малко10 см свободно място около целия уред. За да се предотврати 
всяка повреда и опасни ситуации, моля, не поставяйте предмети върху горната част на 
устройството. Това устройство може да се използва в тропични и / или умерени климатични 
пояси.
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инструкции за монтаж на стойка

Fig. 1b

1. Внимателно поставете телевизора с предната си страна обърната надолу върху мека 
плоска повърхност, за да се предпази телевизора и телевизионния екран от повреда.

2. Извадете двете крачета и ги сглобете с телевизора.
3. Закрепете крачетата към долната част на телевизора с помощта на винтове 4x BT4X12.

Това ръководство осигурява пълни инструкции за инсталиране и използване на този телевизор. 
Символите служат както следва.

WARNING Показва предупредителна информация.

NOTE Показва всяка друга допълнителна, важна или полезна информация.

MENU Представлява бутон от дистанционното или телевизора.

Преместване в  Представлява елемент от менюто, в рамките на един прозорец.

2.0 инСТаЛациЯ
2.1 PIN код по подразбиране: 0000

2.2 Преден панел

заБеЛежКа:  Графиките са само с представителна цел.

Fig. 2

1. Индикатор на захранването / сензор за дистанционно управление
2. Говорители

2.3 заден панел
Fig. 3a

1. CH+/- Програма нагоре/надолу.
2. VOL +/- Звук +/- .
3. MENU Бутони на менюто 
4. SOURCE Бутон за източника. 
5. q Режим на изчакване .

Fig. 3b

1. :  Слушалки с микрофон или слушалки и високоговорителите ще бъдат 
заглушени когато слушалките са свързани.

2. PC AUDIO IN:  Аудио вход за компютър.
3. PC IN:  Видео вход за компютър чрез VGA кабел.
4. SCART:  Свържете устройства като DVD или VCR чрез скарт кабел.
5. S/PDIF OUT:   Използвайте RCA кабел, за да свържете вашия телевизор към подходящ 

цифров приемник или система за домашно кино.
6. ANTENNA IN:   Свържете антена или кабел с телевизора, за да търсите и приемате 

програми.
7. CI:  Свържете CAM.
8. AV IN:  Свържете AUDIO и VIDEO входящи сигнали от един източник като DVD.
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9. YPbPr IN:   Свържете източник на VIDEO входящ сигнал от DVD, споделете аудио 
извода с източник на AV сигнал.

10. USB:   USB 2.0 поддържа мултимедия и обновяване на софтуера. забележка: 
Не изключвайте телевизора по време на обновяването на софтуера, в 
противен случай телевизорът няма да работи по вина на купувача. 

11. HDMI IN:  Свържете HDMI входящ сигнал от DVD, Blu-ray player или конзола за игри.

2.4 дистанционно управление
Fig. 4a

1. q  Натиснете, за да включите телевизора или да го оставите в режим на 
готовност.

2. !  Натиснете, за да изключите или възстановите звука.
3. P.M  Променете режима на картината.
4. S.M  Променете режима на звука.
5. ZOOM  Промяна на мащаба.
6. 0 ~ 9  Изберете директно номера на канала.
7. RETURN  Натиснете, за да се върнете към предишния гледан канал.
8. CHN LIST  Натиснете, за да влезе в списъка с канали.
9. MENU  Отворете опциите на менюто.
10. SOURCE  Изберете източник.
11. pqt u  Навигация в менюто.
12. OK  Потвърди избраното.
13. EXIT  Излезте от текущото меню.
14. INFO  Посочете информация за текущия източник.
15. NICAM  Натиснете, за да изберете силата на звука в зависимост от излъчвания 

канал.
16. 3D  Услугата не е достъпна.
17. VOL +/-  Регулирайте силата на звука нагоре или надолу.
18. PR +/-  Промяна на каналите нагоре или надолу.
19. SLEEP  Изберете времето за автоматично изключване, като например10 мин, 20 

мин и т.н.
20. SUBTITLE  Включване / изключване на субтитри.
21. EPG  Натиснете, за да се покажете текущата EPG информация в режим DTV.
22. FAV  Натиснете, за да видите вашите избрани любими канали. Натиснете pq, 

за да преминете през вашите избрани любими канали, натиснете OK, за 
да потвърдите.

23. TEXT  Натиснете, за да влезете или излезете от менюто на Телетекста.
24. 4  Услугата не е достъпна.
25. FREEZE  Замръзване на картината на екрана (не се предлага в USB режим).
26. u / 2  Натиснете, за да направите пауза във възпроизвеждането, натиснете 

отново, за да продължите възпроизвеждането.
27. 3  Натиснете, за да спрете възпроизвеждането.
28. 7  Натиснете, за да възпроизведе предходния файл.
29. 8  Натиснете, за да възпроизведе следващия файл.
30. 5  Натиснете за бързо връщане назад.
31. 6  Натиснете за бързо превъртане напред.
32. цВеТни БУТОни 

  Натиснете, за да се изпълни своевременната функцията в TV и в DTV 
режим.
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 Бутони за управление на Телетекст 

Fig. 4b

INDEX Натиснете този бутон, за да изведете индекс екран.

CANCEL  Натиснете този бутон, за да се върнете към телевизионната 
програма и временно, докато търсите определена страница 
на Телетекст. Когато търсенето приключи в горния ляв ъгъл на 
екрана ще се покаже номерът на страницата. Натиснете отново, 
за да се върнете на страницата на Телетекст.

HOLD   Натиснете, за да задържите Телетекст страницата на екрана, без 
да се обновява и променя. Натиснете отново, за да я освободи от 
това положение.

SIZE  Увеличи дисплея на Телетекста. Натиснете еднократно за 
уголемяване горната половина на екрана. Натиснете този бутон 
отново, за да уголемите долната половина на екрана. Натиснете 
този бутон отново, за да възобновите началния нормален 
размер на екрана.

REVEAL  Натиснете този бутон, за да изведете скрита информация, като 
например решения на гатанки или ребуси. Натиснете отново, за 
да премахнете информацията от дисплея.

MIX  Натиснете този бутон, за да се получи наслагване на Телетекст 
върху телевизионния образ. Натиснете отново, за да се върнете 
към нормален режим на Телетекст.

SUB-PAGE  Натиснете този бутон, за да влезете или да излезете от режим 
подстраница (ако подстраницата е налична}. Натиснете 
ЧерВениЯ или зеЛениЯ бутон, за да изберете подстраница.

2.5 Поставяне на батерии
Fig. 6

Поставете 2x AAA батерии в отделението за батерии на дистанционното. Уверете се, че краищата 
на батерията съвпадат с маркировката за поляритет в отделението.

заБеЛежКа:  Графиките са само с представителна цел. Действителните изделия 
може да се различават.

1. Плъзнете капачето хоризонтално.
2. Поставете 2x AAA батериии в отделението за батерии и се уверете, че сте спазили 

поляритета.
3. Плъзнете хоризонтално, за да затворите капачето.

Предпазни мерки при използване на батериите

Неправилното използване на батериите ще доведе до изтичане. Внимателно спазвайте следните 
инструкции.

1. Моля, обърнете внимание на полярността на батериите, за да се избегне късо 
съединение.
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2. Когато напрежението на батерията е недостатъчно и това се отразява върху обхвата 
на използване на дистанционното, трябва да ги замените с нови батерии. Извадете 
батериите от дистанционното, ако не възнамерявате да го използвате за дълго време.

3. Не използвайте различни видове батерии (например манганови и алкални батерии) 
едновременно.

4. Не излагайте батериите на огън. Обикновените батерии не трябва да се зареждат. Не 
изхвърляйте батериите.

5. Моля, изхвърляйте батериите, придържайки се към съответното законодателство за 
защита на околната среда.

2.6 използване на дистанционното
�� Използвайте дистанционното, като го насочите към приемника. Предмети, намиращи се 
между дистанционното и датчика за дистанционно управление биха могли да блокират 
нормалната му работа.
�� Не подлагайте дистанционното на прекалено силни вибрации. Също така, пазете 
дистанционното от напръскване с течности, не поставяйте дистанционното на място с 
висока влажност.
�� Не излагайте дистанционното на пряка слънчева светлина, това ще доведе до 
деформиране на уреда вследствие на топлината.
�� Когато датчикът за дистанционно управление е под пряка слънчева светлина или 
силно осветление, дистанционното няма да работи. В такъв случай моля, променете 
осветлението или позицията на телевизора, или доближете дистанционното до датчика 
за дистанционно управление.

3.0 ПърВОнаЧаЛна наСТрОЙКа
След като всички връзки са правилно направени, включете вашия телевизор. Менюто за 
първоначална настройка ще се покаже на екрана. Използвайте pqt u, за да се придвижвате в 
менюто.

OSD Език За да изберете езика на менютата.

Настройка за режим Изберете между Store Mode и Home Mode.

Държава За да изберете държава.

Тип тунер Изберете между Antenna и Cable.

Автоматично сканиране Изберете DTV за да имате цифров сигнал, ATV за аналогов или DTV+ATV за 
двата.

LCN За да включите LCN номерацията - Вкл. или за да я изключите -  Изкл..

Автоматична актуализация на канал 
Изберете Вкл. ако искате да активирате тази функция.

Когато приключите с настройките, изберете START в края на списъка и потвърдете с OK от 
дистанционното. Телевизорът ще започне да търси канали.

3.1 Свързване с антената/кабела
За да приема цифрови или аналогови сигнали, вашият телевизор трябва да бъде свързан с 
вътрешна или външна ефирна антена.Използвайте кабела на антената за да свържете антената 
с ANTENNA IN конектора на гърба на телевизора ви. Моля уверете се, че използвате правилно 
екраниран кабел за антена и подходящи конектори.
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3.2 източник
Натиснете SOURCE за да се покаже списъка с възможни входни източници. Натиснете pq за да 
маркирате актуалните от тях в списъка: DTV за цифров ефирен или кабелен сигнал (в зависимост 
от това кое сканиране сте направили). ATV за аналогов сигнал, MEDIA за устройства свързани с USB 
вход, AV, SCART, YPbPr, HDMI1, PC за други свързани устройства. Потвърдете с OK.

4.0 УПраВЛение на МенЮТО
4.1 Картина
Натиснете MENU, за да се покаже основното меню, и натиснете t u, за да изберете подменю и 
след това натиснете OK , за да влезете.

режим на картината

Натиснете pq, за да изберете Режим на картината, след това натиснете t u за избор. Налични 
режими на картината са: Стандарт, Мек, Персонален и Динамичен.

Яркост/Контраст/рязкост/наситеност/цвят

Натиснете pq, за да изберете опция, после натиснете t u, за да настроите.

Яркост  Регулирайте яркостта на визуалното възприятие на цялата картина, това 
ще афектира върху блясъка на картината.

Контраст  Регулирайте интензивността на осветяване на картината, но сянката на 
картината е неизменна.

Рязкост  Регулирайте връхната точка в детайлите на картината.

Наситеност  Регулирайте наситеността на цвета според собственото Ви 
предпочитание.

Цвят  Използвайте балансирания цвят, променен с трансмисията в NTSC 
режим.

цветова Температура

Променете цялостната цветова гама на картината.

Натиснете pq ,за да изберете Цветова Температура, след това натиснете t u, за да изберете 
Стандартна, Хладна  или Топла.

Стандартна  Създава живи изображения

Хладна  Създава изображение с нежно син оттенък

Топла  Създава изображение с червен оттенък

Съотношение на екрана

Изберете съотношението на екрана (показва пропорциите) според Вашия видео тип сигнал или 
предпочитание. Възможностите за избор са: Auto, 4:3, Full, Zoom1 and Zoom2.

разширени настройки

Нагласете разширените видео функции за фина настройка на картината.

Натиснете pq, за да изберете Разширени настройки, след това натиснете OK или u, за да влезете 
в подменюто.
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NR

Задаване на опции за ограничаване на видео шума.

Натиснете pq, за да изберете NR, след това натиснете t u за избор.

Изкл.  Изберете, за да изключите търсенето на видео шум.

Слаб  Откриване и намаляване на слаб видео шум.

Среден  Откриване и намаляване на умерен видео шум.

Силен  Откриване и намаляване на усилен видео шум.

динамичен Контраст

Автоматично настройва детайлите на картината и яркостта.

Натиснете pq, за да изберете Динамичен Контраст, след това натиснете t u за избор. Налични 
настройки са: Изкл.,Слаб, Среден или Силен.

4.2 звук
Натиснете MENU, за да се покаже основното меню и натиснете t u, за да изберете меню Звук.

Натиснете pq, за да изберете опцията, която искате да коригирате в меню Звук.

Натиснете OK или t u, за да се коригира.

След завършване на корекцията си, натиснете MENU, за да се върнете обратно към предишното 
меню.

режим на звука

Натиснете pq, за да изберете [Режим на Звука}, после натиснете t u за да изберете. Налични 
настройки са: Стандарт, Музика, Персонален и Филм.

Стандартен  Създава балансиран звук във всички среди

Филм  Подобрява високите и баса за един по-богат звук

Музика  Запазва оригиналния звук. Добър за музикални програми.

Персонален  Изберете, за да персонализирате настройките на звука.

Високи/Бас/Баланс

Натиснете pq, за да изберете опцията, след това натиснете t u, за да регулирате.

Високи  Регулира високите. Увеличава или намалява звуковете с висок тон.

Бас  Регулиране на бас ефекта. Увеличава или намалява звуковете с нисък 
тон.

Баланс  Регулира баланса между левия и десния високоговорител, за да се 
адаптира към позицията Ви на слушане.

Surround звук

Натиснете pq, за да изберете Surround Звук, след това натиснете t u, за да изберете Вкл. или 
Изкл..

EQ настройки

Регулирайте кривата на 7-лентови еквалайзери.

Натиснете pq, за да изберете EQ Настройки, след това натиснете OK или u, за да влезете в 
подменюто.
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AVL

Автоматично намалява внезапни промени в силата на звука, например при превключване на 
канали.

Натиснете pq, за да изберете AVL, след това натиснете t u, за да изберете Вкл. или Изкл..

S/PDIF

Натиснете pq, за да изберете Цифров Изход, след това натиснете t u, за да изберете Изкл., Auto 
или PCM.

аудио Описание

Натиснете pq, за да изберете Аудио Описание, след това натиснете OK или u, за да влезете в 
подменюто.

Тип звук

Натиснете pq бутон, за да изберете Тип Звук, след това натиснете t u за избор. Налични 
настройки са: Stereo, Dual I, Dual II или Mixed.

4.3 Канал
Натиснете MENU, за да се покаже основното меню и натиснете t u, за да изберете подменю 
Канал. Натиснете OK, за да влезете.

Натиснете pq, за да изберете желаната опция в меню Канал.

Натиснете OK и MENU, за да се върнете към предишното меню.

Тип Тунер

Натиснете pq , за да изберете Тип Тунер, след това натиснете t u, за да изберете Антена за 
Ефирно предаване или Кабелна.

автоматично Сканиране

Натиснете pq, за да изберете Автоматично Сканиране, след това натиснете OK или u, за да 
влезете в подменюто.

Държава  Натиснете t u, за да изберете държавата си.

Режим  Натиснете t u, за да изберете режим: DTV+ATV, DTV, ATV.

Тип сканиране Натиснете t u, за да изберете тип сканиране: Разширено, Бързо, Пълно.

Мрежа ID Натиснете t u, за да изберете Мрежа ID: Авто или въведете цифри 

Честота Натиснете t u, за да изберете честота: Авто или въведете цифри.

Символ стойности Натиснете t u, за да изберете символ стойности: Авто или въведете 
цифри.

Стартиране  Натиснете OK или u, за да стартирате автоматичното търсене. Преди да 
стартирате автоматичното търсене, моля потвърдете вашата антена или 
кабелния сигнал. Грешната настройка на типа сигнал може да доведе до 
грешки по време на търсене на канали.

ръчно Сканиране

Търсете каналите ръчно.

Натиснете pq, за да изберете Ръчно Сканиране, след това натиснете OK или u, за да влезете в 
подменюто.
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цифрово ръчно Сканиране

Натиснете pq, за да изберете Цифрово Ръчно Сканиране, след това натиснете OK или u, за да 
влезете в подменюто.

Цифрово Сканиране  Изберете честотата на канала, който възнамерявате да сканирате.

Стартиране  Натиснете OK или u, за да започнете ръчното търсене.

аналогово ръчно Сканиране

Натиснете pq, за да изберете Аналогово Ръчно Сканиране, после натиснете OK или u, за да 
влезете в подменюто.

Аналогово Сканиране  Натиснете t u , за да изберете честота.

Канал за Запаметяване  Натиснете t u, за да изберете канала на който искате да съхраните 
честотата.

Цветова Система  Натиснете t u, за да изберете Цветовата Система: Auto, PAL или SECAM.

Звукова Система  Натиснете t u, за да изберете Звуковата Система Auto, DK, BG, I или L.

Автоматично Честотно Управление 
 Натиснете t u, за да изберете Вкл. или Изкл.

Стартиране  Натиснете t u, за да започнете търсенето на канали.

автоматично актуализиране на Канали

Автоматично актуализиране на каналите. Изберете Вкл. или Изкл.

редактиране на Канал

Натиснете pq, за да изберете Редактиране на Канал, след това натиснете OK или u, за да влезете 
в подменюто.

Трите цветни бутона са бързи клавиши за програмиране на каналите. Първо натиснете pq, за да 
маркирате канала, който искате да преместите, пропуснете или изтриете, и след това:

Натиснете ЧерВен бутон за изтриване на канала.

Натиснете зеЛен бутон, за да прескочите избрания канал (Вашият телевизор ще пропусне канала 
автоматично, когато използвате PR +/-, за да прегледате каналите).

Натиснете Син бутон, за да зададете канала за местене, след което натиснете pq, за да го 
преместите на позицията, на която искате да гопоставите, и натиснете отново Син бутон, за да 
приключите преместването.

Управление на Предпочитани Канали

Управление на списъка с любимите Ви канали. Използвайте цВеТниТе БУТОни, за да добавите 
каналите в предпочитания от Вас списък.

Общ интерфейс

Натиснете pq, за да изберете Общ интерфейс, след това натиснете OK, за да влезете в 
подменюто. Предлага се, само когато има CI карта под DTV.

Сигнална информация

Натиснете pq, за да изберете Сигнална Информация, след това натиснете OK, за да видите 
подробна информация за сигнала. Предлага се, само когато има сигнал под DTV.
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4.4 Меню заключване на Системата
Натиснете MENU, за да се покаже основното меню и натиснете t u, за да изберете подменю 
Заключване на системата и натиснете OK, за да влезете.

Натиснете pq, за да изберете опцията, която искате да коригирате в меню Заключване на 
Системата. По подразбиране паролата е 0000, а ако забравите това, което сте задали, моля 
обадете се на центъра за услуги или напишете мейл до нашата поддръжка през нашия уебсайт 
www.strong.tv.

След завършване на корекцията си, натиснете MENU, за да се върнете обратно към предишното 
меню.

активиране

Натиснете pq, за да изберете Активиране, след това натиснете t u, за да изберете Вкл. или 
Изкл..

Заключване на Канали, Родителска оценка и Заключване на Клавиатурата са на разположение, 
когато Активиране е Вкл..

заключване на Канали

Натиснете pq, за да изберете Заключване на канали, след това натиснете OK, за да влезете в под 
менюто. Изберете каналите, които искате да заключите, като натиснете OK. От сега нататък всички 
избрани канали ще се показват само след въвеждане на парола.

родителски контрол

Натиснете pq, за да изберете Родителски контрол, след това натиснете t u, за да зададете 
родителската оценка, която искате да използвате, от4 (годишни) до 18. Изберете Няма, за да 
деактивирате тази функция.

заключване на Клавиатурата

Натиснете pq, за да изберете Заключване на Клавиатурата, след това натиснете t u, за да 
изберете Вкл. или Изкл.. Настройте клавиатурата да не бъде използвана от малки деца или друго 
неочаквано ползване. Тази функция заключва подменютата Сканиране и Редактиране.

нова Парола

Натиснете pq, за да изберете Нова Парола ,след това въведете 4-цифров номер, който искате да 
зададете, 2 пъти.

изчистване на заключването 

Натиснете pq, за да изберете Заключване на канали.

Натиснете OK , за да възстановите всички други функции в това меню.

4.5 режим Хотел

активен режим хотел

Натиснете t u, за да изберете Вкл. или Изкл..

Максимална сила на звука

Натиснете t u, за да зададете максималната сила на звука,  когато тази функция е активирана.
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Сила на звука по подразбиране

Натиснете t u, за да зададете силата на звука по подразбиране, когато телевизорът е включен.

заключване на източника

Натиснете OK за достъп до под менюто. Използвайте p q, за да изберете източника, който искате 
да заключите и потвърдете с  OK. Сега източникът не е достъпен от Меню Източник.

източник по подразбиране

Натиснете t u, за да изберете източника по подразбиране. Източникът ще бъде винаги показан, 
когато телевизорът е включен. Изберете Изкл., за да деактивирате тази функция.

Програма по подразбиране

Натиснете t u, за да изберете програмата по подразбиране (налични само когато DTV и Радио са 
били избрани в меню Източник по подразбиране.

архивиране на USB

Натиснете OK за експортиране на базата данни на USB устройство.

Възстановяване от USB

Натиснете OK, за да заредите базата данни от USB устройство за съхранение.

Възобновяване

Натиснете OK, ако искате да възстановите всички настройки на това меню.

4.6 Меню настройки
Натиснете MENU, за да се покаже главното меню и натиснете t u, за да изберете под меню 
Настройка. Натиснете OK и q, за да влезете. За да направите вашите корекции в меню 
Настройка, натиснете p q. След завършване на вашата корекция, натиснете MENU, за да 
запаметите и да се върнете към предишното меню.

OSD език

Чрез натискане на p q и t u е възможно да изберете език, който предпочитате за OSD менюто.

аудио езици

Натиснете OK или p q за достъп до под менюто, в което  можете да зададете първи и втори аудио 
език чрез натискане на p q t u.

Субтитри

Натиснете OK или u за достъп до подменюто. Задайте режим Субтитри на Вкл. или Изкл..

С pq можете да изберете Основен Език Субтитри, за да зададете езика, който искате да се 
показва. Ако този език не е на разположение, можете да зададете друг език, като изберете Втори 
Език Субтитри. Субтитрите ще бъдат налични, само ако това е предвидено от телевизионния 
оператор. Ако не, няма да се появи съдържание.

Включете режим Увреден слух на Вкл., ако искате да активирате тази функция.

Телетекст

Настройки за телетекст са достъпни само под DTV, ATV, AV и SCART източници. Натиснете pq, за 
да изберете Телетекст, след това натиснете OK или u, за да влезете в подменюто.
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Под DTV източник, натиснете t u, за да изберете Цифров Телетекст Език и Декодиращ Език. При 
ATV, AV и източник SCART, натиснете t u, за да изберете Декодиращ Език.

Син екран

Изберете, за да включите или изключите тази функция.

настройка на режим

Натиснете pq, за да изберете Настройка на Режим и изберете Режим Дом и Режим Магазин, което 
прави екрана по-ярък, докато той консумира повече енергия.

Първоначална настройка

Натиснете pq, за да изберете Първоначална Настройка, след това натиснете OK, за да влезете.

Използвайте това меню, за да промените всички настройки на телевизора и да направите ново 
сканиране на каналите. За да стартирате сканирането, изберете Старт в края на списъка и 
натиснете OK. Всички Ваши стари настройки ще бъдат заменени с новите настройки.

заБеЛежКа: За повече информация относно Настройки в това меню вижте в глава 
3 Първоначално инсталиране.

Възстановяване на Фабричните настройки по Подразбиране

Натиснете pq, за да изберете Начално състояние, след това натиснете OK, за да влезете в 
подменюто. Ако сте сигурни, че искате да нулирате, натиснете Да.

заБеЛежКа: Потребителските данни за този телевизор ще бъдат напълно загубени 
след работа с тази функция.

Софтуер Обновяване (USB)

Свържете USB устройство с подобрен софтуер, за да обновите ТВ системата.

Софтуер Версия

Вашата текуща софтуерна версия е показана.

4.6.1 настройки на времето
Натиснете pq, за да изберете Настройки на времето, след това натиснете OK или u, за да 
влезете в подменюто.

OSD Време

Натиснете pq, за да изберете OSD Време, натиснете t u, за да изберете продължителността на 
времето за показване на лентата за информация на екрана, налични настройки са: Изкл.,10 секунди, 
20 секунди, 30 секунди, 60 секунди.

Sleep Таймер

Задаване на таймера на телевизора да се изключва автоматично.

Натиснете pq, за да изберете Sleep Таймер, натиснете t u за избор. Налични настройки са: Изкл., 
5 минути, 15 минути, 30 минути, 60 минути, 90 минути, 120 минути, 240 минути.
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автоматичен режим на Готовност

Автоматичен Режим на Готовност Ви помага да намалите консумацията на енергия. Когато 
е настроен на 3 часа / 4 часа и 5 часа, приемникът ще премине към режим на готовност, ако не 
получи никакви команди през това време. Задайте Автоматичен Режим на Готовност на Изкл., за 
да деактивирате функцията за автоматичен режим на готовност.

Часова зона

Изберете Вашия регион, за да определите точното време.

Натиснете pq, за да изберете Часова Зона, след това натиснете OK или u, за да влезете в 
подменюто.

Използвайте pq, за да изберете Вашата държава и след това Вашия часови регион, после 
потвърдете с OK.

автоматично Синхронизиране Час

Когато Автоматично Синхронизиране е настроено на Вкл., телевизорът ще покаже времето, 
предоставено от оператора. Ако решите да го зададете на Изкл., Вие ще можете да определите 
предпочитаното от Вас време чрез промяна на Дата и Час.

заБеЛежКа: В случай на загуба на мощност, настройката на часовника ще бъде 
загубена.

Час

Изберете Час с pq и натиснете OK, за да маркирате час, използвайте pq, за да промените и  
използвате t u, за да изберете минути и секунди, като ги променяте по същия начин. След като 
завършите, потвърдете с OK.

заБеЛежКа: В случай на загуба на мощност, настройката на часовника ще бъде 
загубена.

дата

Изберете Дата с pq и натиснете OK, за да маркирате ден, използвайте pq, за да го промените 
и използвайте t u, за да изберете месец и година, като ги променяте по същия начин. След като 
завършите, потвърдете с OK.

HDMI Контрол CEC

Натиснете OK, за да влезете в подменюто: ARC, CEC Меню Контрол и Списък Устройства.

заБеЛежКа:  За да функционира, HDMI CEC Контрол има нужда от кабели и 
устройства, които поддържат тази функция.

4.6.2 EPG Меню
Натиснете EPG, за да влезете в меню EPG и да се покаже Програмен Справочник. Натиснете pq, за 
да превъртите списъка с програми на канала, който гледате.
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Натиснете ЧерВен бутон, за да се покаже предишната дата. Натиснете зеЛен бутон, за да се 
покаже следващата дата.

Натиснете жъЛТ бутон, за да видите EPG Списък в който е запаметено Напомняне. Натиснете Син 
бутон, за да настроите времето, което искате да напомня за програмата, която искате да гледате.

заБеЛежКа:  Услугата EPG зависи от наличността на услугата, предоставена от 
оператора.

5.0 USB МенЮ

заБеЛежКа: Преди да изберете МЕДИЯ във Входния Източник, свържете USB 
устройството за съхранение и след това го изберете от менюто 
изТОЧниК.

Натиснете t u, за да изберете Медия в меню Източник, след което натиснете OK, за да влезете.

Натиснете t u, за да изберете опцията, която искате да се коригира в основнoто USB меню, след 
това натиснете OK, за да влезете.

5.1 Снимка
Натиснете t u, за да изберете Снимка в главното меню, след което натиснете OK, за да влезете. 
Изберете диск, който искате да използвате, и след това натиснете OK, за да влезете и изберете 
опция връщане, за да се върнете към предишното меню.

Натиснете p q, за да се върнете към предишното меню настройки.

С p q t u може да изберете картината, която искате да увеличите. Сега  Слайдшоу ще започне. 
Натиснете OK за пауза. Чрез натискане на OK отново, Слайдшоу продължава. Възможно е да 
завъртите картината с натискане на p q в режим  Пауза. Натиснете Син бутон, за да отворите 
Бързо меню и да промените настройките. Натиснете EXIT, за да се върнете към предишното меню.

5.2 Музика
Натиснете t u, за да изберете Музика в главното меню, след което натиснете OK, за да влезете. 
Натиснете pq, за да изберете диск, който искате да използвате, и потвърдете с OK, за да влезете. 
Изберете папката, която съдържа Вашата музика и натиснете OK, за да влезете. Натиснете pq, 
за да изберете опцията връщане, за да се върнете към предишното меню. Изберете файла, който 
искате да слушате и натиснете OK, за да се възпроизведе. Когато файлът се възпроизвежда, 
информацията на файла ще се появи от дясната страна на екрана.

2 Натиснете, за да пуснете или да спрете на пауза.

7 Натиснете, за да пуснете предишната песен.

8 Натиснете, за да пуснете следващата песен.

5 Натиснете, за да превъртите назад.

6 Натиснете, за да превъртите напред.

3 Натиснете, за да спре.
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Тези команди са избираеми на екрана по време на възпроизвеждане или с натискане на бутоните 
на дистанционното управление.

Натиснете EXIT, за да се върнете към предишното меню.

5.3 Филм
Натиснете t u, за да изберете Филм в главното меню, след което натиснете OK, за да влезете. 
Натиснете pq, за да изберете диск, който искате да използвате, и потвърдете с OK, за да влезете. 
Изберете папката, която съдържа Вашите видеоклипове и натиснете OK, за да влезете. Натиснете 
pq, за да изберете опцията връщане, за да се върнете към предишното меню.

Когато изберете видео файл с pq, ще започне визуализация от дясната страна на екрана. 
Натиснете OK, за да гледате видеото на цял екран.

2 Натиснете, за да пуснете или да го спрете на пауза.

7 Натиснете, за да видите предишния филм.

8 Натиснете, за да видите следващия филм.

5 Натиснете, за да превъртите назад.

6 Натиснете, за да превъртите напред.

3 Натиснете, за да спрете и да се върнете към предишната папка.

Тези команди са избираеми на екрана по време на възпроизвеждане (натиснете OK, за да се 
покаже менюто) или с натискане на бутоните на дистанционното управление.

Натиснете EXIT за да се върнете към предишното меню.

5.4 Текст
Натиснете t u, за да изберете Текст в главното меню, след което натиснете OK, за да влезете. 
Натиснете pq, за да изберете диск, който искате да гледате, след това натиснете OK, за да 
влезете. Натиснете pq, за да изберете опцията връщане, за да се върнете към предишното меню.

Когато маркирате опцията, която избирате, информацията за файла ще се появи отдясно.

6.0 ОТСТранЯВане на ПрОБЛеМи
Преди да се обадите на сервизен техник, прегледайте следната информация за възможни причини 
и решения за проблема, който имате. Ако телевизорът не работи правилно след тази проверка, 
моля, свържете се с местната за линия обслужване или с дилър на STRONG. Алтернативно можете 
да изпратите по пощата и-мейл за поддръжка чрез нашия уебсайт www.strong.tv.

Проблем  Възможна причина и решение 
Няма картина, няма 
звук

1. Проверете дали предпазителят или прекъсвачът работят.
2. Включете друг електрически уред в контакта, за да се уверите, 

че работи или е включен.
3. Щепселът на захранването е в лош контакт с контакта
4. Проверете източника на сигнала.

Няма цвят 1. Променете цветовата система.
2. Настройте наситеността.
3. Изпробвайте друг канал. Може просто програмата да е черно-бяла.

Дистанционното не 
работи

1. Сменете батериите.
2. Батериите не са поставени правилно.
3. Основното електрозахранване е изключено.
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Проблем  Възможна причина и решение 
Няма картина, 
нормален звук

1. Регулиране на яркостта и контраста.
2. Възможно е да се е получило прекъсване в излъчването на 

предаването. 

Нормална картина, 
няма звук

1. Натиснете бутона за увеличаване на звука, за да увеличите 
силата на звука.

2. Звукът е изключен, натиснете !, за да възстановите звука.
3. Променете звуковата система.
4. Възможно е да се е получило прекъсване в излъчването на 

предаването.

Безразборни вълни 
върху картината

Това обикновено се причинява от локални смущения, като например 
автомобили, осветление и сешоари. Регулирайте антената за да 
минимизирате интерференцията.

Празен екран в pc 
режим

Вероятно телевизорът не може да разпознае резолюцията, зададена 
от компютъра. Препоръчително е да се премине към най-добрата 
резолюция или към други стандартни резолюции на Windows системата. 
Задайте опресняване на 60 Hz.

Cмущения Ако антената се намира в район със слаб телевизионен сигнал, картината 
може да е осеяна със снежинки, това може да предизвиква блокиране 
и смущения на сигнала. Когато сигналът е изключително слаб, може 
да е необходимо да се инсталира специална антена, за да се подобри 
приемането.

1. Регулирайте позицията и ориентацията на вътрешната/
външната антена.

2. Проверете свързването на антената.
3. Направете фина настройка на канала.
4. Изпробвайте друг канал. Възможно е да се е получило 

прекъсване в излъчването на предаването.

Запалване Появяват се черни петна или хоризонтални ивици, или картината се 
смущава или дрейфа. Това обикновено е причинено от смущения от 
системата за запалване на кола, неонови лампи, електрически дрелки, 
или друг електрически уред.

Сенки Сенките са причинени от телевизионен сигнал, следващ два пътя. Един 
от тях е прекия път, а другият се отразява от високи сгради, хълмове, или 
други предмети. Промяната на посоката или позицията на антената може 
да подобри приемането. 

Радиочестотни 
Смущения

Това смущение причинява движещи се вълни или диагонални ивици, а 
в някои случаи, загуба на контраст на картината. Разберете и отстранете 
източника на радио смущенията.

заБеЛежКа:  Ако проблемът продължава, след като сте опитали тези решения, моля, 
свържете се с местния център за поддръжка или изпратете имейл за 
поддръжка на нашия сайт www.strong.tv.
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7.0 СПециФиКации
аудио
Аудио вход: 6 W + 6 W

Видео
Обхват на каналите:  48.25 MHz - 863.25 MHz, Full-Program Кабелна Телевизия
Система: TV: PAL/SECAM/BG/DK/I/L
 AV: PAL/SECAM/NTSC възпроизвеждане*
* NTSC-M цветова система не се отнася за всички модели.

Конектори
1 x AIR/CABLE – въздушна антена или кабелна телевизия
1 x CI слот
1 x HDMI
1 x TV SCART
1 x USB
1x S/PDIF (коакс.)
1x YPbPr
1x VGA
1x AV
1x PC Аудио
1 x слушалки

Общи данни
Работно напрежение: 100 ~ 240 V AC 50/60 Hz
Консумация на енергия: max. 40 W, typ. 21 W 
Консумация на енергия в режим на готовност: 
 <0.5 W
Работна температура: +5 °C ~ +35 °C
Температура на съхранение: -15 °C ~ +45 °C
Работна влажност: 20% ~ 80% RH, без кондензация
Влажност при съхранение: 10% ~ 90% RH, без кондензация
Размери (W x H x D) в mm: 551 x 356 x 139
Нето тегло: 2.5 kg
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8.0 ПриЛОжение
USB поддръжка за възпроизвеждане на файлове.

Вид на файла/
(наименование на 

разширението)
Вид на видеозаписа Вид на 

аудиозаписа забележка

MPEG-4 (*.mp4) MPEG-4 SP 
MPEG-4 ASP 
MPEG-4 XVID 
H.264(AVC) MP@LEVEL 4 
H.264(AVC) HP@LEVEL 4

MEPG-1 Layer 2 
MEPG-1 Layer 3 
MEPG-2 Layer 3 
AC3 
AAC-LC 
HE-AAC V1 
HE-AAC V2

MPEG1/MPEG2/MPEG4 
Up to 1080p @ 30F 
H.264:Up to 1080p @25F 
AAC:AAC-LC(type 2) 
HE-AAC v1(type 5,SBR) 
HE-AAC v2(type 29,SBR+PS)

*.avi MPEG-1 
MPEG-2 MP 
MPEG-4 SP 
MPEG-4 ASP 
MPEG-4 XVID 
Divx 
H.264(AVC) MP@LEVEL 4 
H.264(AVC) HP@LEVEL 4

MPEG (*.mpeg, 
*.mpg, *.dat, *.vob)

MPEG-1 MP 
MPEG-2 MP

TS (*.ts, *.trp, *.tp) MPEG-1 
MPEG-2 MP 
H.264(AVC) MP@LEVEL 4 
H.264(AVC) HP@LEVEL 4

*.flv H.264(AVC) MP@LEVEL 4 
H.264(AVC) HP@LEVEL 4

MKV (*.mkv) MPEG-1 
MPEG-2 MP 
MPEG-4 SP 
MPEG-4 ASP 
MPEG-4 XVID 
H.264(AVC) MP@LEVEL 4 
H.264(AVC) HP@LEVEL 4

VC-1/WMV9 (*.wmv, 
*.asf)

VC-1 MP 
VC-1 SP 
VC-1 AP

WMA Standard 
WMA Professional

RMVB (*.rm, *.rmvb) RV8 720P@30 
RV9 720P@30 
RV10 720P@30

Cook Codec
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Музика

Вид на файла/
(наименование на 

разширението)
разширение на файла Поддържана 

версия забележка

*.mp3  MEPG-1 Layer 3 Bit rate: up to 320 Kbps

Sample Rate: 32 kHz, 44.1 kHz, 
48 kHz

 MEPG-2 Layer 3

AAC  AAC 
HE-AAC V1 
HE-AAC V2

 

*.wav  LPCM 
ADPCM

 

Снимки

Вид на файла разширение на файла Поддържана 
версия

забележки

jpg/jpeg  Baseline Mode 72×72 Baseline resolution 
7680*4320 
Progressive Mode 
Size≤1280×1024 
File Size≤10MB

 Progressive Mode

Текст

Тип Файл Файлово разширение Версия 
поддръжка забележка

*.txt  UTF-8 
UNICODE 
ASCII

Размер на файла≤1MB
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ГАРАНЦИОННА КАРТА

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

ГАРАНЦИОННИЯТ СРОК Е 24 МЕСЕЦА

Настоящата гаранция се отнася за дефекти, възникнали в следствие процеса на нормална експлоатация по време 
на гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други задължителни разпоредби 
в Република България. 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

1. Рекламацията се подава устно или писмено. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета 
на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяването й, съответно размера на претендираната 
сума, трите си имена, телефон и адрес за контакт;

2. При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава 
претенцията:

 n настоящата карта;
 n касова бележка или фактура;
 n протоколи, актове или други документи, установяващи с несъответствието на стоката или услугата с 

договореното;
 n други документи, установяващи претенцията по основание и размер;

Картата трябва да бъде попълнена изчерпателно и четливо. Тя трябва да съдържа модел, фабричен номер, име и 
печат на продавача, подпис на клиента, дата на покупка. Непопълнени или подправени карти са невалидни.
ВАЖНО: Изделието трябва да се доставя в сервизната база в оригиналната си опаковка. В противен случай сервизът 
не носи отговорност за козметични повреди настъпили по време на престоя на изделието в сервиза.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК:

1. Гаранционният срок е 24 месеца
2. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупка, а при лизинг от датата на получаване на стоката;
3. Ако датата на покупката не е отразена в документа на покупка, за начало се приема датата на излизане на стоката 

от склада на Вносителя или датата на издаване на картата.

НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:

1. Всички външни части, които могат да бъдат увредени по невнимание на клиента!
2. Аксесоари, адаптери, батерии, лентови кабели и др. кабели, предпазители, дистанционни управления.

Клиент (Име, Фирма)/ 
Customer (Name, Organization):  

Модел на изделието/
 Model number:  

Сериен номер/
 Serial number:  

Подпис и печат на продавача/
Stamp and signature of the seller:

Дата/Date:  

СТРОНГ БЪЛГАРИЯ EООД
Център за Обслужване на Клиенти

Тел.: 032 63 44 51
(цената на разговора е в зависимост от 
използвания от клиента тарифен план) 

e-mail: support_bg@strong.tv

ГАРАНЦИОННА КАРТА

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:

Гаранционно обслужване може да бъде отказано в 
следните случаи:

 n При несъответствие между данните в 
документите и самата стока или опит за 
подправяне на настоящата карта, фабричния 
номер или гаранционната лепенка на стоката;
 n Когато е правен опит за ремонт, монтаж, 

демонтаж, модификация, включително 
софтуерен ъпдейт от потребителя или адаптация 
от неупълномощени лица или фирми;
 n При неправилно инсталиран софтуер от 

потребителя;
 n Когато не са спазени условията за експлоатация 

и съхранение;
 n При причинени повреди от неправилно 

боравене, претоварване, механични повреди, 
сътресение, удар, въздействие на температура, 
влага или други фактори извън допустимите 
граници, прах предмети, растения, животни 
или др.
 n При токови удари, гръмотевици, наводнения, 

пожари, форсмажорни обстоятелства, други 
външни въздействия извън контрола на 
Производителя, Вносителя, Търговеца;
 n При използване на стоката не по 

предназначение;
 n При работа с нестандартна захранваща мрежа 

с други неподходящи или нестандартни 
устройства, с нестандартна кабелна мрежа, 
неоригинални зарядни устройства, батерии, 
консумативи, носители и др.

При предявяване на рекламация, отговаряща на 
изискванията на гаранционните условия Търговецът 
по своя преценка извършва чрез замяна на една стока 
с друга, съответстваща на договореното, търговецът 
е длъжен да запази на потребителя първоначалните 
гаранционни условия.

Информация за правата на потребителите, 
произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от Закона 
за защита на потребителите (ЗЗП):

Съгласно чл.112-115 от ЗЗП имате следните права:
Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската 
стока с договора за продажба потребителят има право 
да предяви рекламация, като поиска от продавача 
да приведе стоката в съответствие с договора за 
продажба. В този случай потребителят може да избира 
между извършване на ремонт на стоката или замяната 
й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният 
от него начин за обезщетение е непропорционален в 
сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на 
потребителя е непропорционален, ако неговото 
използване налага разходи на продавача, които 
в сравнение с другия начин на обезщетяване са 
неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше 
липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;
3.  възможността да се предложи на потребителя друг 

начин на обезщетяване, който не е свързан със 
значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не 
съответства на договора за продажба, продавачът 
ме длъжен да я приведе в съответствие с договора за 
продажба.
(2) Привеждането на потребителската стока в 
съответствие с договора за продажба трябва да 
се извърши в рамките на един месец, считано от 
предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има 
право да развали договора и да му бъде възстановена 
заплатената сума или да иска намаляване на цената на 
потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) Привеждането на потребителската стока в 
съответствие с договора за продажба е безплатно за 
потребителя. Той не дължи разходи за експедиране 
на потребителската стока или за материали и труд, 
свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни 
неудобства.
(5) Потребителят може да иска и обезщетение за 
претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската 
стока с договора за продажба и когато потребителят 
не е удовлетворен от решаването на рекламацията по 
чл. 113, той има право на избор между една от следните 
възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на 
заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за 
възстановяване на заплатената сума или за намаляване 
цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде 
извършена замяна на потребителската стока с нова 
или да се поправи стоката в рамките на един месец от 
предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Потребителят не може да претендира за разваляне 
на договора, ако несъответствието на потребителската 
стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото 
си по този раздел в срок до две години, считано от 
доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, 
необходимо за поправката или замяната на 
потребителската стока или за постигане на 
споразумение между продавача и потребителя за 
решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 
не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на 
иск, различен от срока по ал. 1.
II. Търговската гаранция не оказва влияние върху 
правата на потребителите, произтичащи от гаранцията 
по чл. 112-115, от Закона за защита на потребителите.
Независимо от търговската гаранция продавачът 
отговаря за липсата на съответствие на 
потребителската стока с договора за продажба 
съгласно гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита 
на потребителите.
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ГАРАНЦИОННА КАРТА

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:

Гаранционно обслужване може да бъде отказано в 
следните случаи:

 n При несъответствие между данните в 
документите и самата стока или опит за 
подправяне на настоящата карта, фабричния 
номер или гаранционната лепенка на стоката;
 n Когато е правен опит за ремонт, монтаж, 

демонтаж, модификация, включително 
софтуерен ъпдейт от потребителя или адаптация 
от неупълномощени лица или фирми;
 n При неправилно инсталиран софтуер от 

потребителя;
 n Когато не са спазени условията за експлоатация 

и съхранение;
 n При причинени повреди от неправилно 

боравене, претоварване, механични повреди, 
сътресение, удар, въздействие на температура, 
влага или други фактори извън допустимите 
граници, прах предмети, растения, животни 
или др.
 n При токови удари, гръмотевици, наводнения, 

пожари, форсмажорни обстоятелства, други 
външни въздействия извън контрола на 
Производителя, Вносителя, Търговеца;
 n При използване на стоката не по 

предназначение;
 n При работа с нестандартна захранваща мрежа 

с други неподходящи или нестандартни 
устройства, с нестандартна кабелна мрежа, 
неоригинални зарядни устройства, батерии, 
консумативи, носители и др.

При предявяване на рекламация, отговаряща на 
изискванията на гаранционните условия Търговецът 
по своя преценка извършва чрез замяна на една стока 
с друга, съответстваща на договореното, търговецът 
е длъжен да запази на потребителя първоначалните 
гаранционни условия.

Информация за правата на потребителите, 
произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от Закона 
за защита на потребителите (ЗЗП):

Съгласно чл.112-115 от ЗЗП имате следните права:
Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската 
стока с договора за продажба потребителят има право 
да предяви рекламация, като поиска от продавача 
да приведе стоката в съответствие с договора за 
продажба. В този случай потребителят може да избира 
между извършване на ремонт на стоката или замяната 
й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният 
от него начин за обезщетение е непропорционален в 
сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на 
потребителя е непропорционален, ако неговото 
използване налага разходи на продавача, които 
в сравнение с другия начин на обезщетяване са 
неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше 
липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;
3.  възможността да се предложи на потребителя друг 

начин на обезщетяване, който не е свързан със 
значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не 
съответства на договора за продажба, продавачът 
ме длъжен да я приведе в съответствие с договора за 
продажба.
(2) Привеждането на потребителската стока в 
съответствие с договора за продажба трябва да 
се извърши в рамките на един месец, считано от 
предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има 
право да развали договора и да му бъде възстановена 
заплатената сума или да иска намаляване на цената на 
потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) Привеждането на потребителската стока в 
съответствие с договора за продажба е безплатно за 
потребителя. Той не дължи разходи за експедиране 
на потребителската стока или за материали и труд, 
свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни 
неудобства.
(5) Потребителят може да иска и обезщетение за 
претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската 
стока с договора за продажба и когато потребителят 
не е удовлетворен от решаването на рекламацията по 
чл. 113, той има право на избор между една от следните 
възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на 
заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за 
възстановяване на заплатената сума или за намаляване 
цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде 
извършена замяна на потребителската стока с нова 
или да се поправи стоката в рамките на един месец от 
предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Потребителят не може да претендира за разваляне 
на договора, ако несъответствието на потребителската 
стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото 
си по този раздел в срок до две години, считано от 
доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, 
необходимо за поправката или замяната на 
потребителската стока или за постигане на 
споразумение между продавача и потребителя за 
решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 
не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на 
иск, различен от срока по ал. 1.
II. Търговската гаранция не оказва влияние върху 
правата на потребителите, произтичащи от гаранцията 
по чл. 112-115, от Закона за защита на потребителите.
Независимо от търговската гаранция продавачът 
отговаря за липсата на съответствие на 
потребителската стока с договора за продажба 
съгласно гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита 
на потребителите.
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