
Translated from Italian to Swedish - www.onlinedoctranslator.com



TELE System

TV-beskrivning
A/V-anslutningar och ingångar finns på baksidan av TV:n; 1. Hörlursutgång 
(3,5 mm-uttag)
2. YPbPr + ljudingång (AV, adapter krävs)
3. Common Interface-kortplats (kompatibel med CI+-modul)
4. USB-port x2 (Mediaspelare-funktion)
5. Koaxial digital ljudutgång (COAXIAL)
6. HDMI-ingång (x2)
7. SATELLIT RF-antenningång (Typ F)
8. RF TERRESTRISK antenningång (IEC)
9. 220V AC strömförsörjning
Anslutningar
Antenn / kabelsändare anslutning
För att titta på TV-kanaler kan du ansluta din TV till en av följande enheter:

Ett markbaserat antennsystem och/eller ett satellitantennsystem.
I båda fallen ansluter du antennkabeln (75 Ω) till koaxialuttagen på baksidan av 
TV:n.
Anslutning till en extern enhet
Via RCA:se till att både TV:n och enheten är avstängda. För att ansluta en enhet 
utrustad med SCART till AV/RCA-ingången måste du använda en adapter.

Slå på de två enheterna. Tryck på knappenKällapå fjärrkontrollen och välj AV som 
källa.
Via HDMI:se till att både TV:n och enheten är avstängda. Anslut kabeln från källan 
till TV:n. Slå på de två enheterna.
Tryck på knappenKällapå fjärrkontrollen och välj HDMI.
Sätta i batterier
Du måste byta ut eller sätta i batterierna när:

• köpa produkten.
• fjärrkontrollen fungerar inte korrekt.

När batteriluckan på baksidan av fjärrkontrollen har öppnats, sätt i de 2 batterierna 
(storlek AAA) i facket, var noga med att respektera korrekt polaritet enligt 
anvisningarna.
Ta bort de urladdade batterierna, som måste kasseras separat från hushållsavfallet, 
ta dem till alla försäljningsställen eller insamlingsställen, upprepa de åtgärder som 
utförts för isättning.
För att förhindra läckage av frätande vätska från att skada fjärrkontrollen rekommenderar vi 
att du tar ut batterierna om du planerar att inte använda enheten på en längre tid.
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Undvik att använda olika typer av batterier eller döda och nya batterier samtidigt.

Beskrivning Huvudmeny
tryck på knappenMENYför att få fram huvudmenyn och använd piltangenterna
▲ /▼Ochduför att navigera genom menytitlarna. tryck på knappenMENYför att 
återgå till föregående meny ellerUTGÅNGatt lämna. Menyerna är:Kanal, Bild, Ljud, 
Tid, Säkerhet, Inställningar.
Första installationen
Vid den första uppstarten, välj Språk (OSD) och Installationsland, ange PIN-koden (4 
siffror) och bekräfta den igen för att fortsätta.
Välj signaltyp (DVB-T2 eller Satellit) för tunern för att starta kanalsökningen och 
tryckOKför att starta automatisk skanning.
Automatisk kanalsökning.
Tryck på knappenMENYtillKANALtillAutomatisk skanningoch bekräfta med 
knappenOK.
Välj installationsland (standard Italien) och tryck på OK för att starta sökningen

Du kan trycka på när som helstUTGÅNGellerMenyför att avsluta sökningen.
UPPMÄRKSAMHET! Den automatiska sökningen raderar alla tidigare lagrade 
kanaler.
Du kan använda DVB-C-standarden (kabel) för att ta emot digitala kanaler, välj DVB-
C-typ och tryck på OK för automatisk skanning
UPPMÄRKSAMHET! Överföring av kabelkanaler (DVB-C) används normalt inte på det 
italienska territoriet. Var försiktig så att du inte väljer det när du skannar kanaler 
med ett traditionellt markbundet antennsystem.
I slutet av DVB-T2-skanningen kommer LCN-konflikterna som ska lösas manuellt att 
listas, användaren kommer att välja kanalen att tilldela den omtvistade LCN-positionen 
till, eller automatiskt i en enda lösning (rekommenderas).

UPPMÄRKSAMHET! Mottagningen och därmed visningen av digitala marksända 
kanaler beror på nivån och kvaliteten på den tillgängliga antennsignalen. Signalen 
varierar beroende på bostadsområdet, antennsystemets korrekta orientering/
funktion och kvaliteten på signalen som sänds av de digitala markbundna 
repeatrarna.

Organisation av kanallistan.
Tryck på knappenMENYtillKANALtillRedigera programoch bekräfta med knappen
OK.
Kanallistan kommer att visas, med följande tillgängliga alternativ:
NyckelRöd(Avbryt): för att radera en eller flera kanaler, välj kanalen, tryck på 
knappenRöd.
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NyckelBlå(Hoppa): Välj kanal och tryck på knappenBlå; om den är aktiverad kan 
kanalen endast ses om den återkallas med sifferknapparna på fjärrkontrollen.

NyckelGul (flytta):för att flytta kanalerna välj den kanal du vill flytta, tryck på 
knappenGul, använd piltangenterna för att flytta kanalen till önskad position eller 
ange numret på önskad position och tryck sedan på OK för att bekräfta.

Satellitläge
Om du väljer Satellit kan du välja om du vill ladda en fördefinierad satellitkanallista 
genom att trycka på OK och bekräfta Ja (vänsterpil) vid bekräftelseförfrågan; eller 
fortsätt med den traditionella installationen, när satellitparametrarna, skanningstyp, 
kanaltyp och tjänsttyp har ställts in, tryck på OK och välj Nej (högerpil) på nästa 
skärm.
För att aktivera mottagningsläget för digital kanal, tryck på knappenKällatill Satellit
.
Du kan skanna de frekvenser som är tillgängliga med ditt satellitantennsystem, 
söka efter alla satellitkanaler automatiskt från den första installationen eller 
använda den automatiska sökningen som är tillgänglig i menyn Kanaler. 
Antenninställning
Grundinställningarna tillåter användning av TV:n med ett enda Universal LNB-
system (Low Noise Block Converter) (används vanligtvis för satellitsystem i Italien); 
om ditt system är gjort med en annan konfiguration är det nödvändigt att modifiera 
antenninställningarna.
UPPMÄRKSAMHET! Felaktig antennkonfiguration kan leda till att vissa eller alla 
kanaler inte laddas. Om du inte känner till egenskaperna hos ditt antennsystem 
och/eller inte kan konfigurera mottagaren på rätt sätt själv, rekommenderar vi att 
du kontaktar en pålitlig professionell installatör.
Fabriksåterställ
Denna funktion låter dig återställa fabriksinställningarna. För att göra detta, välj 
Återställ inställningar... och välj JA på den nya skärmen. TV:n återgår till 
fabriksinställningarna
UPPMÄRKSAMHET! Genom att återställa fabriksinställningarna startas 
installationsguiden om (se stycket "Första installationen") och raderar sedan alla 
tidigare lagrade kanaler och anpassade inställningar.
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Tekniska specifikationer
Visa Diagonal 31,5" (80 cm) 16:9 Bred
Upplösning 1366 (H) x 768 (V) - HD-KLAR
Förhållande till
kontrast 1000:1

Ljusstyrka 200 (cd/m2)
Betraktningsvinkel 178 ° / 178 ° (H / V)

Ingångar A/V in 1 x YPbPr + ljudingång
HDMI 2
Ljud ut Koaxial
USB 2 - Mediaplayer-funktion
Hörlursutgång 1

TV-signal RF DVB-T-ingång 75 Ω - VHF / UHF - 7MHz / 8MHz
RF-ingång DVB-S 1 typ F

MPEG2,
H.265 / HEVC

MPEG4 H.264 / AVC och
Video

Audio MPEG1 lager1/2; DD; DD +; AAC; HE-AAC
Högtalare 2 x 10 watt

Allmänhet Diet 100V - 240V ~ 50 / 60Hz
Konsumtion <0,5W i standby; 55W Max
Format
USB som stöds

AVI / MP4 / MKV (H.265-kompatibel)

Åtgärder
(bxhxd)

Med stöd 726 x 468 x 165 mm
Utan stöd 726 x 435 x 76 mm

Standard väggfäste VESA 100 / M4 * L10
Standard fjärrkontroll, förenklad 
fjärrkontroll, bruksanvisning.Tillbehör

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Tillverkaren, TELE System Digital srl, förklarar att typen av radio-TV-utrustning som heter 
TS32 LX12 är i överensstämmelse med direktiv 2014/53 / UE. Den fullständiga texten till 
EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: https://
www.telesystem.it/CE
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TV-beskrivning
På baksidan av TV:n är de tillgängliga I/O-
anslutningarna: 1. Hörlursutgång (3,5 mm-jack)
2. YPbPr Video + Audio (AV in)
3. Common Interface-plats (CI / CI +)
4. USB-port x 2 (Mediaplayer-funktion)
5. Koaxial digital ljudutgång (COAXIAL)
6. HDMI-ingång (x2)
7. SATELLIT RF-antenn (Typ F)
8. TERRESTRISK RF-antenn (IEC)
9. Strömförsörjning 220V AC
Anslutningar
Antennanslutning
För att se live-TV-program, anslut TV:n till en marksänd och/eller satellitantenn. I 
båda fallen, anslut antennkabeln (75 Ω) till RF-ingångarna på baksidan av TV:n.

Extern enhetsanslutning
Via RCA:se till att både TV:n och den externa enheten är avstängda. Använd RCA / SCART-
adapter för att ansluta den externa enheten via SCART till AV-ingången på TV:n. Slå på 
enheterna, tryck på SOURCEtillAV.
Via HDMI:se till att både TV:n och den externa enheten är avstängda. Anslut kabeln från 
källan till TV:n och slå på enheterna; Slå på enheterna, tryck på SOURCEtillHDMI.

Batterier isättning
Du måste byta ut eller installera batterierna när:

• Du köper produkten.
• fjärrkontrollen fungerar inte korrekt.

När du öppnar batteriluckan på baksidan av fjärrkontrollen, sätt i de 2 batterierna 
(AAA) i facket, se till att du respekterar korrekt polaritet enligt anvisningarna.

Ta bort de använda batterierna, som måste kasseras separat från hushållsavfallet och ta 
dem till en affär eller uppsamlingsplats och upprepa sedan åtgärderna för att sätta i 
dem.
För att undvika att skada fjärrkontrollen med läckage av frätande vätska bör du ta ur 
batterierna om du planerar att inte använda enheten under en längre tid. Undvik att 
använda olika typer av batterier eller döda och nya batterier samtidigt.

Huvudmenybeskrivning

Tryck på MENU-tangenten för att ta fram huvudmenyn och använd piltangenterna▲ / ▼och du
för att navigera genom menyns rubriker. Tryck på MENU-knappen för att återgå till
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föregående meny eller EXIT för att avsluta. Menyerna är:Kanaler, bilder, ljud, tid, säkerhet, 
inställningar.

Första installationen

Vid den första installationen, välj OSD-språk och land, ange PIN-koden (4 siffror) och 
bekräfta den för att fortsätta. Välj signaltyp (DVB-T2 eller Satellit) för att starta 
kanalsökningen och tryck på OK.
Automatisk kanalsökning
TryckMENYtillKanaltillAutomatisk tuningoch bekräfta med OK-knappen. Välj land 
(standard ITALIEN) och tryck på OK för att starta skanningen.
Genom att trycka på EXIT eller Menu kan skanningen när som helst stoppas.

VARNING! Automatisk kanalsökning raderar alla tidigare sparade kanallistor.
DVB-C-läge (via kabel) är tillgängligt för att ta emot de digitala kanalerna, välj DVB-C och tryck 
på OK för att starta skanningen.

VARNING! Se till att inte välja detta läge om du använder traditionella markbundna 
antennsystem.
VARNING! Mottagningen och därmed visningen av digitala marksända kanaler 
beror på nivån och kvaliteten på den tillgängliga antennsignalen. Signalen varierar 
beroende på det område där du bor, till korrekt orientering/funktion av 
antennsystemet och kvaliteten på signal som sänds av de digitala markbundna 
repeatrarna

Redigering av kanallistan.

TryckMENYtillKanaltillRedigera programoch bekräfta genom att trycka på OK. När listan väl 
visas är alternativen:
RÖD(Radera): välj en eller flera kanaler, radera dem genom att trycka på den RÖDA knappen. 
Blå(Hoppa): välj kanalen och tryck på den BLÅ knappen, när den väl är aktiverad kan kanalen 
väljas med sifferknapparna på fjärrkontrollen.
Gul (flytta):för att flytta en kanal, välj den kanal du vill flytta, tryck på Gulknappen, 
använd piltangenterna för att flytta kanalen till önskad position eller ange önskat 
positionsnummer och tryck sedan påOKatt bekräfta.
Satellitläge
Om du väljer satellit kan du välja att ladda en standardlista med satellitkanaler genom att 
trycka på OK och bekräfta Ja (vänsterpil) till bekräftelseförfrågan; eller fortsätt med 
normala installationer, när satellitparametrarna är inställda, skanningstyp, kanaltyp och 
typ av tjänst, genom att trycka på OK och välja Nej (högerpil) på nästa skärm.

För att aktivera mottagningsläget för digitala kanaler, tryck påKällatillSatellit. Du 
kan skanna de tillgängliga frekvenserna med ditt satellitantennsystem, automatiskt 
söka efter alla satellitkanaler från den första installationen eller genom en 
automatisk skanning tillgänglig i menyn Kanaler.
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Antenninställning
de grundläggande inställningarna för att tillåta användning av TV:n med ett enda Universal 
LNB (Low Noise Block Converter)-system (används vanligtvis för satellitsystem i Italien); om ditt 
system har gjorts med en annan konfiguration måste du ändra antenninställningarna på 
lämpligt sätt.

VARNING! Fel antennkonfiguration kan resultera i att några eller alla kanaler inte 
laddas. Om du inte känner till egenskaperna hos ditt antennsystem och/eller inte 
kan konfigurera mottagaren på rätt sätt själv, kan du rådfråga en professionell 
installatör för råd. Effekt- och signalkvalitetsindikatorerna hänvisar till den första 
transpondern i den valda satellitlistan

Fabriksåterställ
Denna funktion låter dig återställa fabriksinställningarna. För att göra det, väljÅterställ inställningar

. . . och välj JA på den nya skärmen. TV:n kommer att återställas till 
fabriksinställningarna.
VARNING! Om du återställer fabriksinställningarna startas installationsguiden (se avsnittet "Första 
installationen") och rensar även alla tidigare lagrade kanaler och inställningar som användaren har 
ställt in.

Tekniska specifikationer

Visa Diagonal 31,5" (80 cm) 16:9 Bred
Upplösning 1366 (H) x 768 (V) - HD-KLAR
Kontrastförhållande 1000:1
Ljusstyrka 200 (cd/m2)
Synvinkel 178 ° / 178 ° (H / V)

Ingångar A/V in YPbPr + ljud
HDMI 2
Ljud ut Koaxial
USB 2 - Mediaspelare
Hörlur 1

TV-signal RF DVB-T-ingång 75 Ω - VHF / UHF - 7MHz / 8MHz
RF-ingång DVB-S 1 typ F

MPEG2,
H.265 / HEVC

MPEG4 H.264 / AVC och
Video

Audio MPEG1 lager1/2; DD; DD +; AAC; HE-AAC
Högtalare 2 x 10 watt

Specifikationer Strömförsörjning 100V - 240V ~ 50 / 60Hz
Konsumtion <0,5W i standby; 55W Max
Stöds
formatera

AVI / MP4 / MKV (kompatibel H.265)

Storlek (bxhx
d)

Med stativ 726 x 468 x 165 mm
Utan stativ 726 x 435 x 76 mm
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Stöd för väggfäste VESA 100 / M4 * L10
Standard fjärrkontroll, enkel 
fjärrkontroll, användarmanual.Tillbehör

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse
Tillverkaren, TELE System Digital srl., uppger att radioutrustningstypen för TV med namnet 
TS32 LX12 överensstämmer med 2014/53 / EU-direktivet. Den fullständiga texten till EU:s 
överensstämmelsedeklaration finns tillgänglig på följande internetadress: https://
www.telesystem.it/CE





28000198 LED-TV TS32 LX12

För detaljerad information, besök webbplatsen för TELE System Digital Srl

För detaljerad information, besök webbplatsen för TELE System Digital Srl

Ausführliche Informationen finden Sie auf der Webbsida av TELE System Digital Srl

Omfattas av ett eller flera patentkrav listade på 
patentlist.accessadvance.com.

Täcks av ett eller flera patentkrav som anges på 
patentlist.accessadvance.com.

TELE System Digital Srl 
Via dell'Artigianato, 35 
36050 Bressanvido (VI)

Hemsida:www.telesystem-world.com
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