


  

 

Прочитайте всі вказівки перед використанням телевізора і збережіть цей посіб-
ник у надійному місці для подальшого використання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
ЩоБ зМЕНШИТИ рИзИК УрАЖЕННЯ СТрУМоМ, НЕ зНІМАЙТЕ КрИШКУ (АБо 
зАДНЮ ПАНЕЛЬ). КорИСТУВАЧ НЕ ПоВИНЕН оБСЛУГоВУВАТИ ЧАСТИНИ 
ВСЕрЕДИНІ ВИроБУ. зВЕрНІТЬСЯ До КВАЛІФІКоВАНоГо ПЕрСоНАЛУ.

Символ з блискавкою в рівносторонньому трикутнику попереджає ко-
ристувача про наявність неізольованої «небезпечної напруги» всере-
дині корпусу виробу, яка може створити ризик ураження електричним 
струмом.
знак оклику всередині рівностороннього трикутника попереджає ко-
ристувача про наявність важливих інструкцій з експлуатації та техніч-
ного обслуговування (ремонту) в супровідній документації до виробу.

НОРМАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
Це обладнання генерує, використовує і може випромінювати радіочастотну 
енергію. Якщо воно встановлено неправильно або не використовується відпо-
відно до інструкцій, то може створювати перешкоди для радіозв’язку. Проте, не 
можна гарантувати відсутність перешкод в кожному окремому випадку. Якщо це 
обладнання створює перешкоди для радіо- чи телевізійного сигналу, що можна 
з легкістю визначити, ввімкнувши і вимкнувши обладнання, можна спробувати 
усунути перешкоди одним або декількома з наступних способів:
• Перемістіть приймальну антену.
• збільшіть відстань між обладнанням і приймачем.
• Підключіть обладнання до мережі, відмінної від тієї, до якої підключений 

приймач.
• звернутися за допомогою до дилера або досвідченого радіо /телевізійного 

техніка.
Будь-які зміни або модифікації, не схвалені стороною, відповідальною за відпо-
відність, можуть призвести до позбавлення користувача права на експлуатацію 
даного обладнання.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Не намагайтеся якимось чином модифікувати цей продукт без письмового до-
зволу постачальника. Несанкціоноване внесення змін може привести до позбав-
лення користувача права використання даного виробу.
Не рекомендується тримати на екрані тривалий час нерухоме, а також надто 
яскраве зображення.
Рисунки та ілюстрації в цьому посібнику наведено тільки для довідки і 
можуть відрізнятися для фактичного виробу. Конструкція виробу може 
бути змінена без попереднього повідомлення.

Увага  
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ
• Щоб знизити ризик виникнення пожежі або ураження електричним струмом, 

не піддавайте виріб впливу дощової води або вологи.
• Не слід перешкоджати вентиляції, перекриваючи вентиляційні отвори таки-

ми предметами, як газети, скатертини, штори і т.д.
• На виріб не повинні потрапляти краплі або бризки; неприпустимо ставити 

на виріб ємності з рідиною, наприклад, вази.
• Слід звернути увагу на екологічні аспекти утилізації акумулятора. Не вики-

дайте використані акумулятори в сміттєвий ящик. зверніться до продавця, 
щоб захистити навколишнє середовище.

• При встановленні телевізора витримуйте відстань мінімум 4 дюйма між те-
левізором та іншими предметами (стіни, стінки ящиків і т. ін.) для забезпе-
чення належної вентиляції. Неналежна вентиляція може призвести до по-
жежі або проблем з виробом, пов’язаними з нагріванням його внутрішньої 
частини.

• На виріб не слід ставити джерела відкритого полум’я, наприклад, запалені 
свічки.

• Щоб запобігти поширенню вогню, завжди тримайте свічки та інші джерела 
відкритого вогню подалі від виробу.

• Виріб може вийти з ладу, коли на нього діє електростатичний розряд. Його мож-
на запустити знову вручну, відключивши і повторно ввімкнувши живлення.

УВАГА Підключення кабелю живлення
рекомендується, щоб більшість виробів мали виділений ланцюг, тобто одну роз-
етку, що живить тільки цей виріб і не має додаткових роз’ємів або відгалужень.
Не перевантажуйте електричні розетки. Перевантажені настінні розетки, осла-
блені або пошкоджені розетки, подовжувачі, зношені шнури живлення, пошко-
джена або з тріщинами ізоляції проводів становлять небезпеку. Будь-яка з цих 
умов може призвести до ураження електричним струмом або стати причиною 
пожежі. Періодично перевіряйте шнур живлення виробу. Якщо його зовнішній 
вигляд вказує на пошкодження або знос, вимкніть виріб, припиніть використан-
ня виробу і замініть шнур точним аналогом у фірмовому сервісному центрі. за-
хистіть шнур живлення від фізичних або механічних впливів, таких як перекру-
чення, перегини, здавлювання, затискання дверима або притискання. зверніть 
особливу увагу на роз’єм, розетки і місця, де шнур виходить з виробу.
Вилка мережі використовується для відключення пристрою, після вимкнення до 
виробу можна вільно торкатися.

робоча температура: від 5° C до 35° C
Температура зберігання: від -15° C до 45° C

робоча вологість:<80%
Вологість зберігання:<90%

Дане обладнання відноситься до класу II або електричних приладів 
з подвійною ізоляцією. Воно розроблено таким чином, що не вимагає 
заземлення для безпеки

Увага 
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ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
• Прочитайте дані вказівки.
• збережіть ці інструкції.
• Врахуйте всі попередження.
• Дотримуйтеся всіх вказівок.

• Не закривайте вентиляційні отвори. 
Встановлюйте виріб згідно з вказівками 
виробника.

• Не використовуйте виріб 
біля води. 

• Не встановлюйте виріб поблизу джерел 
тепла, таких, як радіатори, обігрівачі, 
печі або інші прилади (включаючи під-
силювачі), які випромінюють тепло. 

 • Чистку проводьте лише су-
хою ганчіркою.

• Не порушуйте функціонування поляр-
ної або заземлюючої вилки. Полярна 
вилка має два контакти, один з яких 
ширше іншого. заземлювальна вилка 
має два ножових контакти і третій кон-
такт заземлення. Широкий контакт або 
третій стрижень використовується для 
забезпечення безпеки. Якщо вилка не 
підходить до вашої розетки, зверніться 
до електрика для заміни застарілої роз-
етки.

 
 

 
 

 

 

• Слідкуйте, щоб на шнур жив-
лення не наступали, не пе-
ретискали, особливо побли-
зу вилок, розеток і точки, де 
вони виходять з виробу.

• Вимикайте виріб під час грози або коли 
він не використовується протягом три-
валого періоду.

Інструкції з безпеки
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ПРО УТИЛІЗАЦІЮ
Не викидайте цей виріб разом зі звичайним побутовим сміттям.
Належна утилізація цього виробу повинна здійснюватися відповідно до місцево-
го законодавства.

ПРИМІТКА
Якщо телевізор здається холодним на дотик, може бути невелике «мерехтіння», 
коли він вмикається. Це штатний режим; телевізор функціонує нормально.
Деякі точкові дефекти можуть бути видимі на екрані як крихітні червоні, зелені 
або сині плями. однак це не робить негативного впливу на якість роботи моні-
тора.
Уникайте дотику до екрану, не тримайте ваш палець (пальці) біля нього трива-
лий час. Це може створити ефект тимчасових спотворень екрану.

• Використовуйте тільки пристосування / аксесуари, визначені виробником.

• Використовуйте тільки візок, 
підставку, штатив, кронш-
тейн або стіл, схвалені ви-
робником або які продають-
ся разом з виробом. Коли ви-
користовується візок, будьте 
обережні при переміщенні 
візка / виробу, щоб уникнути 
травми від перекидання.

• Технічне обслуговування повинно здій-
снюватися кваліфікованим персона -
лом. обслуговування необхідно при 
будь-якому пошкодженні виробу, напри-
клад, при пошкодженні кабелю живлен-
ня або вилки, при попаданні рідини або 
сторонніх предметів всередину виробу, 
коли виріб піддається впливу дощу або 
вологи, при нештатній роботі, падінні.

 

 

 

 

Інструкції з безпеки
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Кнопка управління

ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛь

Дистанційний датчик
Індикатор живлення

Кнопка POWEr/MENU (живлення/меню): 
Вмикає і вимикає телевізор.
Відкриває і закриває меню.
Кнопки CHaNNEL (Канал): 
(Кнопки управління курсором: 
Кнопки vOLUME (гучність): 
(Кнопки управління курсором:   в режимі меню) 

Натисніть кнопку , щоб відкрити швидке меню:

Source/Джерело: відкриває меню вибору 
джерела вхідного сигналу.
Menu/Меню: відкриває екранне меню телеві-
зора.

Home/Головна сторінка: доступ до інтелекту-
альної домашньої сторінки.

Power/Живлення: вимикає телевізор.

ПРИМІТКА:
кнопки можуть відрізнятися для різних моделей.

Кнопки управління та гнізда під'єднання 

 ▲/▼ 

►/◄

 

Source Power

Menu

------

Home

 +/-  

5



 
ЗАДНЯ І БІчНА ПАНЕЛь

№ Назва опис

1 LAN
роз’єм локальної мережі (LAN). Підключіть 
кабель LAN до цього роз’єму для підключення 
до мережі.

2
AV IN Аудіо-візуальний вхід.3
PC/ PC AUDIO роз’єми ПК / PC AUDIO.

HDMI1/2/3 Вхід HDMI.
ANT Підключення до зовнішньої антени.

6

Компонентний вихід (YPbPr).

DIGITAL AUDIO OUT Підключення до зовнішнього цифрового аудіо 
пристрою.

USB роз’єм USB. Підключає накопичувач USB для 
відтворення мультимедійних файлів.

ПРИМІТКА:
параметри входу / виходу можуть змінюватися в залежності від моделі.

 6

 9

7

8

5

 10

(mini)COMPONENT

COMMONINTERFACE ВСТАВИТИ КАРТУ CI (карту загального
інтерфейсу)

Earphone Аудіовихід/вихід для навушників

 21 3 4

4
5

7

8

10

9

Кнопки управління та гнізда під'єднання 
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 ПІДКЛЮчЕННЯ КАБЕЛЮ

Детально ознайомтеся з відповідним змістом в «Інструкції з безпеки» перед 
установкою і використанням.
ПРИМІТКА:
При підключенні або відключенні телевізора, комп’ютера або іншого обладнання 
необхідно переконатися в тому, що блок живлення відключений; при відключен-
ні силового або сигнального кабелю тримайтеся за вилку (ізольована частина), 
а не за сам кабель.

телевізора.

через аудіокабель.

-
нентного входу (Y, Pb, Pr) телевізора за допомогою AV-кабелю.
ПРИМІТКА:
обидва звукові сигнали AV і компонента є входом від «L-COMPONENT-R».

інший кінець кабелю VGA до VGA-роз’єму на телевізорі і затягніть болти за 
годинниковою стрілкою на кожному кінці VGA-кабелю.
ПРИМІТКА:
При підключенні 15-штирьового роз’єму VGA не вставляйте роз’єм із зусиллям, 
щоб не пошкодити штирі.

5. Підключіть один кінець кабелю HDMI до вихідного роз’єму HDMI; підключіть 
інший кінець кабелю HDMI до гнізда HDMI на телевізорі.
ПРИМІТКА:
Підключення HDMI виконуйте обережно, без зусиль, щоб не пошкодити штирі.

-
ключення до швидкісного мережевого інтерфейсу.

Передача звукового сигналу телевізора до зовнішнього звукового облад-
нання через вихідний роз’єм Digital Audio (цифрове аудіо).

 Перевірте і переконайтеся, що всі AV-кабелі правильно з’єднані з відповід-
ними роз’ємами.
 Підключіть силовий кабель до джерела живлення на 100-240 В.

ПРИМІТКА:
Параметри живлення телевізора 100-240 В, 50/60 Гц; не підключайте до гнізда 
живлення напругу вище цього діапазону.
Перед підключенням до зовнішнього пристрою переконайтеся, що телевізор і 
зовнішні пристрої відключені. При підключенні врахуйте назву і колір інтерфейсу 
для підключення сигнального кабелю.

входом  

 

CI  карті.   

в, таких 
як 

обладнання. 

 

CI:  встановіть  CI  карту  в  гніздо  PCMCIA,  згідно  стрілки  на  
9.  : підключіть його до Ваших навушників або іншого звукового 

11.

12.

   USB-диск. 

Підключення та настройки 

1. роз’єм локальної мережі (LAN). Використовуйте мережевий кабель для під

2. Підключіть один кінець кабелю VGA до VGA-роз’єму комп’ютера, підключіть 

3. Аудіовихід DVD-плеєра можна з ’єднати з роз ’ємом аудіовходу на телевізорі 

4. Вихідний радіочастотний роз є’ м можна з є’ днати з радіочастотним 

6.

7. Клема компонентного виходу (Y, Pb, Pr) DVD може підключатися до компо

8.   

10. USB: USB-порт використовується для підключення USB-пристрої
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  ВИКОРИСТАННЯ ПУЛьТА ДИСТАНЦІйНОГО КЕРУВАННЯ
При використанні пульта дистанційного керування направляйте його на сенсор 
дистанційного керування на телевізорі. Якщо між пультом дистанційного керу-
вання і датчиком на виробі знаходиться предмет, виріб може не працювати.
• Направте пульт дистанційного керування на датчик телевізора.
• Під час перегляду телепрограми в яскраво освітленому місці інфрачерво-

ний датчик пульта дистанційного керування може належним чином не пра-
цювати.

• рекомендована ефективне відстань для використання пульта дистанційно-
го керування 7 м.

УСТАНОВКА
 
АКУМУЛЯТОРІВ

 
В

 
ПУЛьТ

 
ДИСТАНЦІйНОГО

 
КЕРУВАННЯ

1. Відкрийте кришку в задній частині пульта дистанційного керування.
2. Встановіть два акумулятори AAA. Переконайтеся, що положення відповідає 

полярності згідно зі схемою всередині відсіку.
3. Встановіть на місце кришку.

ЗАМІНА АКУМУЛЯТОРА
Коли потрібно встановлювати акумулятори в пульт дистанційного керування, ро-
біть це згідно з інструкцією нижче.
Коли акумулятори розряджаються, робоча відстань пульта значно зменшується 
і вам потрібно замінити акумулятори.
ПРИМІТКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ АКУМУЛЯТОРІВ:
Використання неправильного типу акумуляторів може викликати витік хімічних 
речовин та / або вибух.
Зверніть увагу на наступне:
• завжди перевіряйте, що акумулятори вставлені з урахуванням полярності, 

як зазначено на кришці акумуляторного відсіку.
•
 

різні типи акумуляторів мають різні характеристики. Не змішуйте різні типи 
акумуляторів.

• Не встановлюйте старі і нові акумулятори разом. Спільне використання 
старих і нових акумуляторів скоротить термін служби акумулятора і / або 
спричинить витік.

• замініть акумулятори, як тільки вони перестануть працювати.
• Хімічні речовини, що витікають з акумуляторів, можуть викликати роздрату-

вання шкіри. Якщо з акумуляторів просочуються хімічні речовини, негайно 
витріть їх сухою ганчіркою.

• Акумулятори можуть мати більш коротку тривалість служби через умови 
зберігання. Виймайте акумулятори щоразу, коли ви припускаєте, що пульт 
дистанційного керування не буде використовуватися протягом тривалого 
періоду. • Акумулятори (акумуляторний блок або встановлені акумулятори) не повинні 
піддаватися надмірному нагріванню від джерел на зразок сонця, вогню або 
подібних.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Якщо неправильно замінити акумулятори, це може призвести до вибуху.
замінюйте акумулятори на акумулятори еквівалентного типу.

Приступаючи до роботи
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 Пульт дистанційного керування 
 Призначення кнопок оригінального пульта дистанційного керування є 

наступним: 

1.   : Живлення; вмикає телевізор / переводить 
його в режим очікування 

2.   : Натискайте для вибору беззвучного режиму 
чи виходу з нього. 

3. II: Пауза (у режимі мультимедіа). 
 : Натискайте  для  входу  в режим  

Змішування ("MIX") при роботі з телетекстом. 
4.   : Зупин  (у  режимі  мультимедіа).  

     : Утримання сторінки телетексту на екрані; 
натискайте повторно для виходу з цього 
режиму. 

5.  : Відтворення (у режимі мультимедіа). 

  : Натискайте для входу в режим 
відображення телетексту ("Teletext"), 
натискайте повторно для виходу з цього 
режиму. 

6. СУБТИТРИ ("SUBTITLE"): Натискайте для 
вибору альтернативної мови відображення 
субтитрів у процесі перегляду/відтворення 
програми цифрового телебачення 
     : Зміна розміру екрана телетексту в режимі 
відображення 

7.   : Попередній (у режимі мультимедіа). 
   i  : Перехід до класифікаційної сторінки. 

8.   : Наступний (у режимі мультимедіа). 
 ?  : Відображення схованої інформації деяких 
зі сторінок телетексту. 

9.   : Швидке прокручування назад (у режимі 
мультимедіа). 

   : Вхід у режим субтитрів чи підсторінку. 
10.   : Швидкий перехід уперед (у режимі 

мультимедіа). 

   : Відміна телетексту без виходу з 
відповідного режиму. 

11. EPG: Відкриття електронного ТВ-гіду, який 
можна використовувати в режимі цифрового 
телебачення  

12. P.MODE:  Натискайте  цю  кнопку для зміни 
режиму зображення. 

13. INFO: Натискайте цю кнопку для відображення 
на екрані інформації щодо поточної програми. 
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 Пульт дистанційного керування 

ПРИМІТКА: 
 Усі зображення наведені в даному посібнику користувача лише в довідкових цілях; 

фактичний зовнішній вигляд вашого виробу може відрізнятися від показаного на 
ілюстраціях. 

 Кнопки пульта, що не згадані в даній інструкції, не використовуються. 

14. S.MODE: Натискайте цю кнопку для зміни 
режиму відтворення звуку. 

15. ЦИФРОВІ КНОПКИ: Вибір каналів чи 
імпорт пароля. 

16. MENU: Натискайте для відображення 
головного меню телевізора.  

17. SOURCE: Натискайте для вибору 
джерела сигналу.  

18. ▲/▼/◄/►: Вибір напрямку.\ 
19. OK: Натискайте для виконання 

процедури, що була обрана в екрані 
меню.  

20. BACK/  : Повернення до 
попереднього меню / попередніх сторінок. 

21. HOME: Доступ до "розумної" початкової 
сторінки. 

22. +  - : Натискайте для збільшення чи 
зменшення рівня відтворюваного звуку. 

23.   : Активація/деактивація віртуальної 
миші.  

24. ∧P∨: Натискайте для вибору каналів у 
висхідному чи низхідному порядку.  

25. КОЛЬОРОВІ КНОПКИ: Червона/ зелена/ 
жовта/ синя кнопки навігації. 

26.  : Вибір режиму NICAM. 
27. ZOOM: Натискайте для зміни масштабу 

зображення.   
28. SLEEP: Натискайте для налаштування 

параметрів таймера переходу в "сплячий" 
режим. 
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 Налаштування параметрів виробу при першому використанні
При першому включенні телевізора в мережу на екрані буде відображена 
послідовність екранних підказок, що допоможуть вам виконати налаштування 
основних параметрів. 
ПРИМІТКА: Переконайтеся в тому, що до телевізора підключена антена чи 
кабель системи кабельного телебачення. 
1. Виберіть бажану мову 

Натискайте кнопки ▲/▼для вибору мови відображення меню, а потім натисніть 
кнопку OK для підтвердження вашого вибору; після цього натисніть кнопку ► 
для переходу до наступного кроку налаштування. 

2. Виберіть країну вашого місцезнаходження 
  Натискайте кнопки ▲/▼для вибору країни, де ви проживаєте, а потім натисніть 

кнопку OK для підтвердження вашого вибору; після цього натисніть кнопку ► 
для переходу до наступного кроку налаштування. Для переходу до 
попереднього кроку налаштування натисніть кнопку ◄. 

3. Виберіть ваш часовий пояс 
  Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору відповідного часового пояса, а потім 

натисніть кнопку OK для підтвердження вашого вибору; після цього натисніть 
кнопку ► для переходу до наступного кроку налаштування. Для переходу до 
попереднього кроку налаштування натисніть кнопку ◄. 

4. Налаштуйте параметри вашої мережі 
  Будь ласка, перевірте справність вашого мережевого кабелю та вставте його до 

відповідного гнізда; у якості альтернативи ви можете використовувати 
бездротову мережу. Якщо ви бажаєте налаштувати параметри мережі пізніше, 
натисніть кнопку ► для пропускання процедури налаштування параметрів 
мережі. Для переходу до попереднього кроку налаштування натисніть кнопку ◄. 

Основні операції 
ВМИКАННЯ І ВИМИКАННЯ ТЕЛЕВІЗОРА
ВМИКАННЯ ТЕЛЕВІЗОРА
Підключіть телевізор до електричної мережі. Щоб ввімкнути телевізор із режиму 
очікування, необхідно натиснути кнопку  на пульті дистанційного управління.

ВИМИКАННЯ ТЕЛЕВІЗОРА
Натисніть кнопку  на пульті дистанційного управління, щоб увійти в режим 
очікування. Щоб відключити телевізор повністю, витягніть штекер із розетки.
Не залишайте телевізор у режимі очікування протягом тривалого періоду. Якщо 
ви не будете користуватися телевізором протягом тривалого часу, рекоменду-
ється відключити телевізор від мережі і антени.

СИГНАЛ ВІДСУТНІй
Повідомлення «No Signal» (сигнал відсутній) з’явиться на екрані, коли немає 
вхідного сигналу. У режимі роботи з ПК телевізор вимкнеться автоматично, якщо 
немає сигналу протягом 2 хвилини.
В іншому режимі телевізор вимкнеться автоматично, якщо немає сигналу про-
тягом 15 хвилин.
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 Основні операції 

6. Програма телепередач 
  Будь ласка, виберіть спосіб перегляду телевізійних програм чи джерела, а потім 

перейдіть до їхнього перегляду. При виборі телевізійного сигналу додержуйтесь 
підказок меню. Телевізор почне процедуру автоматичного сканування та 
збереження в пам'яті всіх доступних каналів.    

ПРИМІТКА:  
 Якщо телевізор не приймає ніяких каналів, будь ласка, перевірте з'єднання з 

антеною чи обрані налаштування країни вашого місцезнаходження, а потім 
спробуйте провести процедуру автоналаштування знову.  

5. Підключення до Телевізійного Помічника ("TV Assistant") 
  Для завантаження додатка на ваш мобільний пристрій, будь ласка, виконайте 

сканування двомірного коду. Для переходу до наступного кроку налаштування 
натисніть кнопку ►. Для переходу до попереднього кроку налаштування 
натисніть кнопку ◄.    

ВИБІР КАНАЛУ
Використовуйте      /      на панелі телевізора або  на пульті дис-
танційного керування.
1. Натисніть  для перемикання на канал з наступним номером.
2. Натисніть  для перемикання на канал з попереднім номером.
Використання цифрових кнопок 0-9.
Кнопками можна вибрати номер каналу від 0 до 9.
Приклад
Щоб обрати однозначний канал (наприклад, 5): натисніть кнопку 5.
Щоб обрати двозначний канал (наприклад, 20): натисніть 2 і 0 протягом коротко-
го часу.

РЕГУЛЮВАННЯ ГУчНОСТІ
• Натисніть + / - на панелі телевізора або  на пульті дистан-

ційного управління для регулювання гучності.
• Якщо хочете відключити звук, натисніть кнопку .
• Можна знову ввімкнути звук повторним натисканням  або збільшенням 

гучності.

P

+ -

 
 

ІНФОРМАЦІйНИй ЕКРАН
Натисніть кнопку INFO на пульті дистанційного керування для відображення ін-
формації про поточну програму.

ВИБІР ДЖЕРЕЛА СИГНАЛУ
Можна обрати джерело вхідного сигналу, натиснувши кнопку SOURCE (джере-
ло) на пульті дистанційного керування. Натисніть кнопки  для перемикан-
ня між джерелами вхідного сигналу і натисніть OK для підтвердження вибору.

▲/▼
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 Використання головного меню   

Перед початком використання телевізора ознайомтеся з інформацією, що 
наведена нижче, щоб довідатися, як використовувати різні пункти меню для 
вибору та налаштування різних функцій. Процедура доступу може відрізнятися в 
залежності від обраного меню.  
1. Для відображення головного меню натисніть кнопку MENU. 

 
2. Для переходу між пунктами головного меню натискайте кнопки ◄/►. Вам 

будуть доступні пункти меню"Додому", "Джерело","Картинка","Звук"," " , 
"Блок системи","Налаштування" та"Додатково". 

3. Для відкриття сторінки підменю натискайте кнопку OK. 
4. Для вибору кращих варіантів налаштувань натискайте кнопки ▲/▼/◄/►. 
5. Для зміни налаштувань натискайте кнопку ◄/►. 
6. Для повернення до попереднього меню натискайте кнопку MENU чи    

BACK/ .  

Основні операції 

ПРИМІТКА:
Коли пункт меню сірий, це означає, що він тимчасово недоступний або не може 
бути змінений.
Деякі пункти меню можуть бути приховані в залежності від режимів або сигналу 
використовуваних джерел.
Кнопки на телевізорі мають ті ж функції, що і відповідні кнопки на пульті дис-
танційного управління. Якщо пульт дистанційного управління загубиться або не 
працює, можна використовувати кнопки на телевізорі для вибору меню. Це ке-
рівництво сфокусовано на використанні пульта дистанційного управління.

•

•

•

         

Канал
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 Використання телевізора 
 Конфігурування Меню початкової сторінки

Початкова сторінка є інтерфейсом входу до всіх інших функцій, сторінки яких 
можна відкривати з даного інтерфейсу одну за одною. 
За рахунок використання функції початкового меню можна задовольняти потреби 
різних користувачів і дозволити їм цілком використовувати усі відео- та аудіо 
ефекти, що входять до набору функцій машини.  
Для відкриття початкового інтерфейсу натисніть кнопку HOME, як показано на 
ілюстрації, що наведена нижче. 

 

(Вигляд вікна може відрізнятися в залежності від моделі) 

Для циклічного перебору всіх опцій натискайте кнопки зі стрілками. Для входу до 
малого вікна для вибору відповідної функції натискайте кнопку OK. Для виходу з 
початкового інтерфейсу натискайте кнопку BACK/  . 
• Браузер

Для вибору браузера ("Browser") натискайте кнопки ▲/▼/◄/►, а потім для 
відкриття відповідного вікна натискайте кнопку OK. На екрані відобразиться 
головна сторінка браузера. 
 

 

Після натискання кнопки напрямку для вибору одного веб-сайту натисніть кнопку 
OK для входу в нього. Після входу на веб-сайт клавіші виконують наступні 
функції: 
Клавіша напрямку: Дозволяє переміщати курсор.    
Клавіша OK: Дозволяє відкривати обраний контент. 
Клавіша BACK/ : Використовується для повернення до нещодавно 

Телевізійний 
екран: Тут 
відображається 
інформація 
поточного вікна 
вибору джерела 
сигналу 

Додатки, що 
рекомендуються: Тут 
відображаються 
рекомендовані  
служби. Ви можете 
додавати додатки  
до даного списку. 

Служби додатків: 
Ви можете 
скористатися 
різними 
пропонованими 
службами. 

Опції вибору 
джерела сигналу 
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 Використання телевізора 
 переглянутої сторінки чи для виходу з браузера. 
Багатофункціональна екранна клавіатура використовується у різний спосіб для 
тих випадків, коли органи управління для введення команд до поточного екрану 
представлені полями введення, при відміченні яких автоматично відкривається 
відповідне вікно, та коли для відкриття вікна використовується натискання кнопки 
OK; для закриття вікна використовується натискання кнопки BACK/ . 
ПРИМІТКА: 
• Багатофункціональна екранна клавіатура використовується для введення букв, 
цифр і символів, а також підтримує введення з зовнішньої комп'ютерної 
клавіатури. 

• Вищевикладені інструкції наведені лише в довідкових цілях і для конкретного 
режиму введення; при керуванні пристроєм, будь ласка, дотримуйтесь вказівок, 
що з'являються на екрані.  

• Відтворення мультимедійних файлів
1. Спочатку підключіть до USB-порту відповідний носій даних. 
2. Натискайте кнопки ▲/▼/◄/► для вибору меню Мультимедіа ("Multimedia"), а 

потім натисніть кнопку OK для входу в підменю. 
(Опції: Відео ("Video"), Музика ("Music"), Фото ("Photo"), Папка ("Folder")). 

3. Для зміни налаштувань натискайте кнопки▲/▼. 
4. Натискайте кнопку BACK/  для повернення до головного екрану    
  "розумного" початкового меню.  
ПРИМІТКА:  
• Деякі пристрої USB можуть не підтримуватися, або ж підтримка може бути не  
 повною.  
• Макс. навантаження на USB-порт: 5 В пост. струму 500 мА.  
• Переносні тверді диски деяких (великих) об’ємів можуть не підтримуватися 
системою. Рекомендується використовувати переносний твердий диск із 
низьким споживанням енергії (струм споживання не повинен перевищувати  
500 мА). 

Підтримувані формати 
Функція Мультимедіа підтримує роботу з USB-пристроями. 
При цьому можуть відтворюватися музичні файли, відео файли чи файли 
фотозображень. 
Підтримуються наступні формати музичних файлів: MP3, WAV. 
Підтримуються наступні формати відео файлів: MPG, AVI, VOB, DAT, MP4,  
MOV/MKV. 
Підтримуються наступні формати фотозображень: JPG, JPEG, BMP, PNG. 

 ПРИМІТКА:  
• Документи з особливими алгоритмами можуть не чи підтримуватися  
 підтримуватися не повною мірою.  
• Підтримуються лише файли форматів, що зазначені вище, які знаходяться на 

USB-носіях; якщо конкретний формат файлу не підтримується, необхідно 
переконвертувати його у файл, що підтримується пристроєм.  
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 Використання телевізора 
 • Головний робочий інтерфейс   

 
Основні робочі операції 
1. Для вибору опцій "Відео", "Музика", "Фото", "Папка" використовуйте кнопки 

◄/►. Для входу в підменю використовуйте кнопку OK.  
2. Для переміщення курсору натискайте кнопки ▲/▼/◄/►, а для відкриття 

папки – кнопку OK. 
3. Для виділення файлу використовуйте кнопки зі стрілками, а для відтворення 

файлу – кнопку OK.  
4. Для зупину відтворення файлу натискайте кнопку  .   
5. Для повернення до попереднього меню натискайте кнопку BACK/ . 

 

- Відтворення відео файлів 
Для вибору опції "Відео" у меню мультимедіа натискайте кнопки◄/►, потім 
натискайте кнопку OK для введення. 
Відео файли можуть відтворюватися тільки при використанні зазначеної     
категорії меню.  
Для вибору бажаної папки чи файлу використовуйте кнопки ▲/▼/◄/►, потім 
натискайте кнопку OK для підтвердження вибору та ще раз кнопку OK чи ► для 
відтворення. 
У процесі відтворення відео файлів: 
• Натискайте кнопку MENU на пульті дистанційного керування для     
приховання/відображення екранної панелі інструментів.  

 
Натискайте кнопки◄/►для вибору бажаної функції, а потім - кнопку OK для 
підтвердження. 
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 Використання телевізора 
 ＊Для вибору певної функції екранної панелі інструментів (наприклад, перехіду 

до попереднього файлу, відтворення, паузи, перехіду до наступного файлу) 
натискайте кнопки ◄/►, а потім - кнопку OK. 

＊Натискайте кнопку   чи BACK/  для виходу з режиму відтворення та 
повернення до сторінки списку файлів.  

- Відтворення музичних файлів 
Для вибору опції "Доріжка" у меню мультимедіа натискайте кнопки ◄/►, а потім 
натискайте кнопку OK для введення даних. Відео файли можуть 
відтворюватися тільки при використанні зазначеної категорії меню. 
Для вибору бажаної папки чи файлу використовуйте кнопки ▲/▼/◄/►, потім 
натискайте кнопку OK для підтвердження вибору та ще раз кнопку OK чи ► для 
відтворення. 
У процесі відтворення аудіо файлів: 
• Натискайте кнопку MENU на пульті дистанційного керування для     
приховання/відображення  екранної  панелі  інструментів.  

 
＊ Натискайте кнопки ◄/► для вибору бажаної функції екранної панелі 

інструментів, такої як Перехід до попереднього файлу, Перехід до наступного 
файлу, "відтворити", "призупинити" а потім - кнопку OK для підтвердження. 

＊ Натискайте кнопку   чи BACK/  для виходу з режиму відтворення та 
повернення до сторінки списку файлів.  

- Перегляд фотографічних зображень 
Для вибору опції "Фото" у меню мультимедіа натискайте кнопки◄/►, а потім 
натискайте кнопку OK для введення даних. Файли фотографічних зображень 
можуть проглядатися тільки при використанні зазначеної категорії меню. 
Для вибору бажаної папки чи файлу використовуйте кнопки ▲/▼/◄/►, потім 
натискайте кнопку OK для підтвердження вибору чи кнопку ► для 
відображення файлів у повноекранному режимі. 
У процесі перегляду файлів фотографічних зображень: 
• Натискайте кнопку MENU на пульті дистанційного керування для     
приховання/відображення екранної панелі інструментів. 
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 Використання телевізора 
 

 
＊ Для вибору певної функції екранної панелі інструментів наприклад, Поворот 

уліво, Поворот вправо, Відтворити/Призупинити натискайте кнопки ◄/►, а 
потім - кнопку OK. 

＊ Натискайте кнопку   чи BACK/  для виходу з режиму перегляду та 
повернення до сторінки списку файлів. 

ПРИМІТКА: 
• Для успішного відтворення ваших файлів мультимедіа переконайтеся в тому, 
що ви вибрали належний значок у головному меню відтворення файлів 
мультимедіа.  

• Сервер EShare 
Встановлення та підключення 
Крок 1: Ваш телевізор і смартфон повинні бути підключені до тієї самої 
бездротової мережі з використанням зазначеного додатка. 
Крок 2: Натискайте кнопки ▼/▲/◄ / ► для вибору опції EShareServer, а потім 
натисніть кнопку OK для відкриття додатка. Завантажте додаток шляхом 
сканування QR-коду з телевізійного екрана, або ж відкрийте браузер вашого 
смартфона.   

 
Крок 3: Будь ласка, знайдіть і запустіть додаток EShare, потім виберіть ім'я 
пристрою, який необхідно підключити. Буде активований інтерфейс додатка 
EShare. 
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 Використання телевізора 
 • Використання технології AirPlay
Використання технології AirPlay при роботі з пристроями типу iPhone, iPad 
або iPod Touch. 
З використанням технології AirPlay ви можете відтворювати відео файли, 
музичні файли або файли фотографічних зображень, що зберігаються в різних 
місцях розташування на вашому пристрої, який використовує операційну 
систему iOS, включно з додатками Photos, Videos, Safari та Music, або ж 
безпосередньо зі списку нещодавно використаних додатків. 

     
Для того щоб використовувати технологію AirPlay для відтворення відео  
файлів чи файлів фотографічних зображень на вашому пристрої Smart TV: 
1. Підключіть пристрій, що використовує операційну систему iOS, і ваш пристрій   
  Smart TV до тієї самої бездротової мережі Wi-Fi. 
2. Відкрийте на вашому пристрої додаток Videos, Safari чи Photos. 
3. Знайдіть значок протоколу AirPlay  і доторкніться до нього (якщо ви маєте 

намір використовувати технологію AirPlay для відтворення відео контенту з 
використанням додатків Safari чи Videos, спочатку запустіть відтворення). 

4. Виберіть ваш пристрій Smart TV зі списку доступних пристроїв, що з'явився, та 
запустите відтворення.  

Для відтворення з використанням технології AirPlay аудіо контенту на  
вашому пристрої Smart TV: 
1. Підключіть пристрій, що використовує операційну систему iOS, і ваш    
  пристрій Smart TV до тієї самої бездротової мережі Wi-Fi. 
2. Відкрийте на вашому пристрої додаток Music чи Safari. 
3. Знайдіть значок протоколу AirPlay  і доторкніться до нього. 
4. Виберіть ваш пристрій Smart TV зі списку доступних пристроїв, що з'явився, і 

запустіть відтворення. 
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 Використання телевізора 
• APPS ("Додатки")

Для вибору опції “APPS” натискайте кнопки зі стрілками, потім використовуйте 
клавішу напрямку для зміни точки фокуса та натисніть кнопку OK для того, щоб 
одержати можливість нажимати різні кнопки та виконувати відповідні робочі 
операції; потім дотримуйтесь вказівок, що з'являються на екрані, де буде 
описане виконання наступних робочих операцій.  
Ви можете також вибрати опцію Add apps для додавання ярлика на робочий стіл.  

• ІНШІ ПУНКТИ МЕНЮ 
- Налаштування

 
Для того щоб ввійти до меню системних Налаштування мережі виберіть у 
початковому екрані пункт меню Налаштування. 
Натискайте кнопки ▲/▼/◄/► для вибору налаштувань, а потім натискайте 
кнопку OK для входу в підменю. 
(Опції: Налаштування мережі, Налаштування часу, Додатково налаштування , 
Інформація про продукт". 
Налаштування мережі 
Ви можете нашатувати свій телевизор таким чином, щоб він мав доступ до 
Інтернету через вашу локальну мережу (LAN) з використанням дротового або 
бездротового з'єднання. 
Для забезпечення стабільного Інтернет-з'єднання рекомендується 
використовувати дротове з'єднання чи розміщати маршрутизатор бездротової 
мережі в безпосередній близькості до телевізора.  

• Дротовий режим роботи мережі 
Для того щоб забезпечити мережеве з'єднання, підключайте ваш телевизор до 
Інтернет-маршрутизатора з використанням кабелю Ethernet перед початком 
процесу налаштування.  
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 Використання телевізора 
  Натискайте кнопки ◄/► для вибору типу мережі “Дротова мережа”. Другий 

елемент екрана (wire network) ("дротове мережеве підключення") відображає 
IP-адресу підключення. 

 
Виберіть елемент “Auto IP” ("Автоматичне присвоєння IP-адреси"); клацніть по 
ньому, щоб активувати. Зачекайте впродовж декількох секунд, після чого ваш 
телевізор буде підключений до мережі.  

• Бездротовий режим роботи мережі  
Натискайте кнопки ◄/► для вибору типу мережі “Wireless” ("Бездротова"), 
потім натисніть кнопку ▼ для вибору опції Бездротової мережі ("Wireless 
Network"). 

 
Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору вашого Wi-Fi сигналу. Натисніть кнопку OK, 
після чого на екрані з'явиться вікно введення пароля. 

 
Будь ласка, введіть ваш Wi-Fi пароль. Для вибору відповідних символів у вікні 
клавіатури ви можете натискати кнопки переміщення нагору/вниз/вправо/вліво; 
для введення символу чи цифри натискайте кнопку OK.  Після введення 
правильного пароля виберіть елемент “OK” і натисніть кнопку OK для 
підключення до Wi-Fi сигналу. У випадку успішного підключення елемент, що 
зображує даний Wi-Fi сигнал, буде відзначений символом”√”.  
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 Використання телевізора 
Налаштування часу 
Натискайте кнопки ◄/► для вибору опції Налаштування часу, потім натискайте 
кнопку OK для входу до підменю. 
 (Опції: Автоматичне відновлення ("auto attach"), Часовий пояс ("time zone"),   
 Перехід на літній час ("daylight saving"), 24-годинний формат ("24 hours").) 

- Автоматичне відновлення ("Auto Attach") 
Автоматична синхронізація поточного часу та дати з еталонними. 
Для вибору опції автоматичного відновлення натискайте кнопки ▲/▼, 
натискайте кнопку OK для активації чи деактивації опції. 
ПРИМІТКА: 
• При активації опції Автоматичного відновлення ("On"), опції Редагування часу 
("Time Edit") та Формату дати ("Date Format") відображуються сірим кольором і 
не можуть бути обрані.  

- Змінити("Time Edit") 
Редагування поточних значень часу та дати. 
Для вибору опції редагування часу натискайте кнопки ▲/▼, для редагування 
фактичних значень натискайте кнопку OK. 

- Формат дати("Date Format") 
Вибір формату відображення дати. 
(Опції: Місяць/день/рік ("month/day/year"), День/місяць/рік ("day/month/year"),
Рік/місяць/день ("year/month/day")) 
Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору опції редагування часу, для    
редагування фактичних значень натискайте кнопку OK. 

- Часовий пояс("Time Zone") 
Вибір поточного часового пояса. 
Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору часового пояса, натискайте кнопку OK для  
активації обраної опції. 

- Літній час("Daylight Saving") 
Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору опції переходу на літній час; для 
активації чи деактивацыъ опції натискайте кнопку OK. 

- 

- 24 години("24 Hours") 
Вибір або 12-годинного формату, або 24-годинного формату відображення  
часу. 
Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору 24-годинного формату відображення  
часу; для активації обраної опції натискайте кнопку OK. 
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 Використання телевізора 
Загальні налаштування ("Common") 
Натискайте кнопки ◄/► для вибору загальних налаштувань, натискайте кнопку   
OK для входу в підменю. 
(Опції: Налаштування мови ("language setting"), Метод уведення ("Input method"), 
Управління дозволами ("permission manage"), Відновлення системних 
налаштувань ("system recovery"), Ім'я пристрою ("device name"), Управління 
обліковим записом ("account manage")). 

- Налаштування мови ("Language Setting") 
Вибір мови написів, що відображуються на екрані. 
Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору мовних налаштувань; натискайте кнопку 
OK для підтвердження змін. 

- Метод уведення ("Input Method") 
Завдання поточного методу введення. 
Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору методу введення; натискайте кнопку OK 
для підтвердження вибору. 

- Налаштування дозволів("Permission Manage") 
Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору нашатувань управління дозволами; 
натискайте кнопку OK для підтвердження вибору. 

- Меню відновлення("System Recovery") 
Повернення налаштувань системи до вихідного стану.  
Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору опції відновлення системних налаштувань; 
натискайте кнопку OK для підтвердження вибору. 

- Ім'я пристрою ("The device name") 
Зміна імені пристрою. 

- Профілі ("Account Manage") 
Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору опції управління обліковим записом; 
натискайте кнопку OK для підтвердження вибору.

- 
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 Використання телевізора 
 - Інформація про продукт ("Product Information") 
Перегляд інформації про систему та мережевої інформації. 
Натискайте кнопки ◄/► для вибору опції відображення інформації про виріб;  
натискайте кнопку OK для входу в підменю. 

 - Додатки ("Application")  
Ви можете переглянути усі встановлені на пристрої додатки, що  
відображуються в списку додатків. 
Натискайте кнопки▲/▼/◄/► для вибору додатка; потім натискайте кнопку OK  
для входу. 

 
 ПРИМІТКА: 
• Стиль відображення головного інтерфейсу початкової сторінки може 

варіюватися від однієї моделі пристрою до іншої. 
• Якщо зовнішній вигляд головного інтерфейсу вашого пристрою відрізняється від 

показаного в даному посібнику користувача, необхідно керуватися фактичним 
видом головного інтерфейсу. 
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 Використання телевізора 
 Вибір джерела введення

Натискайте кнопку MENU для відображення головного меню пристрою. 
Натискайте кнопки◄/► для вибору опції Джерело ("Source"), потім натискайте 
кнопку OK для входу до відповідного меню. 
• Натискайте кнопки▲/▼ для циклічного перебору опцій джерела сигналу, потім 

натискайте кнопку OK для підтвердження вашого вибору.  

• У якості альтернативи, ви можете також натиснути кнопку Початкове Додому 
("HOME") для відкриття сторінки "розумного" початкового меню, а потім 
натискати кнопки напрямку для вибору бажаного джерела сигналу; після цього 
необхідно натиснути кнопку OK для підтвердження вашого вибору. 

Конфігурування меню параметрів Картинка

• Режим картинки("Picture Mode")  
Ви можете вибрати режим, що відповідає вашому оточенню. Натискайте кнопки 
◄/► для його вибору. (Опції: Стандарт ("Standard"),Кіно ("Movie"),Яскравий 
("Vivid"),Енергозберігаючий ("Energy Saving"),Режим користувача ("User"). 
ПІДКАЗКА: Ви можете багаторазово натискати кнопку P.MODE пульта 
дистанційного керування для безпосередньої зміни режиму демонстрації 
зображень. 
ПРИМІТКА: 
• Параметри Контраст("contrast"),Яскравість("brightness"),Колір("color"),Чіткість 
("Sharpness") та колірного відтінку ("Hue") зображення можна змінювати тільки у 
Користувальницькому режимі ("User mode"). 

• Контраст ("Contrast") 
Налаштування інтенсивності підсвічування зображення; при цьому інтенсивність 
тіней на зображенні не змінюється. 
Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору опції Контраст, потім натискайте кнопки ◄/► 
для налаштування параметра. 
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  • Яскравість("Brightness") 
Налаштування візуально сприйманого рівня освітленості зображення в цілому. 
Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору опції Яскравість, потім натискайте кнопки 
◄/► для налаштування параметра. 

• Колір("Color") 
Налаштування рівня колірної насиченості зображення відповідно до ваших   
переваг. 
Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору опції Кольоровість, потім натискайте кнопки 
◄/► для налаштування параметра. 

• Чіткість("Sharpness") 
Ви можете настроювати різкість відображення об'єктів на зображенні.  
Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору опції Різкість, потім натискайте кнопки ◄/► 
для налаштування параметра.  

• Колірний відтінок ("Hue") (Тільки для режиму NTSC) 
Налаштування колірного відтінку зображення (інтенсивності Червоного ("Red"), 
Зеленого ("Green") та Синього ("Blue") кольорів). 

 Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору опції Колірний відтінок, потім натискайте   
 кнопки ◄/► для налаштування параметра. 
• Підсвічування("Backlight") 

Настроювання рівня яскравості фонового підсвічування. 
 Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору опції Фонове підсвічування, потім 
натискайте кнопки ◄/► для налаштування параметра. 

• Зменшення шуму("Noise Reduction") 
Для фільтрації перешкод зображення, зниження їхнього рівня та підвищення 
якості зображення.  
Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору опції Ослаблення перешкод, потім 
натискайте кнопки ◄/► для налаштування параметра. 
(Можливі варіанти: Відключено ("Off"), Слабо("Low"), Середньо 
("Middle"),Сильно ("High") та Авто("Auto"). 

• Співвідношення сторін("Aspect Ratio") 
Ви можете вибрати розмір зображення, що якнайкраще відповідає вашим 
перевагам.  

 ПІДКАЗКА: Для безпосередньої зміни формату кадру ви можете натискати кнопку 
Масштаб зображення ("ZOOM") пульта дистанційного керування. 

• Температура("Color Temp") 
Налаштування загальної колірної температури зображення. 
Натискайте кнопки ▲/▼для вибору опції Колірна температура, потім натискайте 
кнопки ◄/► для налаштування параметра. 
- Холодний("Cool")       Дає м'яке блакитнувате зображення. 
- Стандарт("Normal")    Дає стандартне зображення. 
-  Теплий("Warm")        Дає  зображення  з  червонуватим  відтінком.  

• Більше ("More Settings") 
Натискайте кнопки▲/▼для вибору опції Більше ("More Setting"), потім натискайте 
кнопку OK чи ► для входу до меню наступного рівня.
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• Режим HDMI (Якщо обрана опція HDMI у якості джерела зовнішнього 

сигналу) 
Натискайте кнопки▲/▼для вибору режиму HDMI, потім натискайте кнопки ◄/► 
для налаштування параметра. 

• Цифровий канал зв'язку ("DLC") 
Натискайте кнопки ▲/▼для вибору опції DLC, потім натискайте кнопки ◄/► для 
вибору опцій Приглушено/Стандарт/Яскраво/Відключено ("Dark/Normal/Bright/Off"). 
ПРИМІТКА: 
 Склад опцій може відрізнятися в залежності від обставин; неактивні опції 

будуть відображатися сірим кольором чи не будуть відображатися зовсім.  

Конфігурування меню звукових налаштувань

• Режим звучання ("Sound Mode") 
Виберіть бажаний режим відтворення звуку відповідно до обставин. Для вибору 
опції натискайте кнопки ◄/►. (Опції: Стандартний ("Standard") / Музика ("Music") / 
Театр ("Theater") / Новини ("News") / Користувальницький ("User")).  
ПІДКАЗКА: Для безпосередньої зміни режиму відтворення звуку ви можете 
багаторазово натискати кнопку Режим відтворення звуку ("S.MODE ") пульта 
дистанційного керування. 
ПРИМІТКА: 
Низькі частоти та Високі частоти доступні тільки в користувальницькому режимі; 
ви можете регулювати тембр відтворення у відповідності до своїх переваг. 
• Ви можете змінювати налаштування низької та високої частот тільки при виборі   
 Користувальницького ("User") режиму. 

• Низькі частоти ("Bass") 
Ви можете налаштовувати параметри відтворення звуків низької частоти, 
збільшуючи чи зменшуючи їхню інтенсивність.  
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 • Високі частоти ("Treble") 
Ви можете налаштовувати параметри відтворення звуків високої частоти, 
збільшуючи чи зменшуючи їхню інтенсивність. 

• Баланс ("Balance") 
Ви можете регулювати відносну гучність відтворення звуку лівим і правим 
динаміками для відповідності вашому місцезнаходженню.  
Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору опції Баланс, потім натискайте кнопки ◄/► 
для регулювання. 

• Автоматичне регулювання гучності ("AVC") 
Після вибору опції AVC пристрій автоматично регулює рівень звуку при 
переключеннях між програмами (вибирається попередньо заданий користувачем 
рівень). 
Для вибору опції автоматичного регулювання гучності натискайте кнопки ▲/▼, 
потім натискайте кнопки ◄/► для вмикання/вимикання цієї функції. 

• Більше("More Setting") 
Натискайте кнопки▲/▼для вибору опції Додаткові налаштування, потім 
натискайте кнопку OK чи ► для входу до меню наступного рівня. 

• Цифровий інтерфейс SPDIF (SPDIF) 
Ви можете вибрати бажаний режим виводу цифрового інтерфейсу SPDIF. 
Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору опції SPDIF, потім натискайте кнопки ◄/► для 
вибору опцій Відключене/RAW/PCM ("Off/RAW/PCM"). 

• Затримка SPDIF  
Натискайте кнопки▲/▼ для вибору опції Затримки SPDIF ("SPDIF Delay"), потім 
натискайте кнопки ◄/► для вибору необхідного значення. 

• Об\'ємний звук ("Surround") 
За бажання використовувати унікальні звукові ефекти може бути включена опція 
об'ємного звуку.  
Натискайте кнопки▲/▼для вибору опції об'ємного звуку, потім натискайте кнопку 
OK для її активації/деактивації ("On/Off"). 

• Тільки звук ("Audio Only") 
Після вибору даної опції зображення на екрані є відсутнім, відтворюється тільки 
звуковий супровід.   
Натискайте кнопки▲/▼для вибору опції Тільки аудіо, і натискайте кнопку OK   
для активації цієї опції. 
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 Конфігурування меню вибору каналів

Для того щоб ваш телевізор зміг запам'ятовувати доступні канали, ви повинні 
вказати тип джерела сигналу, що підключене до телевізора (тобто, "Ефір" чи 
"Кабель". 
Якщо буде задане невірне джерело сигналу, цілком можливо, що жоден з каналів 
не буде знайдений.  
Натисніть кнопку ◄/► для вибору опції Канал ("Channel") у головному меню. 
Потім натисніть кнопку OK для входу до меню вибору каналів. 

• Країна ("Country")  
Натискайте кнопки▲/▼ для вибору країни вашого місцезнаходження. 

• Тип антени ("Antenna Type")  
Натискайте кнопки ◄/►для вибору опції Ефір чи Кабель. 

• Автоматичне сканування ("Auto Scan") 
Натискайте кнопку ► для входу до підменю.  
Якщо обрана опція Ефір("Air"): 
Логічна нумерація каналів ("LCN"): 
Натискайте кнопки ◄/► для активації 
("On") чи деактивації ("Off") опції.  
Тип пошуку ("Search Type"): Натискайте 
кнопки ◄/► для вибору типу пошуку: 
Аналоговий + цифровий ("Analog + 
Digital"), Аналоговий ("Analog") чи 
Цифровий ("Digital").  
Запуск сканування ("Start Scan"): 
Натискайте кнопку OK для запуску процедури автоматичного сканування (пошуку) 
каналів.  
Якщо обрана опція Кабель ("Cable"):   
Логічна нумерація каналів ("LCN"): 
Натискайте кнопки ◄/► для активації 
("On") чи деактивації ("Off") опції.  
Тип пошуку("Search Type"): Натискайте 
кнопки ◄/► для вибору типу пошуку: 
Аналоговий + цифровий ("Analog + 
Digital"), Аналоговий ("Analog") чи 
Цифровий ("Digital").  
Режим сканування ("Scan Mode"): 
Натискайте кнопки ◄/► для вибору типу 
сканування: Повне сканування("Full") чи Швидко("Quick").  
ID мережі ("Network ID"): Дана опція доступна лише в тому випадку, якщо обрана 
опція Швидкого сканування.   
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 Натискайте кнопки ◄/► для вибору Ідентифікатора мережі: Автоматично ("Auto") 
чи введіть необхідні цифри. 
Частота ("Frequency"): Дана опція доступна лише в тому випадку, якщо обрана 
опція Швидкого сканування. 
Натискайте кнопки ◄/► для вибору опції Частоти: Автоматично чи введіть 
необхідні цифри.  
Бітрейт ("Symbol Rate"): Натискайте кнопки ◄/► для вибору опції завдання 
Швидкості передачі символів: Автоматично ("Auto") чи введіть необхідні цифри. 
Модуляція ("Modulation"): Натискайте кнопки ◄/► для вибору опції Модуляції: 
Автоматично ("Auto") чи Квадратурно-амплітудна модуляція 16QAM, 32QAM, 
64QAM, 128QAM, 256QAM. 
Почати("Start Scan"): Завершення зазначеного вище процесу налаштування та 
запуск процедури автоматичного пошуку після натискання кнопки OK. 

• ATV сканування вручну ("Analog 
Manual Scan"): Ручне збереження 
знайдених каналів аналогового 
телебачення. 
Колірна система ("Color System"): Вибір 
системи передачі кольору.  
Звукова система ("Sound System"): Вибір 
системи відтворення звуку.  
Частота ("Frequency") (МГц): Натискайте 
кнопку ◄ для виконання пошуку в 
низхідному порядку від поточного значення частоти, та натискайте кнопку ► для 
виконання пошуку у висхідному порядку від поточного значення частоти.   
Почати ("Start Scan"): натискайте кнопки ◄/► для виконання пошуку сигналу у 
висхідному чи низхідному порядку; пошук припиниться після знайдення одного з 
каналів.  

• DTV сканування вручну ("Digital Manual Scan"): Ручне збереження знайдених 
каналів цифрового телебачення.  
При виборі у якості джерела   
сигналуЕфір ("Air"): 
Найменування частоти ("Frequency 
Name"): Натискайте кнопки ◄/► для 
вибору значення частоти. 
Запуск сканування ("Start Scan"): 
Натискайте кнопку OK для запуску 
процедури пошуку каналів. 
Частота ("Frequency"): Відображення 
частоти поточного телевізійного сигналу. 
Рівень сигналу("Signal Level"): Відображення рівня поточного телевізійного 
сигналу.  
Якість сигналу ("Signal Quality"):  Відображення параметрів якості сигналу 
прийнятого каналу.  
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 При виборі у якості джерела  
сигналу антени Кабель ("Cable"):  
Частота ("Frequency"): Введення  
користувальницького значення частоти. 
ID мережі ("Network ID"): Натискайте 
кнопки ◄/► для завдання 
Ідентифікатора мережі. 
Бітрейт ("Symbol Rate"): Натискайте 
кнопки ◄/► для вибору швидкості 
передачі символів: Автоматично ("Auto") 
чи введіть необхідні цифри. 
Модуляція ("Modulation"): Натискайте 
кнопки ◄/► для вибору опції Модуляції: 
Автоматично ("Auto") чи Квадратурно-амплітудна модуляція 16QAM, 32QAM, 
64QAM, 128QAM, 256QAM. 
Рівень сигналу ("Signal Level"): Відображення рівня поточного телевізійного 
сигналу.  
Якість сигналу ("Signal Quality"): Відображення параметрів якості сигналу 
прийнятого каналу. 
Почати ("Start Scan"):  
Завершення зазначеного вище процесу налаштування та запуск процедури 
автоматичного пошуку після натискання кнопки OK. 

• Список каналів ("Channel List")  
Натискайте кнопки▲/▼для виділення бажаного каналу. 
Потім натискайте кнопку MENU для входу до режиму 
редагування каналу. 
Натискайте кнопки ◄/► для вибору опції (Перемістити 
("Move"),Пропустити("Skip"),Видалити("Delete"), 
Змінити ім\'я("Rename") та Обране ("favorite 
channels")). 
Натискайте кнопку OK для відкриття екранної 
клавіатури для перейменування каналу. (Є доступним 
тільки в режимі аналогового телебачення).  

• Телегід ("EPG") 
Натискайте кнопку EPG для відображення 
Електронного розкладу програм. Дана функція 
дозволяє вам ознайомитися з докладною інформацією 
щодо каналу, із зазначенням часу демонстрації 
конкретної програми. Електронний розклад програм 
містить інформацію щодо програм на наступні вісім днів (якщо таку інформацію 
надала телевізійна станція). 
• Натискайте кнопки ◄/►для переходу між стовпцями. 
• Натискайте кнопки ▲/▼для вибору іншого каналу / іншої програми зі списку. 
• Натискайте кнопку EPG для виходу з меню Електронного розкладу програм. 

• CI-інформація (CI Information) (тільки для режиму цифрового телебачення) 
Дана функція дозволяє вам переглядати деякі закодовані програми 
(використовувати платні сервіси). 
Будь ласка, вставте CI-карту до роз’єму PCMCIA у напрямку, що зазначений 
стрілкою на CI-карті.  
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 ПРИМІТКА:  
 Ця функція може бути використана лише у разі наявності CI-рознімання. 
 Ви можете змінювати вид екрана меню єдиного стику умовного доступу (CI) та 
список послуг, що надаються, після консультацій з вашим торговим агентом.  
 Будь ласка, не вставляйте CI-карту до роз’єму та не виймайте її з роз’єму за 
включеного живлення пристрою.  
 Не виконуйте процедуру вставлення CI-карти до роз’єму чи вилучення її з 
роз’єму часто, щоб уникнути будь-яких ушкоджень телевізора та самої карти.  
 Будь ласка, не використовуйте органи управління телевізора упродовж періоду 
ініціалізації CI-карти.   

Конфігурування меню Блок системи

• Змінити пароль 
Натисніть кнопку OK для входу до підменю.  
Ви можете задати особистий пароль. Для завдання нового пароля натискайте 
цифрові кнопки пульта дистанційного керування.  
Після того як новий пароль буде введений двічі, процедура налаштування буде 
успішно завершена.  

• Блок системи ("System Lock") (активація/деактивація ("on/off")) 
Активація/деактивація функції Блокування системи.  
Дана функція допомагає запобігти несанкціонованому використанню телевізора; 
доступ до використання телевізора забезпечується тільки після введення 
4-значного пароля.  
Натисніть 1-2-2-5, використовуючи кнопки безпосереднього вибору номера 
каналу (0-9). (Це – пароль за замовчуванням). 

• Батьківський контроль ("Parental Control") 
Використовуйте дану функцію для запобігання використання телевізора 
малолітніми дітьми чи іншого несанкціонованого використання.   
Натискайте кнопки ◄/► для вибору віку дитини. 
(Доступно лише в тому випадку, якщо ви активуєте функцію Блокування системи) 

• Блок клавіатури ("Keypad Lock")   
Функція дозволяє заблокувати чи розблокувати використання кнопок клавіатури 
на панелі телевізора. Натискайте кнопки◄/► для активації/деактивації цієї 
функції. (Доступно лише в тому випадку, якщо ви активуєте функцію Блокування 
системи).
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 Використання телевізора 
Конфігурування Меню налаштувань часу

• Таймер OSD ("OSD Timer") 
Ви можете задати час відображення на екрані екранного меню. 
Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору опції tаймер OSD ("OSD Timer"), потім 
натискайте кнопки ◄/► для зміни параметрів. 

• Таймер ("Sleep Timer") 
Таймер "сплячого режиму" використовується для переведення телевізора до 
"сплячого режиму" після спливу заданого проміжку часу.  
Для скасування функції Таймера "сплячого режиму" деактивуйте його (“Off”). 
Натискайте кнопки▲/▼ для вибору Таймера "сплячого режиму", потім 
натискайте кнопки ◄/► для зміни параметрів. 

• Авт. Відключення ("Auto standby Timer") 
Виберіть тривалість проміжку часу, після спливу якого телевізор буде   
автоматично переходити до "сплячого режиму".  
Підказка: Якщо пульт дистанційного керування не використовується упродовж 
заданого часу, телевізор буде переведений до "сплячого режиму". У випадку 
натискання будь-якої кнопки на пульті відлік часу починається знову.  
Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору функції Таймер автоматичного переходу до 
"сплячого режиму", потім натискайте кнопки ◄/► для зміни параметрів. 

Конфігурування Меню загальних налаштувань

• Синій екран("Blue Screen") 
Завдайте опцію відображення екрана блакитним кольором у випадку відсутності 
вхідного сигналу.  
Натискайте кнопки◄/►для активації/деактивації даної опції. 

• 1-а мова звукового супроводу ("Audio Language 1 st") та 2-га мова звукового 
супроводу ("Audio Language 2 nd") 
Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору 1-ї та 2-ї мов звукового супроводу (доступно 
тільки в режимі цифрового телебачення). 

• 1-а мова субтитрів ("Subtitle Language 1
st

") та 2-га мова субтитрів ("Subtitle 
Language 2nd") 
Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору 1-ї та 2-ї мов субтитрів (доступно тільки в 
режимі цифрового телебачення). 
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Використання телевізора 
 • Режим зберігання ("Store Mode") 
"Магазинний режим" призначений для демонстрації телевізора в умовах 
магазину. 
Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору "Режим зберігання", потім натискайте кнопки 
◄/► для його активації/деактивації ("On/Off"). 

• Скидання меню ("Menu Reset")  
Відновлення заводських налаштувань телевізора за замовчуванням.  

Конфігурування Меню налаштувань ПК (при підключенні сигналу ПК)
Підключіть до даного пристрою персональний комп'ютер і увімкніть як комп'ютер, 
так і даний пристрій. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку 
ДЖЕРЕЛО ("SOURCE") для вибору опції VGA у якості джерела вхідного сигналу. 
Натисніть кнопку MENU для відображення головного меню, потім натискайте 
кнопки◄/► для вибору опції Налаштування ПК ("PC Adjust"). Натисніть кнопку 
OK для входу до відповідного меню. 
Натискайте кнопки ▲/▼ для перебору елементів. Натискайте кнопки◄/► для 
зміни значень. 

 

• Авто налаштування ("Auto adjust") 
Автоматичне налаштування зображення для відповідного місця розташування.  
Натискайте кнопки▲/▼ для вибору опції Автоматичне налаштування; натискайте 
кнопку OK для зміни значень. 

• Горизонталь("Horizontal Position"): Налаштування положення екрана увздовж 
горизонтальної осі. 

• Вертикаль("Vertical Position"): Налаштування положення екрана увздовж 
вертикальної осі. 

• Фаза синхронізації ("Clock Phase"): Налаштування фази сигналу ПК для 
забезпечення найкращої якості відтворення. 

• Тактовий сигнал дискретизації ("Sampling Clock"): Мінімізація кількості 
вертикальних смуг у зображенні.  
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Використання функції телетексту
• Відображення телетексту 

1. Оберіть тв -станцію для сигналу телетексту. 
2. Натисніть кнопку  для входу до режиму телетексту. 
3. Натисніть кнопку ще раз для входу до режиму Mix, ця функція дозволяє 
вам накладати сторінку з телетекстом зверху тв -програми. 

4. Натисніть кнопку  втретє для повернення до або виходу зі звичайного 
режиму TV/DTV. 

• Обрання сторінки 
1. Введіть номер сторінки (три цифри) за допомогою кнопок з цифрами. Якщо ви  
натиснете невірну кнопку, вам потрібно ввести повний номер з трьох цифр, а 
потім наново ввести правильний номер сторінки. 
2. Кнопка CH-/CH+ може бути використана для обрання попередньої або 
наступної сторінки. 

• Утримання 
Ви можете натиснути кнопку  для утримання сторінки і натисніть її знову, 
щоб вийти зі сторінки. 

• Індекс 
Натисніть кнопку   i , щоб увійти до головної індексної сторінки. 

• Збільшення тексту 
Коли сторінка відображається на екрані ви можете збільшити вдвічі розмір 
тексту, щоб його було легше читати. 
1. Натисніть кнопку   для збільшення верхньої частини сторінки. 
2. Натисніть кнопку   знову, щоб збільшити нижню частину сторінки.      
3. Натисніть кнопку   ще раз для повернення до нормального режиму 
зображення. 

• Режим зображення скритої інформації 
Ви можете вивести на екран скриту телетекстову інформацію (наприклад, 
відповіді на загадки тощо) натисканням кнопки ? . Натисніть кнопку ?  знову, 
щоб прибрати інформацію з екрану. 

• Суб-сторінка 
Деякий телетекст може містити деякі суб-сторінки, що автоматично нумеруються 
в певному порядку тв.-станцією. 
1. Ви можете увійти до певної суб-сторінки натисненням кнопки  і обранням 
номеру сторінки за допомогою кнопок з цифрами. Ведіть номер суб-сторінки 
(наприклад, 0003) для входу до третьої суб-сторінки. 
2. Натисніть кнопку знову, щоб вийти з цього режиму. 
3. Натисніть кнопку , щоб повернутись до звичайного TV режиму. 

• Кольорові кнопки (червона, зелена, жовта та блакитна) 
Натискайте ці кнопки для прямого доступу до сторінок відповідного кольору в 
нижній частині екрану з телетекстом. 

Робота з телетекстом 
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Пошук і усунення несправностей
Перед зверненням до служби технічної підтримки виконайте наступні прості пе-
ревірки. Якщо будь-яка проблема, як і раніше, не усувається, вимкніть телевізор 
і зверніться за підтримкою.
НЕСПРАВНІСТЬ МОЖЛИВІ РІШЕННЯ
звук і зображення відсутні - Перевірте підключення роз’єму до мережі.

- Перевірте, чи натиснута кнопка живлення на 
передній панелі телевізора.
- Перевірте значення параметрів 
контрастності і яскравості.

зображення нормальне, звук 
відсутній

- Перевірте гучність.
- звук приглушений? Натисніть кнопку MUTE.
- Спробуйте інший канал, проблема може 
бути в передачі.
- Перевірте, чи правильно підключені 
аудіокабелі.

Пульт дистанційного 
керування не функціонує

- Перевірте наявність перешкоди між 
телевізором і пультом дистанційного 
керування.
- Перевірте дотримання полярності при 
встановленні акумуляторів.
- Встановіть правильний віддалений робочий 
режим: телевізор, відеомагнітофон і т.ін.
- Встановіть нові акумулятори.

Живлення несподівано 
вимикається

- Чи встановлений таймер автоматичного 
відключення?
- Перевірте налаштування живлення. 
Можливо, зникла напруга.
- Не передає станція, налаштована 
автоматично.

Після вмикання зображення 
з’являється повільно

- Це штатний режим; зображення спочатку 
неяскраве при запуску вироби. зверніться 
в сервісний центр, якщо зображення не 
з’являється після п’яти хвилин.

Відсутній колір, бляклий колір, 
блякле зображення

- Налаштуйте колір в меню.
- Дотримуйтесь достатню дистанцію між 
пристроєм і відеомагнітофоном.
- Спробуйте інший канал, проблема може 
бути в передачі.
- Перевірте правильність прокладки 
відеокабелів.
- Активуйте будь-яку функцію, щоб відновити 
яскравість зображення.
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Горизонтальні / вертикальні 
смуги або зображення 
тремтить

- Перевірте наявність перешкод від 
працюючого електроприладу або 
електроінструменту.

Слабкий прийом на деяких 
каналах

- На станції або в кабелі є проблеми. 
Налаштуйтеся на іншу станцію.
- Якщо слабкий сигнал від станції, 
переорієнтують антену для прийому 
сильнішого сигналу.
- Перевірте можливі джерела перешкод.

Лінії або смуги на зображенні - Перевірте антену (змініть напрямок).
Немає звуку з одного з 
динаміків

- Встановіть баланс в меню.

ПРИМІТКА: ця несправність з’являється тільки в режимі VGA.

НЕСПРАВНІСТЬ МОЖЛИВІ РІШЕННЯ
Сигнал за межами діапазону. - Відрегулюйте роздільну здатність, 

горизонтальну або вертикальну частоту.
- Перевірте підключення кабелю передачі 
сигналу.
- Перевірте джерело вхідного сигналу.

Вертикальні лінії і смуги на 
тлі, горизонтальні шуми, 
невірне положення.

- запустіть автоналаштування або 
налаштуйте фазу синхронізації, положення по 
вертикалі / горизонталі.

Колір на екрані нестійкий або 
екран монохромний.

- Перевірте сигнальний кабель.
- Перевстановіть відеоадаптер на ПК.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Можна запобігти несправності, що з’являються на ранніх етапах. ретельне і ре -
гулярне чищення може продовжити час справної роботи вашого телевізора. Не 
забувайте вимкнути живлення і від’єднайте кабель живлення перед початком 
чистки.

ЧИСТКА ЕКРАНУ
1. Є відмінний спосіб видалити на деякий час пил з екрану. змочіть м’яку ткани -
ну в суміші теплої води і невеликої кількості пом’якшувача тканини або засобу 
для миття посуду. Відіжміть тканину до майже сухого стану і використовуйте її 
для чищення екрану.
2. Переконайтеся, що надлишок води не потрапляє на екран, дайте йому висо-
хнути на повітрі до включення телевізора.

ЧИСТКА КОРПУСУ
Щоб видалити бруд або пил, протріть корпус м’якою, сухою, безворсовой ткани-
ною. Не використовуйте вологу тканину.
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ТРИВАЛА ВІДСУТНІСТЬ
Якщо ви плануєте не використовувати телевізор протягом тривалого часу (на-
приклад, під час відпустки), бажано від’єднати кабель живлення для захисту від 
можливого впливу блискавки або стрибків напруги.

УТИЛІЗАЦІЯ СТАРИХ ЕЛЕКТРОПРИЛАДІВ
Європейська директива 2012/19/EU щодо відходів електричного і 
електронного устаткування (WEEE) вимагає, щоб старі побутові елек-
троприлади не викидалися разом зі звичайними міськими відходами. 
Старі прилади мають бути зібрані окремо, щоб оптимізувати віднов-
лення і переробку матеріалів в них і знизити вплив на здоров’я люди-
ни і навколишнє середовище.

Перекреслене зображення сміттєвого контейнера на продукті нагадує вам про 
ваші зобов’язання. Коли вам потрібно позбутися від цього виробу, його необхід-
но утилізувати окремо.
Споживачі повинні зв’язатися з місцевими органами влади або мережею роз-
дрібної торгівлі для отримання інформації про утилізацію побутових електро-
приладів.

Гарантiйний строк -12 мiсяцiв. Строк служби – 3 роки. По закінченні строку служ-
би виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для 
проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придат-
ності до подальшої експлуатації. роботи з профілактичного обслуговування ви -
робу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на 
платній основі. Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по 
закінченні строку служби без проведення його профілактичного обслуговуван-
ня в авторизованому сервісному центрі, так як  в цьому випадку виріб може 
становити небезпеку для життя, здоров’я або майна споживача. Імпортер: ТОВ 
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«САВ-Дістрибьюшн» вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, 04119.  Виробник: Changhong 
(Hongkong) Trading Limited. Unit 1412 14/F West Tower Shun Tak Centre 168-200 
Connaught Road Central, HK. (Ченконг (Гонконг) Трейдинг Лiмiтед. Адресa: офіс 
1412, 14/Ф Вест Тауер, Шан Так Центр, 168-200 Коннаут роад Централ, 
Гонконг). Дата виготовлення: 15.03.2018. Серiйний номер вказано на приладi.  






