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22. Під час користування приладом ніколи не залишайте його без нагляду. Якщо під 
час користування приладом поруч перебувають діти або особи з обмеженими 
фізичними можливостями, необхідно забезпечити суворий нагляд за ними. 
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Датчик ДУ
Індикатор живлення

 : Кнопка POWER
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звукового каналу (ARC)).
3. ANT:Вхід для антени.

1. Порт USB.
2. Порт HDMI port (Порт HDMI підтримує функцію реверсивного

5. Digital Audio Output port ("Порт виходу цифрового аудіо").
4. Вхід аудіовізуальних даних (AV)

6.
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Приступаючи до роботи
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Оригінальний пульт дистанційного керування має такі кнопки:

1. : Живлення, увімкнення або вимкнення 
телевізора. 

2. : Натисніть, щоб вимкнути або увімкнути звук. 
3. ЦИФРОВІ КНОПКИ: Оберіть канали або імпорт 

паролів. 
4. ZOOM (МАСШТАБУВАННЯ): Натискайте, щоб 

вибрати різні розміри зображень. 
5. : Натисніть кнопку , щоб почати запис (у 

режимі DTV). 
6. INFO (ІНФОРМАЦІЯ): Натисніть для 

відображення на екрані поточної інформації 
про програму або натисніть для відображення 
інформації про зображення, яке ви 
переглядаєте (у режимі MEDIA - відтворення 
носія). 

7. FAV (УЛЮБЛЕНІ): Увімкніть або вимкніть 
список улюблених програм. 

8. EPG: Електронний програмний гід (в режимі 
DTV). Натисніть повторно для виходу. 

9. SLEEP (СОН): Натисніть, щоб налаштувати 
таймер сну.  Після закінчення заданого періоду 
телевізор переходить у режим очікування. 

10. MENU (МЕНЮ): Натисніть, щоб увійти в екран 
меню для різних додаткових налаштувань. 

11. SOURCE (ДЖЕРЕЛО): Натисніть, щоб виділити 
джерело сигналу.  

12. OK: Натисніть, щоб підтвердити вибраний 
пункт на екрані меню. 
Натисніть, щоб відобразити список каналів (у 
режимі DTV / ATV). 

13. ▲/▼/◄/►:Натисніть відповідну кнопку 
навігації, щоб вибрати напрямок. 

14. EXIT (ВИХІД): Натисніть кнопку ВИХІД, щоб 
повернутися до меню   опцій або налаштувань. 

15. BACK(НАЗАД): Повернутися до програми, яку 
ви переглядали останньою. 

16. USB: Натисніть, щоб увімкнути джерело 
сигналу носія (MEDIA). 

17. : Увімкнути / вимкнути віртуальну мишку. 
18. HOME (ГОЛОВНА СТОРІНКА) ( ): Доступ до 

інтелектуальної головної сторінки. 
19. VOL+/VOL-:Натисніть вгорі або внизу для 

регулювання рівня гучності. 
20. CH+/CH-:Натискайте для вибору каналів у 

порядку зростання або спадання. 
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ПРИМІТКА: 

 Примітка: Червона, зелена, жовта і синя кнопки є багатофункціональними; будь ласка, 
дотримуйтесь інструкцій на екрані та інструкцій у відповідних розділах. 

 Всі ілюстрації в цьому посібнику наведені лише для прикладу; фактичний вигляд виробу 
може відрізнятися від зображеного на ілюстрації. 

 Кнопки, які тут не згадані, не використовуються. 

21. ∞I/II:Натисніть, щоб вибрати режими NICAM в 
режимі аналогового телебачення. 
Натисніть для перемикання мови аудіо в 
режимі DTV.  

22. P.MODE (РЕЖИМ ЗОБРАЖЕННЯ): Натисніть 
для зміни режиму зображення. 

23. S.MODE (РЕЖИМ ЗВУЧАННЯ): Натисніть для 
зміни режиму звучання. 

24. СУБТИТРИ: Натискайте, щоб вибрати 
альтернативну мову субтитрів під час 
перегляду / відтворення програми в режимі 
DTV. 

25. КОЛЬОРОВІ КНОПКИ:Червона / зелена / 
жовта / синя навігаційна кнопка. 

26. II: Пауза (в режимі Media - відтворення носія). 
: Натисніть, щоб увійти в режим MIX у 

телетексті. 
27. : Відтворення (в режимі Media - відтворення 

носія). 
: Натисніть, щоб увійти в режим телетексту, 

натисніть знову, щоб вийти з цього режиму. 
28. : Зупинка (в режимі Media - відтворення 

носія). 
: Затримка сторінки телетексту на екрані; 

натисніть знову, щоб продовжити. 
29. : Зміна розміру екрану телетексту в режимі 

зображення. 
30. : Попередній (в режимі Media - відтворення 

носія). 
: Перехід до сторінки списку відтворення. 

31. : Перемотування назад (в режимі Media - 
відтворення носія). 

: Вхід у режим субсторінки. 
32. : Наступний (в режимі Media - відтворення 

носія). 
: Відображення прихованої інформації 

деяких сторінок телетексту. 
33. : Перемотування вперед (в режимі Media - 

відтворення носія). 
: Вимкнути телетекст, але не виходити з 

меню телетексту. 

 Пульт дистанційного керування 
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 Швидке налаштування                                                       
Якщо Ви вперше вмикаєте телевізор, послідовні інструкції на екрані допоможуть 
налаштувати основні параметри.  
ПРИМІТКА: Переконайтеся, що антена або кабель телевізійної системи 
підключено. 
1.Встановіть бажану мову 

Натискайте кнопки ▲/▼, щоб виділити мову в меню і натисніть кнопку OK, щоб 
підтвердити ваш вибір,потім натисніть кнопку ►, щоб перейти до наступного 
кроку. 

2. Виберіть свій часовий пояс 
  Натискайте кнопки ▲/▼, щоб виділити часовий пояс і натисніть кнопку OK, щоб 

підтвердити ваш вибір, потімнатисніть кнопку ►, щоб перейти до наступного 
кроку. Натисніть кнопку ◄, щоб повернутися до попереднього кроку. 

3. Налаштуйте свою телевізійну мережу 

  Будь ласка, перевірте і приєднайте кабель мережі або скористайтеся 
бездротовою мережею. Якщо Ви бажаєте налаштувати мережу пізніше, 
натисніть кнопку ►, щоб пропустити етап налаштування мережі.Натисніть 
кнопку ◄, щоб повернутися до попереднього кроку. 

4. Налаштуйте своє телевізійне оточення 

Натискайте кнопки ▲/▼, щоб виділити Домашній режим (HomeMode) або 
Демонстраційний режим (StoreMode) , а потім натисніть кнопку OK. 

  Натисніть кнопку ►, щоб перейти до наступного кроку. Натисніть кнопку ◄, щоб 
перейти до попереднього кроку. 

  Якщо обрано Домашній режим, Демонстраційний режим буде вимкнено після 
Швидкого налаштування. Домашній режим є рекомендованим налаштуванням 
для забезпечення найкращої енергоефективності. Якщо Ви спробуєте 
встановити Демонстраційний режим, на екрані з'явиться повідомлення із 
запитанням, чи Ви підтверджуєте свій вибір. 



Основні функції
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OK

5. Посібник з перегляду програм 

  Будь ласка, оберіть спосіб перегляду телевізійних програм або домашньої 
сторінки, почніть випробовувати його. 
Вибираючи телевізійний сигнал, дотримуйтесь підказок меню, телевізор почне 
автоматично сканувати та зберігати всі доступні канали.  

ПРИМІТКА: 

 Якщо телевізор не знаходить жодного каналу, слід перевірити підключення 
антени або правильність вибору країни, потім знову увімкніть автоматичний 
пошук. 

 Якщо телевізор приймає лише декілька каналів, якість ефірного сигналу 
недостатня. Потрібновідремонтувати або налаштувати антену. 
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 Функції меню 

Навігація по меню                                                           

Перед використанням телевізора виконайте нижчезазначені кроки, щоб навчитися 
користуватися меню, обирати й налаштовувати різноманітні функції. Кроки під час 
доступу можуть відрізнятися, залежно від обраного меню. 
 
1. Натисніть кнопку MENU (МЕНЮ) для відображення 

головного меню. 
2. За допомогою кнопок ▲/▼гортайте головне меню. 

Ви можете вибрати одне з налаштувань: 
Налаштування зображення, Налаштування звуку, 
Налаштування каналу, Функціонування та Загальні 
Налаштування. 

3. Натисніть кнопку OK для доступу до сторінки 
  підпунктів меню. 
4. Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору бажаного 

підпункту. 
5. Натискайте кнопки ◄/► для налаштування 
  значення. 
6. Натисніть кнопку EXIT (ВИХІД), щоб повернутися 
  до попереднього меню.  

 
 
ПРИМІТКА: 

 Якщо пункт меню відображено сірим кольором, він недоступний або не підлягає 
  налаштуванню. 
 Деякі пункти меню можуть бути приховані, залежно від режимів або сигналів 
  джерел, що використовуються. 
 Кнопки на телевізорі мають ті самі функції, що й відповідні кнопки на пульті 
  дистанційного керування. Якщо пульт дистанційного керування загублено або 
  він перебуває в неробочому стані, Ви можете використовувати кнопки на 
  телевізорі, щоб вибрати меню. Цей посібник описує використання пульта 
  дистанційного керування. 
 Зображення екрану може відрізнятися від зображення на Вашому телевізорі. 
  Ілюстрації наведено лише як приклад для надання допомоги в користуванні 
  телевізором. 
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 Функції меню 

Меню налаштування зображення                                            
• Режим зображення 

Налаштуйте режим зображення, щоб змінити 
зовнішній вигляд зображення. 
Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору. (Доступні 
режими зображення: Стандартний, Динамічний, 
М'який, Користувача). 
ПОРАДИ: Щоразу натискаючи кнопку P.MODE 
(РЕЖИМ ЗОБРАЖЕННЯ) на пульті дистанційного 
керування, Ви будете одразу змінювати режим 
зображення. 
ПРИМІТКА: 

  Контрастність, Яскравість, Колір та Різкість 
доступні лише в режимі Користувача. Ви можете 
налаштувати їх відповідно до особистих вподобань. 

 Яскравість: Налаштуйте відображення візуального 
 сприйняття всього зображення; це вплине на 
 яскравість зображення. 
 Контрастність: Налаштуйте інтенсивність підсвічування зображення, але 
затінення зображення змінити неможливо. 

 Колір: Налаштуйте насиченість кольору на власний розсуд. 
 Різкість: Ви можете налаштувати значення різкості об'єктів, що відображаються 
 на зображенні.   
• Колірна температура 

Самостійно збільшіть або зменшіть теплий колір зображення (червоний) і 
холодний колір зображення (синій) відповідно до ваших вподобань. 
Теплий: Створює червоний відтінок зображення. 
Нормальний: Створює стандартне зображення. 
Холодний: Створює ніжний синій відтінок зображення. 

• DNR (цифрове зменшення відеошуму) 

Для відфільтровування і зменшення шуму зображення та покращення якості 
зображення.  
Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору DNR, потім натискайте кнопки ▲/▼для 
вибору. 
(Доступні варіанти:Вимкнено, Низький, Середній, Високий, та Авто) 

• Співвідношення сторін 

Ви можете вибрати розмір зображення, який найкраще відповідає Вашим 
вимогам до перегляду. 
ПОРАДИ: Ви можете натиснути кнопку ZOOM (МАСШТАБУВАННЯ), на пульті 
дистанційного керування, щоб одразу змінити вигляд зображення. 
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 Функції меню 

Меню налаштування звуку                                                  
• Режим звучання 

Виберіть режим звучання для досягнення ідеального 
звучання. 
Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору. (Доступні 
режими звучання: Стандартний / Кіно / Музика / 
Користувача). 
ПОРАДИ: Щоразу натискаючи кнопку S.MODE 

(РЕЖИМ ЗВУЧАННЯ) на пульті дистанційного 
керування, Ви будете одразу змінювати режим 
звучання. 
ПРИМІТКА: 

 Налаштування низьких і високих частот доступно 
лише в режимі Користувача, ви можете налаштувати 
їх за Вашим бажанням. 

 Низькі частоти: Ви можете налаштувати величину 
 низьких частот, збільшуючи або зменшуючи звуки 
 низької частоти.  
 Високі частоти: Ви можете налаштувати величину 
 високих частот, збільшуючи або зменшуючи звуки високої частоти. 
• Звуковий баланс 

Відрегулюйте баланс між лівим та правим динаміками, щоб пристосуватися до 
місця прослуховування.  

• AVL (автоматичний рівень гучності) 

Ви можете налаштувати режим як ввімкнений або вимкнений для параметра AVL 
(автоматичний рівень гучності). 
Оскільки кожна телекомпанія має власні умови сигналу, регулювання гучності 
може знадобитися щоразу після перемикання каналу. Ця функція дає змогу 
користувачам насолоджуватися стабільним рівнем гучності завдяки 
автоматичному коригуванню. 

• Цифровий аудіовихід 

 Ви можете вибрати бажаний режим цифрового аудіовиходу: Авто, РСМ 
 (імпульсно-кодова модуляція) або Вимкнено. 
• Аудіоопис (в режимі DTV) 

 Аудіоопис означає призначену для сліпих осіб та глядачів зі слабким зором 
додаткову звукову доріжку візуальних засобів масової інформації, серед яких 
телебачення і кіно. Ви можете використовувати цю функцію, лише якщо 
телекомпанія підтримує таку додаткову звукову доріжку. 
Натискайте кнопки ▲/▼для вибору Аудіоопису, потім натисніть кнопку OK для 
входу в підменю в режимі DTV. Ви можете відкрити Аудіоопис та налаштувати 
рівень мікшування. 
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 Функції меню 

Меню налаштування каналів                                                 
Перш ніж Ваш телевізор розпочне запам'ятовування доступних каналів, Ви 
повинні зазначити тип джерела сигналу, який підключено до телевізора 
(наприклад, антена або кабельна система). 
Якщо тип сигналу зазначено неправильно, існує 
ймовірність того, щожоден канал не буде знайдено.  
• Країна 
Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору відповідної  
країни. 
Тип сигналу - DVB-T: 

• Автоматичне сканування 
 Натисніть кнопку OK для запуску автоматичного 
 пошуку. 
• Ручне сканування DTV: Ручне налаштування 
 каналів DTV. 
 Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору ручного 
 сканування каналів DTV, потім натисніть кнопку 
 OKдля входу в підменю. 
 Канал:Натискайте кнопки ◄/► для вибору номера 
 каналу. 
 Частота (МГц):Натискайте кнопки ◄/► для вибору Частоти. 
 Діапазон частот (МГц): Натискайте кнопки ◄/► для вибору Діапазону частот: 7 
 або 8. 
Початок сканування:Після закінчення вищенаведених налаштувань натисніть 
кнопку OKдля запуску автоматичного пошуку. 
Тип сигналу - DVB-C: 

• Автоматичне сканування 
Натисніть кнопку OK для входу в підменю. 
Тип сканування: Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору Прискореного сканування 
або Повного сканування. 
Частота (МГц): Ця опція доступна тільки для Прискореного сканування. 

 Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору Частоти: 
 Автоматично або введіть цифрові номери. 
Ідентифікаційний номер мережі: Ця опція 
доступна тільки для Прискореного 
сканування. 
Натискайте кнопки▲/▼ для вибору 
Ідентифікаційного номера мережі: 
Автоматично або введіть цифрові номери. 
Запуск: Після закінчення вищенаведених 
налаштувань натисніть кнопку OK для 
запуску автоматичного пошуку. 

• Ручне сканування DTV: Ручне налаштування каналів DTV. 
 Канал:Натискайте кнопки ◄/► для вибору номера каналу. 

Натискайте кнопки ◄/► для вибору Частоти. 
Модуляція: Натискайте кнопки ◄/► для вибору Модуляції: Автоматично або 
Частота (МГц):
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 Функції меню 

16QAM, 32QAM,64QAM, 128QAM, 256QAM. 
Швидкість модуляції: Натискайте кнопки ◄/► для вибору Швидкості модуляції. 
Початок сканування:Після закінчення вищенаведених налаштувань натисніть 
кнопку OKдля запуску автоматичного пошуку. 
Тип сигналу - ATV: 

• Автоматичне сканування 
 Натисніть кнопку OK для запуску 
 автоматичного пошуку. 
• Ручне сканування ATV: Ручне 
 налаштування каналів ATV. 
 Програма: Натискайте кнопки ◄/► для 
 вибору номера каналу. 
Система відтворення звуку: Виберіть 
систему відтворення звуку.  
Система відтворення кольору: Виберіть систему відтворення кольору.  
Частота: Натисніть кнопку◄ для пошуку вниз від поточної частоти, і натисніть 
кнопку ► для пошуку вгору від поточної частоти. 

• Редагування каналів  
Натисніть кнопку OK для входу в підменю.  
Спочатку натискайте кнопки ▲/▼, щоб 
виділити канал, який Ви бажаєте 
Видалити, Пропустити, Замінити чи 
Заблокувати, потім: 
Натисніть ЧЕРВОНУ кнопку для 
видалення вибраного каналу. 
Натисніть ЗЕЛЕНУ кнопку, щоб 
пропустити вибраний канал. (Ваш 
телевізор буде автоматично пропускати цей канал під час перемикання каналів 
кнопкою CH+/-.) 
Натисніть ЖОВТУ кнопку для заміни  вибраного 
каналу.   
Натисніть СИНЮ кнопку для блокування або 
розблокування вибраного каналу. 
Натисніть кнопку FAV (УЛЮБЛЕНИЙ) для 
налаштування улюблених каналів. 

• Налаштування DTV (доступне тільки для типу 
 сигналу DTV) 
Мова субтитрів: Натискайте кнопки ▲/▼ для 
вибору мови субтитрів (доступно лише в режимі 
DTV та повинно підтримуватися програмою, яку Ви 
переглядаєте). 
Тип субтитрів: Натискайте кнопки ▲/▼ для 
вибору типу субтитрів. 
Тип аудіо: Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору 
типу аудіо. 
LCN (логічний номер каналу): Натисніть кнопку OK для його увімкнення або 
вимкнення. 
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 Функції меню 

Меню налаштування функцій                                                 

• Мова телетексту 

 Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору мови телетексту.  
• Блокування системи 

 Ця функція може запобігти несанкціонованому 
 керуванню телевізором, якщо введено 4-значний 
 пароль. 
 Натисніть 0000, використовуючи кнопки швидкого 
доступу до каналів (0-9). (Це пароль за 
замовчуванням.) 
ПРИМІТКА: 

  Якщо ви забули свій пароль, донині дійсним є 
 суперпароль 1225.  
Батьківський контроль: Увімкніть або вимкніть 
функцію батьківського контролю. Ця функція 
запобігає перегляду програм дітьми або іншому 
несанкціонованому використанню. 
Обмеження перегляду програми:  
Натискайте кнопки▲/▼ для вибору відповідного віку. 
(Доступно лише за умови, що функція батьківського контролю увімкнена) 
Зміна PIN-коду:Натисніть кнопку OK для входу в підменю.  
Ви можете встановити особистий пароль. Натисніть цифрові кнопки на пульті 
дистанційного керування, щоб встановити новий пароль. 
Налаштування буде успішно завершено, якщо новий пароль введено двічі. 

• Автоматичне перемикання в режим очікування 

 Оберіть інтервал, через який телевізор автоматично 
 перейде в режим очікування. 
 Телевізор автоматично перейде в режим очікування, 
 якщо упродовж заданого проміжку часу пульт 
 дистанційного керування або кнопка на панелі 
 управління не будуть задіяні. 
• Меню запису (в режимі DTV) 

 Натисніть кнопку OK для входу в підменю. 
 Вибір диску для запису: Якщо на вашому диску є 
 декілька розділів, виберіть розділ, який Ви хочете 
 використовувати. 
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 Функції меню 

 Налаштування затримки часу запису (в режимі DTV) 

 Ця функція дає змогу телевізору автоматично записувати телевізійну передачу та 
робити її доступною для перегляду в будь-який час. Якщо затримку часу запису 
увімкнено, Ви можете переглянути запис як звичайну телепрограму в будь-який 
час, не пропускаючи жодного прямого ефіру. 

  • Спочатку вставте свій пристрій USB у USB-порт. 
 1. В підменю «Меню запису» натискайте кнопки ▲/▼ для вибору налаштування 
затримки часу запису, щоб активувати функцію затримки часу запису. З'явиться 
меню затримки часу запису. 

 

 2. Для зупинки затримки часу запису натисніть кнопку  STOP (СТОП) на пульті 
дистанційного керування, щоб відобразити діалогове вікно, а потім виберіть 
"OK", щоб вийти з режиму затримки часу та повернутися до прямої телевізійної 
трансляції, або вибрати "CANCEL" (СКАСУВАТИ), щоб закрити діалогове вікно. 

 Запуск запису (в режимі DTV) 
Натискайте кнопки▲/▼ для виборуЗапуску запису, потім натисніть кнопку OK 

для входу в підменю. 
Натискайте кнопки▲/▼ для виборутривалості запису (10 хв., 30 хв., 1 година, 3 
години, Закінчення програми), потім натисніть кнопку OK, щоб ввести запис. 
Цю саму функцію виконує кнопка швидкого доступу (RECORD) (ЗАПИС). 

※Запис одним дотиком (тільки в режимі DTV) 

ПРИМІТКА:  

  Перед здійсненням запису з цього телевізора (і також затримки часу запису), Ви 
повинні вставити пристрій USB, форматований у FAT32, в USB-порт. 

  • Спочатку вставте свій пристрій USB у USB-порт. 
   Перегляд програми в режимі DTV: 

   1. Натисніть кнопку  (RECORD) (ЗАПИС) на пульті дистанційного керування, 
     щоб одразу розпочати запис. З'явиться меню запису. 
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 Функції меню 

 
2.Натисніть кнопку  (STOP) (СТОП), щоб відобразити діалогове вікно: виберіть 

“OK” для припинення запису, оберіть “CANCEL” (СКАСУВАТИ), щоб закрити 
діалогове вікно. 

Список запланованих завдань 

Ця функція використовується для налаштування параметрів для записів, які Ви 
бажаєте запланувати.        

 Список записаних програм 

Під час відображення записаних програм натискайте кнопки ▲/▼ для вибору  
записаного файлу або натисніть ЗЕЛЕНУ кнопку для відтворення. 
 ПРИМІТКА: 

 USB-диск повинен мати місткість принаймні 4 ГБ. 
 Підключений USB-пристрій повинен підтримувати швидкість за версією 2.0. 
 Якщо запис на встановлений USB-диск не здійснюється, диск потребує 
  форматування. 
 Попередження: не від'єднуйте пристрій під час форматування. Під час 

форматування пристрою всі файли будуть видалені. Перед приєднанням 
пристрою до телевізора створіть резервну копію Ваших файлів. Виробник не 
несе відповідальності за будь-які пошкодження файлів чи втрату даних. 

 У режимі запису неможливо переключитися на канал іншої телекомпанії або 
вибрати іншу функцію. 

 Якщо сигнал переривається або зникає в режимі запису, запис буде зупинено до 
моменту відновлення сигналу. Це може призвести до втрати вмісту програми. 

 Не вимикайте телевізор під час запису, інакше телевізор вийде з режиму 
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Натисніть кнопку RED для видалення. 
Натисніть зелену кнопку для редагування. 
Натисніть жовту кнопку, щоб додати. 
Натисніть кнопку BLUE, щоб видалити все. 

затримки часу запису і перейде в режим очікування. 
 Деякі USB-пристрої можуть бути не сумісними для безперебійної роботи з цим 
  телевізором. 
 Переконайтеся, що будь-які пристрої USB, підключені до телевізора, не 
  використовують / не перевищують номінальну потужність 500 мА. 
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• CEC (керування електронікою споживача)  

 Натисніть кнопку OKдля входу в підменю. Система HDMI CEC може 
 використовуватися лише з тими пристроями, які мають функцію HDMI CEC. Ви 
 можете приєднати пристрій з функцією HDMI CEC за допомогою кабелю HDMI. 
 Деякі кабелі HDMI можуть не підтримувати функції HDMI CEC. 
 – Керування HDMI: Увімкніть або вимкніть функцію HDMI CEC. 
 – Автоматичне вимикання живлення пристрою: Якщо ця функція увімкнена, 
   то в разі вимкнення телевізора буде вимкнено і приєднаний пристрій. 
 – Автоматичне увімкнення живлення телевізора: Якщо ця функція увімкнена, 
   то в разі увімкнення телевізора буде ввімкнено і приєднаний пристрій. 
 – Ввімкнення функції ARC (реверсивний звуковий канал): Увімкніть або 
   вимкніть функцію ARC. 
 – Налаштування динаміка: Налаштування аудіовиходу системи від пристрою 
   AMP. 
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Налаштування меню налаштувань                                                   
• OSD-таймер (екранний таймер)  

 Ви можете налаштувати тривалість відображення 
 екранного меню. 
• Таймер сну 

 Таймер сну перемикає телевізор у режим очікування 
 через встановлений проміжок часу. 
• Місцезнаходження 

Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору Демонстраційного 
або Домашнього режиму. Рекомендовано встановити в 
телевізорі Домашній режим. 

 
 
  
EPG (електронний довідник програм) (тільки для режиму DTV)                                                            

Натисніть кнопку EPG на пульті 
дистанційного керування, щоб 
відобразити список програм EPG. 
Натискайте кнопки ◄/►, для 
перемикання між колонками, та 
натискайте кнопки▲/▼, щоб 
відобразити інформацію 
електронного довідника програм 
різних каналів. Порядок дій: 
Опис кнопок швидкого доступу: 

Натисніть ЧЕРВОНУ кнопку для 
входу в меню розкладу, Ви можете встановити завдання запису. 

Натисніть ЗЕЛЕНУ кнопку для перегляду довідника за попередній день.  
Натисніть ЖОВТУ кнопку для перегляду довідника за наступний день.  
Натисніть СИНЮ кнопку для відображення списку завдань електронного 
довідника програм. 
У разі невідповідності часу призначення з'явиться попереджувальне 
повідомлення. 
Натисніть кнопку EXIT/EPG (ВИХІД/EPG) для виходу. 
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- Вибір функції: Натискайте кнопки ◄/►, щоб зробити вибір. 
- Канал: Натискайте кнопки ◄/► для вибору каналу. 
- Режим: Натискайте кнопки ◄/► для вибору режиму запису.  
- Місяць-Число: Натискайте кнопки ◄/► для вибору дати. 
- Час запуску: Налаштуйте час запуску запису. 
- Час припинення: Налаштуйте час припинення запису. 
 Після закінчення налаштування параметрів до потрібних параметрів, виберіть 
«Підтвердити», щоб зберегти запланований процес запису. 
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Список каналів (у режимі ATV / DTV)                                                                  

Натисніть кнопку OK для відображення Списку 
каналів.Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору каналу і 
натисніть кнопку OK для його перегляду. 
Натискайте кнопки ◄/► для вибору: Список усіх 
каналів, Список телевізійних каналів, Список 
радіоканалів, Список каналів даних, Список 
зашифрованих каналів, Список улюблених каналів. 
Натискайте кнопку CH+/CH-для переміщення вгору або 
вниз у Списку каналів. 
Натисніть кнопку EXIT (ВИХІД) для виходу зі Списку 
каналів. 

Список улюблених каналів                                                                  

Натисніть кнопку FAV для відображення Списку 
улюблених каналів (Ви повинні налаштувати свої 
улюблені канали в меню Редагування каналів). 
Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору каналу і натисніть 
кнопку OK для його перегляду. 
Натисніть кнопку EXIT(ВИХІД) для виходу зі Списку 
улюблених каналів. 
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 Головна сторінка 

Налаштування меню Головної сторінки                                      

Головна сторінка - це вхідний інтерфейс для всіх інших функцій, які можуть 
входити з цього інтерфейсу шар за шаром. 
За допомогою функції головного меню можуть бути задоволені різноманітні 
потреби користувачів, завдяки чому вони повною мірою насолоджуються 
візуальними та звуковими ефектами, які створює пристрій.  
Натисніть кнопку HOME ( ) , щоб відкрити інтерфейс головної сторінки, який 
зображено на наступній ілюстрації. 

 
 

Натискайте кнопки зі стрілками, щоб циклічно вибирати всі параметри. Натисніть 
кнопку OK для входу в маленьке вікно для вибору. Натисніть кнопкуEXIT (ВИХІД) 

для виходу з інтерфейсу головної сторінки. 
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 Головна сторінка 

Медіаплеєр 

1. Спочатку вставте пристрій USB у USB-порт. 
2. Натискайте кнопки▲/▼/◄/► для вибору Медіаплеєра, і натисніть кнопку OK 
  для входу в підменю. 
  (Доступні варіанти: Фотографії, Музика, Відео, Додатки). 
3. Натискайте кнопки ◄/► для зміни пристрою. 
4. Натисніть кнопку EXIT(ВИХІД) для повернення до  попереднього меню. 
ПРИМІТКА:  

 Деякі пристрої USB можуть не підтримуватися або не підтримуватися 
  належним чином. 
 Максимальне навантаження для USB: 5 В постійного струму, 500 мА. 
 Враховуючинавантаження, він не може підтримувати всі моделі зовнішніх 
  жорстких дисків. Рекомендовано використовувати малопотужний зовнішній 
  жорсткий диск, що має силу струму не більше 500 мА. 
 Для файлів великих розмірів та накопичувачів великої місткості швидкість 
  завантаження може бути нижчою. Швидкість розпізнавання USB-накопичувача 
  може відрізнятися залежно від пристрою. 
Формати, які підтримуються 

Функція Медіа може підтримувати USB-пристрій з USB-пам'яттю. 
Вона може відтворювати файли з Музикою, Відео або Фотографіями. 
Підтримка музичних форматів: MP3, WAV. 
Підтримка відео форматів: MPG, AVI, VOB, DAT, MP4, TS, MOV/MKV. 
Підтримка фото форматів: JPG, JPEG, BMP, PNG. 
ПРИМІТКА:  

 Документи зі спеціальним алгоритмом можуть не підтримуватися або не 
підтримуватися належним чином пристроями USB. 
 USB підтримує вищезазначені формати, якщо формат файлу не підтримується, 

змініть його формат на вищезазначений. 

• Головний операційний інтерфейс  

 

Основні операції 

1. Натискайте кнопки ◄/► для вибору Фотографій, Музики, Відео або Додатків. 

26

Натисніть кнопку OK для входу в підменю.  
2. Натискайте кнопки ▲/▼/◄/► для пересування курсору і натисніть кнопку OK, 
  щоб відкрити папку. 
3. Натискайте кнопки зі стрілками, щоб виділити файл, і натисніть кнопку OK для 
  відтворення вибраних файлів.  



 Головна сторінка 

4. Натисніть кнопку , щоб зупинити відтворення файлу.   

5. Натисніть кнопку EXIT (ВИХІД) для повернення до попереднього меню.  
- Фотографії 

Натискайте кнопки ◄/► для вибору Фотографій у головному меню, потім 
натисніть кнопку OK, щоб увійти. Файли з фотографіями можна відтворити тільки 
в цій категорії меню. 
Натискайте кнопки◄/►/▲/▼ для вибору бажаної папки або файлу, потім 
натисніть кнопку OKдля відтворення файлів у повноекранному режимі. 
 Під час відтворення Фотофайлів: 

 

＊Натисніть кнопку EXIT (ВИХІД), щоб приховати панель інструментів у нижній 
  частині екрана. 
＊Натисніть кнопку OK знову для відображення панелі інструментів на екрані.  
  Натискайте кнопки◄/►, потім натисніть кнопку OK для вибору таких функцій, як 
  Відтворення, Пауза, Попередній, Наступний, Повернути, Збільшити,  
  налаштування Музики з панелі інструментів на екрані. 
＊Натисніть кнопку INFO(ІНФОРМАЦІЯ) для перегляду докладної інформації про 
  поточні фотографічні файли, що відтворюються. 
＊Натисніть кнопку  або EXIT (ВИХІД) для виходу з режиму відтворення та 
  повернення до сторінки зі списком файлів. 
- Музика 

Натискайте кнопки ◄/► для вибору Музики у головному меню, потім натисніть 
кнопку OK, щоб увійти. Музичні файли можна відтворити тільки в цій категорії 
меню. 
Натискайте кнопки◄/►/▲/▼ для вибору бажаної папки або файлу, а потім 
натисніть кнопку OKдля відтворення. 
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 Головна сторінка 

Під час відтворення музичних файлів: 

 

＊Натисніть кнопку EXIT (ВИХІД), щоб приховати панель інструментів у нижній 
  частині екрана. 
＊Натисніть кнопку OK знову для відображення  панелі інструментів на екрані. 
  Натискайте кнопки◄/►, потім натисніть кнопку OK для вибору таких функцій, як 
  Попередній, Наступний, Відтворення, Пауза, Перемотування вперед, 
  Перемотування назад, Налаштування відтворення з панелі інструментів на 
  екрані. 
＊Натисніть кнопку INFO (ІНФОРМАЦІЯ) для перегляду докладної інформації про 
  поточні музичні файли, що відтворюються. 
＊Натисніть кнопку  або EXIT (ВИХІД) для виходу з режиму відтворення та 
  повернення до сторінки зі списком файлів. 
- Відео 

Натискайте кнопки◄/► для вибору Відео у головному меню, потім натисніть 
кнопку OK, щоб увійти. 
Відеофайли можна відтворити тільки в цій категорії меню. 
Натискайте кнопки◄/►/▲/▼ для вибору бажаної папки або файлу, потім 
натисніть кнопку OKдля відтворення файлів у повноекранному режимі. 

Під час відтворення відеофайлів: 

 

＊Натисніть кнопку EXIT (ВИХІД), щоб приховати панель інструментів у нижній 
  частині екрана. 

 

28



 Головна сторінка 

＊Натисніть кнопку OK знову для відображення панелі інструментів на екрані.  
  Натискайте кнопки◄/►, потім натисніть кнопку OK для вибору таких функцій, як 
  Відтворення, Пауза, Попередній, Наступний, Перемотування вперед, 
  Перемотування назад, Налаштування з панелі інструментів на екрані. 
＊Натисніть кнопку INFO (ІНФОРМАЦІЯ) для перегляду докладної інформації про 
  поточні відеофайли, що відтворюються. 
＊Натисніть кнопку  або EXIT (ВИХІД) для виходу з режиму відтворення та 
  повернення до сторінки зі списком файлів. 
- Додатки 

Натискайте кнопки◄/► для вибору додатків у головному меню, потім натисніть 
кнопку OK, щоб увійти.  
Натискайте кнопки◄/►/▲/▼ для вибору бажаної папки або файлу, потім 
натисніть кнопку OKдля відтворення файлів у повноекранному режимі. 
Файли ТХТ можна відтворити тільки в цій категорії меню. Ви можете знайти всі 
файли APK для установки в цьому меню. 

ПРИМІТКА: 

Щоб відтворити Ваші мультимедійні файли, переконайтеся, що Ви вибрали 
правильний значок у головному меню відтворення мультимедійних файлів. 
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 Головна сторінка 

Налаштування                                                                     
 

 

Натискайте кнопки ▲/▼/◄/► для вибору налаштувань, і натисніть кнопку OK для 
входу в підменю. 
(Доступні варіанти: Налаштування мережі, Налаштування часу, Загальні 
налаштування, Про телевізор)  
Налаштування мережі 

Ви можете налаштувати свій телевізор так, щоб він мав доступ до Інтернету через 
локальну мережу (LAN) за допомогою дротового або бездротового з'єднання. 
Для стабільного підключення до Інтернету рекомендовано використовувати 
дротове з'єднання або встановити бездротовий маршрутизатор поблизу 
телевізора. 

 

- Дротова мережа 
Перед початком процесу налаштування для підключення до дротової мережі 
обов'язково підключіть телевізор до свого інтернет-маршрутизатора, 
використовуючи кабель Ethernet RJ45. 
Натисніть кнопку OK та виберіть «Ручне налаштування», а потім виберіть 
параметр «Автоматичне отримання ІР», клацніть по ньому, щоб увімкнути його. 
Зачекайте хвилину, доки смарт-телевізор підключиться. Другий параметр (ІР) 
відображає ІР-адресу. 
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 Головна сторінка 

 

- Бездротова мережа 

 Натискайте кнопки ▲/▼ та виберіть параметр «Бездротова мережа», натисніть 
 кнопку OK для входу в підменю. 
 Натискайте кнопки▲/▼ для вибору Вашого сигналу Wi-Fi. Натисніть кнопку OK, 
 щоб відобразити екран для введення пароля. 
 Введіть пароль для Wi-Fi тут. Ви можете натискати кнопку 
 вгору/вниз/ліворуч/праворуч, щоб вибрати необхідний символ на екранній 
 клавіатурі; натисніть кнопку OK для введення символу або цифри. 
 Після введення правильного пароля виберіть пункт «З'єднатися» і натисніть 
 кнопку OK для встановлення Wi-Fi сигналу. Якщо з'єднання буде вдалим, сигнал 
 Wi-Fi буде позначено символом ”√ ”, а праворуч буде відображено силу сигналу. 
Додавання мережі 

Ви також можете додати мережу Wi-Fi вручну, вибравши Додати інші мережі. 

 

Налаштування часу 

Натискайте кнопки ◄/► для вибору Налаштування часу, і натисніть кнопку OK для 
входу в підменю. 
(Доступні варіанти: Автоматичне налаштування дати і часу, Часовий пояс, 
Налаштування часу, Налаштування дати, Літній час, 24 години.) 
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 Головна сторінка 

 

 Автоматичне налаштування дати і часу 

 Отримайте поточний час і дату в автоматичному режимі. 
 Натискайте кнопки ▲/▼для вибору функції «Автоматичне налаштування дати і 
 часу», і натисніть кнопку OK для входу в підменю. 
 (Доступні варіанти: Використовувати час, наданий мережею, Використовувати 
 час, наданий транспортним потоком даних, Вимкнено.) 
 - Часовий пояс 

  Виберіть місцевий часовий пояс. 
  Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору часового поясу, і натисніть кнопку OK для 
  вибору. 
 - Налаштування часу 

  Відредагуйте поточний час. 
  Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору налаштування часу, і натисніть кнопку OK 

  для редагування. 
- Налаштування дати 

 Відредагуйте поточну дату. 
 Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору налаштування дати, і натисніть кнопку OK 

 для редагування. 
- Літній час 

 Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору літнього часу, і натисніть кнопку OK для його 
 ввімкнення або вимкнення. 
- 24 години 

 Виберіть 12 годин або 24 години. 
 Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору параметра 24 години, і натисніть кнопку OK 

 для його ввімкнення або вимкнення. 
Загальні налаштування 

Натискайте кнопки ◄/► для вибору Загальних налаштувань, і натисніть кнопку 
OK для входу в підменю. 
(Доступні варіанти: Налаштування мови, Керування додатком, Оновлення 
бездротовим способом, Відновлення системи.) 
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 Головна сторінка 

 

 - Налаштування мови 

  Встановіть мову для поточного екрану. 
  Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору налаштувань мови і натисніть кнопку OK, 
  щоб встановити. 
 - Керування додатком 
  Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору керування додатком і натисніть кнопку OK 

  для входу в підменю Після входу в це підменю Ви можете вибрати варіанти: 
  Встановити або Видалити додаток. 
- Оновлення бездротовим способом 

 Оновлення до найновішої версії системи. 
 Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору Оновлення бездротовим способом і 
 натисніть кнопку OK для оновлення системи. 
- Відновлення системи 
 Відновлення системи до початкового стану. 
 Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору Відновлення системи і натисніть кнопку OK 
 для відновлення системи. 

Про телевізор 

Перегляд інформації про систему. 
Натискайте кнопки ◄/► для вибору пункту Про телевізор і натисніть кнопку OK 
для входу в підменю. 
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3. Натисніть кнопку , щоб увійти в режим Mix, ця функція дає змогу накласти 
сторінку телетексту на телевізійну програму. 
4. Натисніть кнопку вдруге або перейдіть до звичайного режиму TV/DTV. 

 Посібник із усунення несправностей 
 

Використання функції телетексту
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Технічне обслуговування
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15.11.2019.



38



39



40

 

 

22. При пользовании прибором никогда не оставляйте его без присмотра. Если во 
время пользования прибором рядом находятся дети или лица с ограниченными 
физическими возможностями, необходимо обеспечить строгий присмотр за ними. 
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 Пульт дистанционного управления 
 

Передняя панель                                                            
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 : Кнопка POWER

Датчик ДУ
Индикатор питания



 Пульт дистанционного управления 
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Digital Audio Output port  ("Порт  выхода цифрового аудио")  

HDMI port (Порт HDMI поддерживает функцию 
реверсивного звукового канала (ARC)). 

 

Порт USB 

Вход аудиовизуальных данных (AV)
 

ANT:Вход для антенны

HDMI:Порт 

3. 

1. 
2. 

4. 
5. 
6. 
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 Пульт дистанционного управления 

1. : Питание, включение или выключение 
телевизора. 

2. : Нажмите, чтобы выключить или включить 
звук. 

3. ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ: Выберите каналы или 
импорт паролей. 

4. ZOOM (МАСШТАБИРОВАНИЕ): Нажимайте, 
чтобы выбрать различные размеры 
изображений. 

5. : Нажмите кнопку , чтобы начать запись (в 
режиме DTV). 

6. INFO (ИНФОРМАЦИЯ): Нажмите для 
отображения на экране текущей информации о 
программе или нажмите для отображения 
информации об изображении, которое вы 
просматриваете (в режиме MEDIA - 
воспроизведение носителя). 

7. FAV (ЛЮБИМЫЕ): Включите или выключите 
список любимых программ. 

8. EPG: Электронный программный гид (в режиме 
DTV). Нажмите повторно для выхода. 

9. SLEEP (СОН): Нажмите, чтобы настроить 
таймер сна. По истечении заданного периода 
телевизор переходит в режим ожидания. 

10. MENU (МЕНЮ): Нажмите, чтобы войти в экран 
меню для различных дополнительных настроек. 

11. SOURCE (ИСТОЧНИК): Нажмите, чтобы 
выделить источник сигнала.  

12. OK: Нажмите, чтобы подтвердить выбранный 
пункт на экране меню. 
Нажмите, чтобы отобразить список каналов (в 
режиме DTV / ATV). 

13. ▲/▼/◄/►: Нажмите соответствующую кнопку 
навигации, чтобы выбрать направление. 

14. EXIT (ВЫХОД): Нажмите кнопку ВЫХОД, чтобы 
вернуться к меню опций или настроек. 

15. BACK (НАЗАД): Вернуться к программе, 
которую вы просматривали последней. 

16. USB: Нажмите, чтобы включить источник 
сигнала носителя (MEDIA). 

17. : Включить / выключить виртуальную мышку. 
18. HOME (ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА) ( ):Доступ к 

интеллектуальной главной странице. 
19. VOL+/VOL-: Нажмите вверху или внизу для 

регулирования уровня громкости. 
20. CH+/CH-: Нажмите для выбора каналов в 

порядке возрастания или убывания. 

 

 

  

 
Оригинальный пульт дистанционного управления имеет следующие кнопки: 
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 Пульт дистанционного управления 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Примечание: Красная, зеленая, желтая и синяя кнопки являются многофункциональными; 
  пожалуйста, следуйте инструкциям на экране и инструкциям в соответствующих разделах. 
 Все иллюстрации в данном руководстве приведены лишь для примера; фактический вид 
  изделия может отличаться от изображенного на иллюстрации. 
 Кнопки, которые здесь упомянуты, не используются. 

21. ∞I/II: Нажмите для выбора режимов NICAM в 
режиме аналогового телевидения. 
Нажмите для переключения языка аудио в 
режиме DTV.  

22. P.MODE (РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ): Нажмите 
для изменения режима изображения. 

23. S.MODE (РЕЖИМ ЗВУЧАНИЯ): Нажмите для 
изменения режима звучания. 

24. СУБТИТРЫ: Нажимайте, чтобы выбрать 
альтернативный язык субтитров во время 
просмотра / воспроизведения программы в 
режиме DTV. 

25. ЦВЕТНЫЕ КНОПКИ: Красная / зеленая / желтая 
/ синяя навигационная кнопка. 

26. II: Пауза (в режиме Media - воспроизведение 
носителя). 

: Нажмите, чтобы войти в режим MIX в 
телетексте. 

27. : Воспроизведение (в режиме Media - 
воспроизведение носителя). 

: Нажмите, чтобы войти в режим телетекста 
нажмите снова, чтобы выйти из этого режима. 

28. : Остановка (в режиме Media - 
воспроизведение носителя). 

: Задержка страницы телетекста на экране; 
нажмите снова, чтобы продолжить. 

29. : Изменение размера экрана телетекста в 
режиме изображения. 

30. : Предыдущий (в режиме Media - 
воспроизведение носителя). 

: Переход к странице списка 
воспроизведения. 

31. : Перемотка назад (в режиме Media - 
воспроизведение носителя). 

: Вход в режим субстраницы. 
32. : Следующий (в режиме Media - 

воспроизведение носителя). 
: Отображение скрытой информации 

некоторых страниц телетекста. 
33. : Перемотка вперед (в режиме Media - 

воспроизведение носителя). 
: Выключить телетекст, но не выходить из 

меню телетекста. 
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Основные функции

Быстрая настройка



 
Если Вы впервые включаете телевизор, последовательные инструкции на экране 
помогут настроить основные параметры.  
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что антенна или кабель телевизионной системы 
подключены. 
1. Установите желаемый язык 

Нажимайте кнопки ▲/▼, чтобы выделить меню языков, и нажмите кнопку OK, 
чтобы подтвердить ваш выбор, затем нажмите кнопку ►, чтобы перейти к 
следующему шагу. 

2. Выберите свой часовой пояс 
  Нажимайте кнопки ▲/▼, чтобы выделить часовой пояс и нажмите кнопку OK, 

чтобы подтвердить ваш выбор, затем нажмите кнопку ►, чтобы перейти к 
следующему шагу. Нажмите кнопку ◄, чтобы вернуться к предыдущему шагу. 

3. Настройте свою телевизионную сеть 

  Пожалуйста, проверьте и подключите сетевой кабель или воспользуйтесь 
беспроводной сетью. Если Вы желаете настроить сеть позже, нажмите кнопку 
►, чтобы пропустить этап настройки сети. Нажмите кнопку ◄, чтобы вернуться 
к предыдущему шагу. 

4. Настройте свое телевизионное окружение 

Нажимайте кнопки ▲/▼, чтобы выделить Домашний режим (Home Mode) или 
Демонстрационный режим (Store Mode), а затем нажмите кнопку OK. 

  Нажмите кнопку ►, чтобы перейти к следующему шагу. Нажмите кнопку ◄, 
чтобы вернуться к предыдущему шагу. 

  Если выбран Домашний режим, Демонстрационный режим отключается после 
Быстрой настройки. Домашний режим является рекомендуемой настройкой для 
обеспечения лучшей энергоэффективности. При попытке установить 
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OK

Основные функции

Демонстрационный режим, на экране появится сообщение с вопросом, 
подтверждаете ли Вы свой выбор. 

5. Инструкция по просмотру программ 

  Пожалуйста, выберите способ просмотра телевизионных программ или главной 
страницы, начните испытывать его. 

  Выбирая телевизионный сигнал, следуйте подсказкам меню, телевизор начнет 
автоматически сканировать и сохранять все доступные каналы. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Если телевизор не находит ни одного канала, следует проверить подключение 
  антенны или правильность выбора страны, затем снова включите 
  автоматический поиск. 
 Если телевизор принимает только несколько каналов, значит, качество 
  эфирного сигнала недостаточно, рекомендуется провести ремонт антенны. 
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 Функции меню 

Навигация по меню                                                           

Перед использованием телевизора выполните нижеприведенные шаги, чтобы 
научиться пользоваться меню, выбирать и настраивать различные функции. Шаги 
в процессе обращения могут отличаться в зависимости от выбранного меню. 
 
1. Нажмите кнопку MENU (МЕНЮ) для отображения 

главного меню. 
2. С помощью кнопок ▲/▼ листайте главное меню. 

Вы можете выбрать одну из настроек: Настройка 
изображения, Настройка звука, Настройка канала, 
Функционирование и Настройка. 

3. Нажмите кнопку OK для доступа к странице 
  подпунктов меню. 
4. Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора желаемого 

подпункта. 
5. Нажимайте кнопки ◄/► для настройки значения. 
6. Нажмите кнопку EXIT (ВЫХОД), чтобы вернуться к 
  предыдущему меню.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Если пункт меню отображен серым цветом, он недоступен или не подлежит 
настройке. 
 Некоторые пункты меню могут быть скрыты, в зависимости от режимов или 

сигналов используемых источников. 
 Кнопки на телевизоре имеют те же функции, что и соответствующие кнопки на 

пульте дистанционного управления. Если пульт дистанционного управления 
утерян или находится в нерабочем состоянии, Вы можете использовать кнопки 
на телевизоре, чтобы выбрать меню. Это пособие описывает использование 
пульта дистанционного управления. 
 Изображение экрана может отличаться от изображения на экране телевизора. 

Иллюстрации приведены только в качестве примера для оказания помощи в 
пользовании телевизором. 
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 Функции меню 

Меню настройки изображения                                               
• Режим изображения 

Настройте режим изображения, чтобы изменить 
внешний вид изображения. 
Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора. (Доступные 
режимы изображения: Стандартный, Динамический, 
Мягкий, Пользователя). 
СОВЕТЫ: Нажимая каждый раз кнопку P.MODE 
(РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ) на пульте 
дистанционного управления, Вы будете сразу же 
изменять режим изображения. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

 
 Контрастность, Яркость, Цвет и Резкость доступны 
только в режиме Пользователя. Вы можете 
настроить их в соответствии с личными 
предпочтениями. 

 Яркость: Настройте отображение визуального 
 восприятия всего изображения это повлияет на 
 яркость изображения. 
 Контрастность: Настройте интенсивность подсветки изображения, но затенение 
изображения изменить невозможно. 

 Цвет: Настройте насыщенность цвета по своему усмотрению. 
 Резкость: Вы можете настроить значение резкости объектов, отображаемых на 
 экране. 
• Цветовая температура 

Самостоятельно увеличьте или уменьшите теплый цвет изображения (красный) 
и холодный цвет изображения (синий) в соответствии с Вашими 
предпочтениями. 
Теплый: Создает красный оттенок изображения. 
Нормальный: Создает стандартное изображение. 
Холодный: Создает нежный синий оттенок изображения. 

• DNR (цифровое уменьшение видеошума) 

Для отфильтровывания и подавления шума изображения и улучшения качества 
изображения.  
Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора DNR, затем нажимайте кнопки ▲/▼ для 
выбора. 
(Доступные варианты: Отключено, Низкий, Средний, Высокий, и Авто) 

• Соотношение сторон 

Вы можете выбрать размер изображения, который лучше всего соответствует 
Вашим требованиям к просмотру. 
СОВЕТЫ: Вы можете нажать кнопку ZOOM (МАСШТАБИРОВАНИЕ), на пульте 
дистанционного управления, чтобы сразу же изменить вид изображения. 
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 Функции меню 

Меню настройки звука                                                       
• Режим звучания 

Выберите режим звучания для достижения 
идеального звучания. 
Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора. (Доступные 
режимы звучания: Стандартный / Кино / Музыка / 
Пользователя). 
СОВЕТЫ: Каждый раз, нажимая кнопку S.MODE 

(РЕЖИМ ЗВУЧАНИЯ) на пульте дистанционного 
управления, Вы будете сразу же изменять режим 
звучания. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Настройка низких и высоких частот доступна 
только в режиме Пользователя, Вы можете 
настроить их по Вашему желанию. 

 Низкие частоты: Вы можете настроить величину 
 низких частот, увеличивая или уменьшая звуки 
 низкой частоты.  
 Высокие частоты: Вы можете настроить величину высоких частот, увеличивая 
 или уменьшая звуки высокой частоты. 
• Звуковой баланс 

Отрегулируйте баланс между левым и правым динамиками, чтобы 
приспособиться к месту прослушивания.  

• AVL (автоматический уровень громкости) 

Вы можете настроить режим как включен или выключен для параметра AVL 
(автоматический уровень громкости). 
Поскольку каждая телекомпания имеет собственные условия сигнала, 
регулировка громкости может понадобиться каждый раз после переключения 
канала. Эта функция позволяет пользователям наслаждаться стабильным 
уровнем громкости благодаря автоматической корректировке. 

• Цифровой аудиовыход 

 Вы можете выбрать желаемый режим цифрового аудиовыхода: Авто, РСМ 
 (импульсно-кодовая модуляция) или Отключен. 
• Аудиоописание (в режиме DTV) 

 Аудиоописание означает предназначенную для слепых лиц и зрителей со 
слабым зрением дополнительную звуковую дорожку визуальных средств 
массовой информации, включая телевидение и кино. Вы можете использовать 
эту функцию, только если телекомпания поддерживает такую дополнительную 
звуковую дорожку. 

 Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора Аудиоописания, затем нажмите кнопку OK 
для входа в подменю в режиме DTV. Вы можете открыть Аудиоописание и 
настроить уровень микширования.  
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 Функции меню 

Меню настройки каналов                                                    
Прежде чем Ваш телевизор начнет запоминание доступных каналов, Вы должны 
указать тип источника сигнала, подключенного к телевизору (например, антенна 
или кабельная система).  
Если тип сигнала указан неправильно, существует 
вероятность того, что ни один канал не будет найден.  
• Страна 
Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора 
соответствующей страны. 
Тип сигнала - DVB-T:  

• Автоматическое сканирование 
 Нажмите кнопку OK для запуска автоматического 
 поиска. 
• Ручное сканирование DTV: Ручная настройка 
 каналов DTV. 
 Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора ручного 
 сканирования каналов DTV, затем нажмите кнопку 
 OK для входа в подменю. 
 Канал: Нажимайте кнопки ◄/► для выбора номера 
 канала. 
 Частота (МГц): Нажимайте кнопки ◄/► для выбора Частоты. 
 Диапазон частот (МГц): Нажимайте кнопки ◄/► для выбора Диапазона частот: 
 7 или 8. 
Начало сканирования: После завершения вышеуказанных настроек нажмите 
кнопку OK для запуска автоматического поиска. 
Тип сигнала - DVB-C: 

• Автоматическое сканирование 
Нажмите кнопку OK для входа в подменю. 
Тип сканирования: Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора Ускоренного 
сканирования или Полного сканирования. 
Частота (МГц): Эта опция доступна только для Ускоренного сканирования. 

 Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора Частоты: 
 Автоматически или введите цифровые номера. 
Идентификационный номер сети: Эта опция доступна только для Ускоренного 
сканирования. 
Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора 
Идентификационного номера сети: 
Автоматически или введите цифровые 
номера. 
Запуск: После завершения вышеуказанных 
настроек нажмите кнопку OK для запуска 
автоматического поиска. 

• Ручное сканирование DTV: Ручная 
 настройка каналов DTV. 
 Канал: Нажимайте кнопки ◄/► для выбора номера канала. 
Частота (МГц): Нажимайте кнопки ◄/► для выбора Частоты. 
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 Функции меню 

Модуляция: Нажимайте кнопки ◄/► для выбора Модуляции: Автоматически 
или 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM. 
Скорость модуляции: Нажимайте кнопки ◄/► для выбора Скорости 
модуляции. 
Начало сканирования: После завершения вышеуказанных настроек нажмите 
кнопку OK для запуска автоматического поиска. 
Тип сигнала - ATV: 

• Автоматическое сканирование 
 Нажмите кнопку OK для запуска 
 автоматического поиска. 
• Ручное сканирование ATV: Ручная 
 настройка каналов ATV. 
 Программа: Нажимайте кнопки ◄/► для 
 выбора номера канала. 
Система воспроизведения звука: 
Выберите систему воспроизведения звука.  
Система воспроизведения цвета: Выберите систему воспроизведения цвета.  
Частота: Нажмите кнопку ◄ для поиска вниз от текущей частоты, и нажмите 
кнопку ► для поиска вверх от текущей частоты. 

• Редактирование каналов 
Нажмите кнопку OK для входа в подменю.  
Сначала нажимайте кнопки ▲/▼, чтобы 
выделить канал, который Вы желаете Удалить 
Пропустить, Заменить или Заблокировать, 
затем:  
Нажмите КРАСНУЮ кнопку для удаления 
выбранного канала. 
Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку, чтобы пропустить 
выбранный канал. (Ваш телевизор будет автоматически пропускать этот канал 
при переключении каналов кнопкой CH+/-.) 
Нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку для замены выбранного 
канала. 
Нажмите СИНЮЮ кнопку для блокирования или 
разблокирования выбранного канала. 
Нажмите кнопку FAV (ЛЮБИМЫЙ) для настройки 
любимых каналов.  

• Настройка DTV (доступна только для типа 
 сигнала DTV) 
Язык субтитров: Нажимайте кнопки ▲/▼ для 
выбора языка субтитров (доступно только в режиме 
DTV и должно поддерживаться программой, 
которую Вы просматриваете). 
Тип субтитров: Нажимайте кнопки ▲/▼ для 
выбора типа субтитров. 
Тип аудио: Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора 
типа аудио. 
LCN (логический номер канала): Нажмите кнопку OK для его включения и 
выключения. 
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 Функции меню 

Меню настройки функций                                                    

• Язык телетекста 

 Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора языка 
 телетекста.  
• Блокировка системы 

 Эта функция может предотвратить 
несанкционированное управление телевизором, 
если введен 4-значный пароль.  

 Нажмите 0000, используя кнопки быстрого доступа к 
каналам (0-9). (Это пароль по умолчанию.) 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

  Если вы забыли свой пароль, до сих пор 
   действительным является суперпароль 1225. 
Родительский контроль: Включите или выключите 
функцию родительского контроля. Эта функция 
предотвращает просмотр программ детьми или иное 
несанкционированное использование. 
Ограничение просмотра программы:  
Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора 
соответствующего возраста. 
(Доступно только при условии, что функция 
родительского контроля включена) 
Изменение PIN-кода: Нажмите кнопку OK для входа в подменю.  
Вы можете установить личный пароль. Нажмите цифровые кнопки на пульте 
дистанционного управления, чтобы установить 
новый пароль. 
Настройка будет успешно завершена, если пароль 
введен дважды. 

• Автоматическое переключение в режим 
 ожидания 

 Выберите интервал, через который телевизор 
 автоматически перейдет в режим ожидания. 
 Телевизор автоматически перейдет в режим 
 ожидания, если в течение заданного 
 промежутка времени пульт дистанционного 
 управления или кнопка на панели 
 управления не будут задействованы. 
• Меню записи (в режиме DTV) 

 Нажмите кнопку OK для входа в подменю. 
 Выбор диска для записи: Если на вашем диске 
 есть несколько разделов, выберите раздел, который 
 Вы хотите использовать. 
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 Функции меню 

 Настройка задержки времени записи (в режиме DTV) 

 Эта функция позволяет телевизору автоматически записывать телевизионную 
передачу и делать ее доступной для просмотра в любое время. Если задержка 
времени записи включена, Вы можете просмотреть запись как обычную 
телепрограмму в любое время, не пропуская ни одного прямого эфира. 

  • Сначала вставьте свое устройство USB в USB-порт. 
  1. В подменю «Меню записи» нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора настройки 

задержки времени записи, чтобы активировать функцию задержки времени 
записи. Появится меню задержки времени записи. 

 

  2. Для остановки задержки времени записи нажмите кнопку  STOP (СТОП) на 
    пульте дистанционного управления, чтобы открыть диалоговое окно, а затем 
    выберите "OK", чтобы выйти из режима задержки времени и вернуться к 
    прямой телевизионной трансляции, или выбрать "CANCEL" (ОТМЕНИТЬ), 
    чтобы закрыть диалоговое окно. 
 Запуск записи (в режиме DTV) 

Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора Запуска записи, затем нажмите кнопку OK 

для входа в подменю.  
Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора продолжительности записи (10 мин., 30 
мин., 1 час, 3 часа, Окончание программы), затем нажмите кнопку OK, чтобы 
ввести запись. 
Эту же функцию выполняет кнопка быстрого доступа  (RECORD) (ЗАПИСЬ). 

 ※ Запись одним прикосновением (только в режиме DTV) 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

  Перед осуществлением записи с этого телевизора (а также задержки времени 
записи), необходимо установить устройство USB, отформатированное в FAT32, 
в USB-порт. 

  • Сначала вставьте свое устройство USB в USB-порт. 
   Просмотр программы в режиме DTV: 

   1. Нажмите кнопку  (RECORD) (ЗАПИСЬ) на пульте дистанционного 
управления, чтобы сразу же начать запись. Появится меню записи. 
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 Функции меню 

 

2. Нажмите кнопку  (STOP) (СТОП), чтобы открыть диалоговое окно: выберите 
  «OK» для прекращения записи, выберите “CANCEL” (ОТМЕНИТЬ), чтобы 
  закрыть диалоговое окно. 
Список запланированных задач 

Эта функция используется для настройки параметров для записей, которые Вы 
желаете запланировать. 

Список записанных программ 

Во время отображения записанных программ нажимайте кнопки ▲/▼ для 
выбора записанного файла или нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку для 
воспроизведения. 
 ПРИМЕЧАНИЕ: 

  USB-диск должен иметь емкость не менее 4 ГБ. 
  Подключенное USB-устройство должно поддерживать скорость по версии 2.0. 
  Если запись на установленный USB-диск не производится, диск нуждается в 
   форматировании. 
  Внимание! Не отключайте устройство во время форматирования. При 
   форматировании устройства все файлы будут удалены. Перед 
   присоединением устройства к телевизору создайте резервную копию Ваших 
   файлов. Производитель не несет ответственности за любые повреждения 
   файлов или потерю данных. 
  В режиме записи невозможно переключиться на канал другой телекомпании 
   или выбрать другую функцию. 
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Нажмите красную кнопку для удаления. 
Нажмите кнопку ЗЕЛЕНЫЙ для редактирования. 
Нажмите кнопку ЖЕЛТЫЙ, чтобы добавить. 
Нажмите кнопку BLUE, чтобы удалить все. 

 Если сигнал прерывается или исчезает в режиме записи, запись будет 
  остановлена до момента восстановления сигнала. Это может привести к 
  потере содержимого программы. 



 Функции меню 

 
 
 
 

  

  Некоторые USB-устройства могут быть несовместимыми для бесперебойной 
   работы с этим телевизором. 
  Убедитесь, что любые устройства USB, подключенные к телевизору, не 
   используют / не превышают номинальную мощность 500 мА. 
• CEC (управление электроникой потребителя) 
 Нажмите кнопку OK для входа в подменю. Система HDMI CEC может 
 использоваться только с теми устройствами, которые имеют функцию HDMI 
 CEC. 
 Вы можете подключить устройство с функцией HDMI CEC с помощью кабеля 
 HDMI. Некоторые кабели HDMI могут не поддерживать функции HDMI CEC. 
  – Управление HDMI: Включите или выключите функцию HDMI CEC. 
  – Автоматическое выключение электропитания устройства: Если эта 
   функция включена, то при выключении телевизора выключается и 
   подключенное устройство. 

– Автоматическое включение электропитания телевизора: Если эта 
функция включена, то при включении телевизора будет включено и 
подключенное устройство. 

– Включение функции ARC (реверсивный звуковой канал): Включите или 
 выключите функцию ARC. 
– Настройка динамика: Настройка аудиовыхода системы от устройства AMP. 
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 Не выключайте телевизор во время записи, иначе телевизор выйдет из 
 режима задержки времени записи и перейдет в режим ожидания. 



 Функции меню 

Настройка меню настроек                                                   
• OSD-таймер (экранный таймер)  

 Вы можете настроить длительность отображения 
 экранного меню. 

• Таймер сна 

 Таймер сна переключает телевизор в режим ожидания 
 через установленный промежуток времени. 

• Место нахождение 

Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора 
Демонстрационного или Домашнего режима. 
Рекомендуется установить в телевизоре Домашний 
режим. 

 
 
 

 
EPG (электронное расписание программ) (только для режима DTV)            
Нажмите кнопку EPG на пульте 
дистанционного управления, чтобы 
отобразить список программ EPG. 
Нажимайте кнопки ◄/►, для 
переключения между колонками, и 
нажимайте кнопки ▲/▼, чтобы 
отобразить информацию 
электронного расписания программ 
разных каналов. Порядок действий: 
Описание кнопок быстрого 
доступа: 

Нажмите КРАСНУЮ кнопку для входа в меню расписания, Вы можете установить 
задачи записи. 

Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку для просмотра расписания предыдущего дня.  
Нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку для просмотра расписания следующего дня.  
Нажмите СИНЮЮ кнопку для отображения списка задач электронного 
расписания программ.  
В случае несоответствия времени назначения появится предупреждение. 
Нажмите кнопку EXIT/EPG (ВЫХОД/EPG) для выхода. 
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- Выбор функции: Нажимайте кнопки ◄/►, чтобы сделать выбор. 
-  Канал:  Нажимайте кнопки ◄/► для выбора  канала.  
- Режим: Нажимайте кнопки ◄/► для выбора режима записи.  
- Месяц-Число: Нажимайте кнопки ◄/► для выбора даты. 
- Время  запуска: Установите время запуска записи. 
- Время прекращения: Установите время прекращения записи. 
После завершения настройки параметров до нужных параметров, выберите 
«Подтвердить», чтобы сохранить запланированный процесс записи. 
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Список каналов (в режиме ATV / DTV)                                                                 
 

Нажмите кнопку OK для отображения Списка каналов. 
Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора канала и нажмите 
кнопку OK для его просмотра. 
Нажимайте кнопки ◄/► для выбора: Список всех 
каналов, Список телевизионных каналов, Список 
радиоканалов, Список каналов данных, Список 
зашифрованных каналов, Список любимых каналов. 
Нажимайте кнопку CH+/CH- для перемещения вверх 
или вниз в Списке каналов.  

Нажмите кнопку EXIT (ВЫХОД) для выхода из Списка 
каналов. 

Список любимых каналов                                                                  

Нажмите кнопку FAV для отображения Списка 
любимых каналов (Вы должны настроить свои 
любимые каналы в меню Редактирование каналов). 
Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора канала и нажмите 
кнопку OK для его просмотра.  
Нажмите кнопку EXIT (ВЫХОД) для выхода из Списка 
любимых каналов. 
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 Главная страница 

Настройка меню Главной страницы                                            

Главная страница - это входной интерфейс для всех других функций, которые 
могут входить из этого интерфейса слой за слоем. 
С помощью функции главного меню могут быть удовлетворены разнообразные 
потребности пользователей, благодаря чему они в полной мере наслаждаются 
визуальными и звуковыми эффектами, создаваемыми устройством.  
Нажмите кнопку HOME ( ),чтобы открыть интерфейс главной страницы, как 
показано на следующей иллюстрации. 

          
 

Нажимайте кнопки со стрелками, чтобы циклически выбирать все параметры. 
Нажмите кнопку OK для входа в маленькое окно для выбора. Нажмите кнопку 
EXIT (ВЫХОД) для выхода из интерфейса главной страницы. 
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Медиаплеер                                                                 

1. Сначала вставьте устройство USB в USB-порт. 
2. Нажимайте кнопки ▲/▼/◄/► для выбора Медиаплеера, и нажмите кнопку OK 
  для входа в подменю. 
  (Доступные варианты: Фотографии, Музыка, Видео, Приложения) 
3. Нажимайте кнопки ◄/► для замены устройства. 
4. Нажмите кнопку EXIT (ВЫХОД) для возврата в предыдущее меню. 
ПРИМЕЧАНИЕ:  

 Некоторые устройства USB могут не поддерживаться или не поддерживаются 
  должным образом. 
 Максимальная нагрузка для USB: 5 В постоянного тока, 500 мА. 
 Учитывая нагрузку, он не может поддерживать все модели внешних жестких 
  дисков. Рекомендуется использовать маломощный внешний жесткий диск, 
  имеющий силу тока не более 500 мА. 
 Для файлов больших размеров и накопителей большой емкости скорость 
  загрузки может быть ниже. Скорость распознавания USB-накопителя может 
  отличаться в зависимости от устройства. 
Поддерживаемые форматы 

Функция Медиа может поддерживать USB-устройство с USB-памятью. 
Она может воспроизводить файлы с Музыкой, Видео или Фотографиями. 
Поддержка музыкальных форматов: MP3, WAV. 
Поддержка видео форматов: MPG, AVI, VOB, DAT, MP4, TS, MOV/MKV. 
Поддержка фото форматов: JPG, JPEG, BMP, PNG. 
ПРИМЕЧАНИЕ:  

 Документы со специальным алгоритмом могут не поддерживаться или не 
поддерживаются должным образом устройствами USB. 
 USB поддерживает вышеупомянутый формат, если формат файла не 

поддерживается, измените его формат на вышеуказанный. 

• Главный операционный интерфейс  

 

Основные операции 

1. Нажимайте кнопки ◄/► для выбора Фотографий, Музыки, Видео или 
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Приложений. Нажмите кнопку OK для входа в подменю.  
2. Нажимайте кнопки ▲/▼/◄/► для перемещения курсора и нажмите кнопку OK, 
чтобы открыть папку. 
3. Нажимайте кнопки со стрелками, чтобы выделить файл, и нажмите кнопку OK 
для воспроизведения выбранных файлов. 



 Главная страница 
 

4. Нажмите кнопку , чтобы остановить воспроизведение файла.   
5. Нажмите кнопку EXIT (ВЫХОД) для возврата в предыдущее меню.  
- Фотографии 

Нажимайте кнопки ◄/► для выбора Фотографий в главном меню, затем нажмите 
кнопку OK для входа. Файлы с фотографиями можно воспроизвести только в этой 
категории меню. 
Нажимайте кнопки ◄/►/▲/▼ для выбора желаемой папки или файла, затем 
нажмите кнопку OK для воспроизведения файлов в полноэкранном режиме. 
 При воспроизведении фотофайлов: 

 

＊Нажмите кнопку EXIT (ВЫХОД), чтобы скрыть панель инструментов в нижней 
  части экрана. 
＊Нажмите кнопку OK снова для отображения панели инструментов на экране. 
  Нажимайте кнопки ◄/►, затем нажмите кнопку OK для выбора таких функций, 
  как Воспроизведение, Пауза, Предыдущий, Следующий, Повернуть, Увеличить, 
  Настройки Музыки из панели инструментов на экране. 
＊Нажмите кнопку INFO (ИНФОРМАЦИЯ) для просмотра подробной информации 
  о текущих воспроизводимых фотографических файлах. 
＊Нажмите кнопку  или EXIT (ВЫХОД) для выхода из режима воспроизведения 
  и возврата к странице со списком файлов. 
- Музыка 

Нажимайте кнопки ◄/► для выбора Музыки в главном меню, затем нажмите 
кнопку OK для входа. Музыкальные файлы можно воспроизвести только в этой 
категории меню. 
Нажимайте кнопки ◄/►/▲/▼ для выбора желаемой папки или файла, а затем 
нажмите кнопку OK для воспроизведения. 
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При воспроизведении музыкальных файлов: 

 

＊Нажмите кнопку EXIT (ВЫХОД), чтобы скрыть панель инструментов в нижней 
  части экрана. 
＊Нажмите кнопку OK снова для отображения панели инструментов на экране. 
  Нажимайте кнопки ◄/►, затем нажмите кнопку OK для выбора таких функций, 
  как Предыдущий, Следующий, Воспроизведение, Пауза, Перемотка вперед, 
  Перемотка назад, Настройка воспроизведения из панели инструментов на 
  экране. 
＊Нажмите кнопку INFO (ИНФОРМАЦИЯ) для просмотра подробной информации 
  о текущих воспроизводимых музыкальных файлах. 
＊Нажмите кнопку  или EXIT (ВЫХОД) для выхода из режима воспроизведения 
  и возврата к странице со списком файлов. 
- Видео 

Нажимайте кнопки ◄/► для выбора Видео в главном меню, затем нажмите 
кнопку OK для входа. 
Видеофайлы можно воспроизвести только в этой категории меню. 
Нажимайте кнопки ◄/►/▲/▼ для выбора желаемой папки или файла, затем 
нажмите кнопку OK для воспроизведения файлов в полноэкранном режиме. 
При воспроизведении видеофайлов: 

 

＊Нажмите кнопку EXIT (ВЫХОД), чтобы скрыть панель инструментов в нижней 
части экрана. 
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＊Нажмите кнопку OK снова для отображения панели инструментов на экране. 
  Нажимайте кнопки ◄/►, затем нажмите кнопку OK для выбора таких функций, 
  как Воспроизведение, Пауза, Предыдущий, Следующий, Перемотка вперед, 
  Перемотка назад, Настройка из панели инструментов на экране. 
＊Нажмите кнопку INFO (ИНФОРМАЦИЯ) для просмотра подробной информации 
  о текущих воспроизводимых видеофайлах. 
＊Нажмите кнопку  или EXIT (ВЫХОД) для выхода из режима воспроизведения 
  и возврата к странице со списком файлов. 
- Приложения 

Нажимайте кнопки ◄/► для выбора Приложений в главном меню, затем нажмите 
кнопку OK для входа.  
Нажимайте кнопки ◄/►/▲/▼ для выбора желаемой папки или файла, затем 
нажмите кнопку OK для воспроизведения файлов в полноэкранном режиме. 
Файлы ТХТ можно воспроизвести только в этой категории меню. Вы можете найти 
все файлы APK для установки в этом файле. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

Чтобы воспроизвести Ваши мультимедийные файлы, убедитесь, что Вы выбрали 
правильный значок в главном меню воспроизведения мультимедийных файлов. 
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Настройки                                                                      

 

Нажимайте кнопки ▲/▼/◄/► для выбора настроек, и нажмите кнопку OK для 
входа в подменю. 
(Доступные варианты: Настройка сети, Настройка времени, Общие настройки, О 
телевизоре) 
Настройка сети 

Вы можете настроить свой телевизор так, чтобы он имел доступ к Интернету 
через локальную сеть (LAN) с помощью проводного или беспроводного 
соединения. 
Для стабильного подключения к Интернету рекомендуется использовать 
проводное соединение или установить беспроводной маршрутизатор рядом с 
телевизором. 

 

- Проводная сеть 
Перед началом процесса настройки для подключения к проводной сети 
обязательно подключите телевизор к своему интернет-маршрутизатору с 
помощью кабеля Ethernet RJ45. 
Нажмите кнопку OK и выберите «Ручная настройка», а затем выберите пункт 
«Автоматическое получение IP», щелкните по нему, чтобы включить его. 
Подождите минуту, пока смарт-телевизор подключится. Второй параметр (IP) 
отображает IP-адрес. 
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- Беспроводная сеть 

 Нажимайте кнопки ▲/▼ и выберите параметр «Беспроводная сеть», нажмите 
 кнопку OK для входа в подменю. 
 Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора Вашего сигнала Wi-Fi. Нажмите кнопку OK, 
 чтобы отобразить экран для ввода пароля. 
 Введите пароль для Wi-Fi здесь. Вы можете нажимать кнопку вверх / вниз / влево 
 / вправо, чтобы выбрать нужный символ на экранной клавиатуре; нажмите 
 кнопку OK для ввода символа или цифры. 
 После ввода правильного пароля выберите пункт «Подключиться» и нажмите 
 кнопку OK для установления Wi-Fi соединения. Если соединение будет удачным, 
 сигнал Wi-Fi будет обозначен символом ”√ ”, а справа будет отображаться 
 уровень сигнала. 
 
Добавление сети  
Вы также можете добавить сеть Wi-Fi вручную, выбрав Добавить другие сети. 

 
 
Настройка времени  

Нажимайте кнопки ◄/► для выбора Настройки времени, и нажмите кнопку OK 
для входа в подменю.  

(Доступные варианты: Автоматическая настройка даты и времени, Часовой пояс, 
Настройка времени, Настройка даты, Летнее время, 24 часа.)  
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 Автоматическая настройка даты и времени 
 Получите текущее время и дату в автоматическом режиме.  
 Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора функции «Автоматическая настройка даты 
 и времени», и нажмите кнопку OK для входа в подменю. 
 (Доступные варианты: Использовать время, предоставленное сетью, 
 Использовать время, предоставленное транспортным потоком данных, 
 Отключено.) 
 
- Часовой пояс   
Выберите местный часовой пояс.   
Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора часового пояса, и нажмите кнопку OK для  

 выбора.  
- Настройка времени   
Отредактируйте текущее время.   
Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора установки времени и нажмите кнопку OK  

 для редактирования.  
- Настройка даты   
Отредактируйте текущую дату.   
Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора настройки даты, и нажмите кнопку OK для  

 редактирования.  
- Летнее время   

Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора летнего времени, и нажмите кнопку OK для  
 его включения и выключения.  
- 24 часа   
Выберите 12 часов или 24 часа.   
Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора параметра 24 часа, и нажмите кнопку OK  

 для его включения и выключения.  

Общие настройки  

Нажимайте кнопки ◄/► для выбора Общих настроек, и нажмите кнопку OK для  
входа в подменю.  

(Доступные варианты: Языковые настройки, Управление приложением,  

Обновления беспроводным способом, Восстановление системы.)  
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- Языковые настройки 

  Установка языка для текущего экрана.   
Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора настроек языка и нажмите кнопку OK,   чтобы установить.  

- Управление приложением 
  

Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора управления приложением и нажмите  
 кнопку OK для входа в подменю   
После входа в это подменю Вы можете выбрать варианты: Установить или  

 Удалить приложение.  
- Обновления беспроводным способом   
Обновление до новейшей версии системы.   
Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора Обновления беспроводным способом и  

 нажмите кнопку OK для обновления системы.  
- Восстановление системы   
Восстановление системы в исходное состояние.   
Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора Восстановление системы и нажмите кнопку  

 OK для восстановления системы. 
 
О телевизоре  

Просмотр информации о системе.  
Нажимайте кнопки ◄/► для выбора пункта «О телевизоре» и нажмите кнопку  
OK для входа в подменю. 
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Использование функции телетекста

3. Нажмите кнопку , чтобы войти в режим Mix, эта функция позволяет 
  наложить страницу телетекста на телевизионную программу. 
4. Нажмите кнопку повторно или перейдите в обычный режим TV/DTV. 
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