
LED-24G5000 Smart + T2



1



2



3

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. 



4



5



Передня панель
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Датчик ДУ
Індикатор живлення

 : Кнопка POWER



Задня панель
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COMPONENT (YPbPr):
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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. 

  

1 2

3

4 5

6 8
97

10

33

 Пульт дистанційного керування 
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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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 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. 

25

APP Store (магазин додатків)                                                

 
Під час входу в «AppStore» активною є функціональна вкладка за замовчуванням. 
На вкладках "Головна сторінка", "Програми", "Пакет", "Користувач" та 
"Налаштування" Ви можете знайти повний список, вибравши функціональну 
вкладку ліворуч. 
Натисніть кнопку відповідного напрямку для переходу на іншу вкладку, і натисніть 
кнопку OK, щоб натискати різні кнопки для виконання різноманітних операцій, а 
потім виконайте вказівки меню для виконання наступних операцій. Натисніть 
кнопку EXIT (ВИХІД)  для повернення до попереднього інтерфейсу. 
Завантаження додатків 
Оберіть додаток зі списку, натисніть кнопку OK для відображення докладної 
інформації про вибраний Вами додаток.  
Натисніть “Завантажити” для завантаження додатка, система запустить фонове 
завантаження та встановить його на локальний пристрій або USB-пристрій.



















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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 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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Передняя панель
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 : Кнопка POWER

Датчик ДУ
Индикатор питания



Задняя панель
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COMPONENT (YPbPr):
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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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 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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APP Store (магазин приложений)                                                                  

 
При входе в «App Store» активна функциональная вкладка по умолчанию. На 
вкладках «Главная страница», «Программы», «Пакет», «Пользователь» и 
«Настройка» Вы можете найти полный список, выбрав функциональную вкладку 
слева. 
Нажмите кнопку соответствующего направления для перехода на другую вкладку, 
и нажмите кнопку OK, чтобы нажимать разные кнопки для выполнения различных 
операций, а затем выполните инструкции меню для выполнения следующих 
операций. Нажмите кнопку EXIT (ВЫХОД) для возврата к предыдущему 
интерфейсу. 
Загрузка приложений 
Выберите приложение из списка, нажмите кнопку OK для отображения подробной 
информации о выбранном Вами приложении. 
Нажмите «Загрузить» для загрузки приложения, система запустит фоновую 



















 Руководство по устранению неисправностей 
 

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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