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Натисніть, щоб 
переключитися на 
цифровий канал з 
радіоканалу або на 
радіоканал з 
цифрового каналу.

Цифрова навігація 
по ТВ-сигналам.

Запис







SPDIF

AD Switch

Натисніть кнопку ▼ / ▲для вибору режиму SPDIF, потім натисніть 
кнопку ◄ / ► ,щоб обрати відключити/PCM/авто.

Натисніть кнопку ▼ / ▲ , щоб обрати перемикач AD, потім натисніть 
кнопку◄ / ► , щоб обрати вмикання або вимиканя.
Функція для людей з послабленим зором, до треків додається 
звуковий опис поточного екрану.
Для підтримки потрібен потік коду.



Часовий пояс Натисніть кнопку▼ / ▲ ,щоб обрати часовий пояс, натисніть 
кнопку Enter, щоб  увійти в підменю. 

 Автоматичне перемикання в режим очікування
 
  Натисніть кнопку▼ / ▲ , щоб обрати Auto Standby (автоматичне перемикання в 
режим очікування), потім натисніть кнопку Enter, щоб увійти в підменю.

 Натисніть кнопку▼ / ▲, щоб обрати.

 Підказки: якщо пульт дистанційного керування не виконує будь-яких дій за 
передбачуваний час, він відключиться автоматично. При виконанні будь-якої 
операцію він скине час.
 



Система блокування

Меню блокування
Натисніть кнопку MENU (меню) для відображення головного меню.
Натисніть кнопку ◄ / ► для вибору блокування в головному меню.

1. Натисніть кнопку ▼ / ▲  щоб обрати варіант, який ви хочете налаштувати в меню 

LOCK SYSTEM (система блокування).

2.Натисніть кнопку ENTER/◄ / ► для налаштування.

3. Після закінчення налаштування натисніть кнопку Меню, щоб повернутися до 

попереднього меню.

 

Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору системи блокування, потім 

натисніть кнопку Enter, щоб зробити наступні 3 опції дійсними. 

Пароль по замовчуванню 0000. Якщо ви забули свій пароль, 

зателефонуйте в сервісний центр.

Встановіть пароль

Натисніть кнопку ▼ / ▲ , щоб обрати налаштування пароля, 

потім натисніть кнопку Enter, щоб увійти в підменю і встановити 

новий пароль. 

Блокування каналу

Натисніть кнопку  ▼ / ▲ , щоб обрати блокування каналу, потім натисніть кнопку Enter, 
щоб увійти в підменю для вибору. 
Натисніть зелену кнопку, щоб заблокувати або розблокувати канал.

Батьківський контроль

Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору батьківського контролю, потім натисніть кнопку 
Enter, щоб увійти в підменю і вибрати вік ваших дітей. 

Блокування клавіш
Натисніть кнопку ▼ / ▲для вибору блокування клавіатури, потім натисніть кнопку ◄ / ► 
для вимикання або вмикання. Коли блокування клавіш ввімкнене, ви не можете 
використовувати кнопки панелі клавіатури. 



Режим готелю

1.Натисніть кнопку ▼ / ▲ на пульті дистанційного керування, щоб обрати режим готелю 

   в меню LOCK (блокування). 

2. Натисніть кнопку Enter на пульті дистанційного управління, щоб увійти в підменю.

3. Після закінчення наллаштування натисніть кнопку Enter для збереження і повернення в

    попереднє меню.

Режим готелю

Натисніть кнопку  ▼ / ▲для вибору режиму готелю, потім натисніть кнопку◄ / ► для 

вибору вмикання або вимикання.  

Блокування джерела

Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору блокування джерела, потім натисніть кнопку Enter, 

щоб увійти в підменю для вибору. 

Джерело за замовчуванням

Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору джерела за замовчуванням, потім натисніть кнопку 

Enter, щоб увійти в підменю для вибору. 

Програма за замовчуванням

Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору програми за замовчуванням, потім натисніть кнопку 

◄ / ► для налаштування. 

Команда доступна, коли джерело за замовчуванням — телевізор.

Максимальна гучність

Натисніть кнопку  ▼ / ▲ для вибору максимальної гучності, потім натисніть кнопку  ◄ / ►

для налаштування. 

Розблокування

Натисніть кнопку▼ / ▲ ,щоб обрати Clear Lock (зняти блокування), потім натисніть кнопку 

Enter, щоб очистити попередні налаштування. 



Меню налаштування

Натисніть кнопку MENU (меню) для відображення головного меню.
Натисніть кнопку ◄ / ► ,щоб обрати SETUP (налаштування) в головному меню. 

1.Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору опції, яку ви хочете налаштувати в меню SETUP 

   (налаштування). 

2. Натисніть кнопку ENTER для налаштування.

3. Після закінчення налаштування натисніть кнопку Enter для збереження і повернення 

в попереднє меню.

 Мова екранного меню

Оберіть мову екранного меню. За замовчуванням обрано англійську мову в якості мови 
меню. Натисніть кнопку ▼ / ▲ / ◄ / ► для вибору мови меню. 
 
  Мова телетексту (TT Language)
 Натисніть кнопку▼ / ▲ для вибору мови телетексту. потім натисніть Enter, щоб увійти 
 в підменю. 
Натисніть кнопку ▼ / ▲ / ◄ / ► для вибору мови меню.

Мова аудіо
Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору мову звукового супроводу, потім натисніть кнопку 
Enter, щоб увійти в підменю. 
Натисніть кнопку ◄ / ► для вибору головної мови звукового супроводу. 
Натисніть кнопку ▼ / ▲ / ◄ / ► для вибору мови звукового супроводу. 

Мова субтитрів
Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору мови телетексту, потім натисніть Enter, щоб увійти 
в підменю. 
Натисніть кнопку  ◄ / ► для вибору головної мови субтитрів. 
Натисніть▼ / ▲ / ◄ / ► для вибору мови субтитрів. 

Режим для людей з порушенням слуху
Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору Hearing Impaired (режим для осіб з порушеннями слуху), 
потім натисніть кнопку Enter, щоб вибрати його вмикання або вимикання. 
Файлова система PVR 

 Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору файлової системи персонального пристрою відеозапису, 
 потім натисніть кнопку Enter, щоб увійти в підменю. 
 Натисніть кнопку  ▼ / ▲ для вибору Check PVR File System (перевірити файлову систему 
 персонального пристрою відеозапису), потім натисніть кнопку Enter, щоб увійти. Тоді буде 
 перевірена швидкість USB. 

HDMI CEC

Environment                                    On 



Відношення сторін
Натисніть кнопку▼ / ▲ для вибору відношення сторін, потім натисніть кнопку Enter, щоб 
увійти в підменю. 
Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору відношення сторін. (Доступні настройки: авто, 4: 3, 
16: 9, Зум 1, Зум 2). 

 

Синій екран
Натисніть кнопку▼ / ▲ для вибору синього екрану, потім натисніть кнопку Enter, щоб 
обрати вмикання або вимикання. 

Початкове налаштування

Натисніть кнопку ▼ / ▲ , щоб обрати початкове налаштування, потім натисніть кнопку 
Enter, щоб увійти. 
Скидання
Натисніть кнопку▼ / ▲ для вибору Reset (скидання), потім натисніть кнопку Enter, щоб 
увійти в підменю. 
 
Оновлення ПЗ (USB)
Натисніть кнопку▼ / ▲ для вибору оновлення ПЗ (USB), підключіть USB до слоту USB, 
натисніть кнопку Enter, щоб оновити потрібне ПО. 

 HDMI CEC

 Натисніть кнопку▼ / ▲ , щоб обрати HDMI CEC, потім натисніть кнопку Enter, щоб увійти 
 в підменю. 

 
 
 
 

Управління CEC     Натисніть кнопку  ◄ / ► для вмикання/
                                 вимикання управління CEC.

Функція Device 
Auto   
       

Автоматичне 
ввімкнення 
телевізора  

Список пристроїв   Натисніть кнопку Enter, щоб відкрити 
                                 головне меню пристрою.
                                 
Меню пристроїв      Натисніть кнопку Enter, щоб відкрити Device 
                                  Menu (меню пристроїв).

Control

Device Auto Power Off

TV Auto Power On

Device Menu

Натисніть кнопку ◄ / ►, щоб ввімкнути 
функцію Device Auto Живлення відключено 
Живлення вимкнено або ввімкнено

Натисніть кнопку ◄ / ►, щоб ввімкнути/
вимкнути автоматичне ввімкнення живлення.
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Цифровая навигация 
по ТВ-сигналам.

Нажмите, чтобы 
переключиться на 
цифровой канал с 
радиоканала или на 
радиоканал с 
цифрового канала.

Запись









 SPDIF Mode

AD Switch

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора режима SPDIF, затем 
нажмите кнопку  ◄ / ► ,чтобы выбрать отключить/PCM/
авто.

Нажмите кнопку ▼ / ▲ ,чтобы выбрать переключатель AD, 
затем нажмите кнопку  ◄ / ► ,чтобы выбрать включение 
или отключение.
Функция для людей с ослабленным зрением, к трекам 
добавляется звуковое описание текущего экрана.
Для поддержки нужен поток кода. 



Часовой пояс

 Auto Standby
 
 

 
 Нажмите кнопку▼ / ▲ для выбора. 

 Подсказки: если пульт дистанционного управления не 
выполняет каких-либо действий за предполагаемое время, 
он отключится автоматически. При выполнении какой-либо 
операцию он сбросит время.

Нажмите кнопку  ▼ / ▲ для выбора часового пояса, 
нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю.

Нажмите кнопку  ▼ / ▲ чтобы выбрать Auto Standby 
(автоматическое переключение в режим ожидания), 
затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю. 



Система блокировки

Меню блокировки
Нажмите кнопку MENU (меню) для отображения главного меню.
Нажмите кнопку ◄ / ► для выбора блокировки в главном меню. 

1. Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать вариант, который вы хотите настроить в меню 

    LOCK SYSTEM (система блокировки).

2. Нажмите кнопку ENTER/◄ / ► для настройки.

3. После окончания настройки нажмите кнопку Меню, чтобы вернуться к предыдущему 

    меню.

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора системы блокировки, затем 

нажмите кнопку Enter, чтобы сделать следующие 3 опции 

действительными.

Пароль по умолчанию 0000. Если вы забыли свой пароль, позвоните 

в сервисный центр.

Установите пароль

Нажмите кнопку ▼ / ▲ ,чтобы выбрать установку пароля, затем 

нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю и установить 

новый пароль.

Блокировка канала

Нажмите кнопку ▼ / ▲,чтобы выбрать блокировку канала, затем нажмите кнопку Enter, 
чтобы войти в подменю для выбора.
Нажмите зеленую кнопку, чтобы заблокировать или разблокировать канал.

Родительский контроль

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора родительского контроля, затем нажмите кнопку Enter, 
чтобы войти в подменю и выбрать возраст ваших детей.

Блокировка клавиш
Нажмите кнопку ▼ / ▲для выбора блокировки клавиатуры, затем нажмите кнопку◄ / ► 
для отключения или включения. Когда блокировка клавиш включена, вы не можете 
использовать кнопки клавишной панели.



Режим отеля

1. Нажмите кнопку  ▼ / ▲ на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим 

    отеля в меню LOCK (блокировка).

2. Нажмите кнопку Enter на пульте дистанционного управления, чтобы войти в подменю.

3. После окончания настройки нажмите кнопку Enter для сохранения и возврата в 

    предыдущее меню.

Режим отеля

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора режима отеля, затем нажмите кнопку ◄ / ► для выбора 

включения или выключения.

Блокировка источника

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора блокировки источника, затем нажмите кнопку Enter, 

чтобы войти в подменю для выбора.

Источник по умолчанию

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора источника по умолчанию, затем нажмите кнопку Enter, 

чтобы войти в подменю для выбора.

Программа по умолчанию

Нажмите кнопку▼ / ▲ для выбора программы по умолчанию, затем нажмите кнопку  ◄ / ► 

для настройки.

Доступна, когда источник по умолчанию — телевизор.

Максимальная громкость

Нажмите кнопку▼ / ▲ для выбора максимальной громкости, затем нажмите кнопку  ◄ / ►

 для настройки.

Снятие блокировки

Нажмите кнопку▼ / ▲ ,чтобы выбрать Clear Lock (снять блокировку), затем нажмите 

кнопку Enter, чтобы очистить предыдущие настройки.
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Меню настройки

Нажмите кнопку MENU (меню) для отображения главного меню.

Нажмите кнопку ◄ / ►  чтобы выбрать SETUP (настройка) в главном меню.

1. Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора опции, которую вы хотите настроить в меню 

    SETUP (настройки).

2. Нажмите кнопку Enter для настройки.

3. После окончания настройки нажмите кнопку Enter для сохранения и возврата в 

    предыдущее меню.

 Язык экранного меню

Выберите язык экранного меню. По умолчанию выбран английский язык в качестве 
языка меню. Нажмите кнопку ▼ / ▲ / ◄ / ► для выбора языка меню.
 
  Язык телетекста (TT Language)
 Нажмите кнопку▼ / ▲ для выбора языка телетекста, затем нажмите кнопку Enter, чтобы 
 войти в подменю.
 Нажмите кнопку▼ / ▲ / ◄ / ► для выбора языка телетекста.

Язык аудио
 Нажмите кнопку▼ / ▲ для выбора язык звукового сопровождения, затем нажмите кнопку 
 Enter, чтобы войти в подменю.
 Нажмите кнопку◄ / ► для выбора главного из языков звукового сопровождения.
 Нажмите кнопку ▼ / ▲ / ◄ / ► для выбора языка звукового сопровождения.

Язык субтитров
Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора языка субтитров, затем нажмите кнопку Enter, чтобы 
войти в подменю.
Нажмите кнопку ◄ / ► для выбора главного языка субтитров.
Нажмите кнопку ▼ / ▲ / ◄ / ► для выбора языка субтитров. 

Режим для людей с нарушением слуха
Нажмите кнопку  ▼ / ▲ для выбора Hearing Impaired (режим для лиц с нарушениями 
слуха), затем нажмите кнопку Enter, чтобы выбрать его включение или отключение.

Файловая система PVR
Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора файловой системы персонального устройства 
видеозаписи, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю.
Нажмите кнопку ▼ / ▲для выбора Check PVR File System (проверить файловую систему 
персонального устройства видеозаписи), затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти. 
Тогда будет проверена скорость USB
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HDMI CEC

Environment                                    On 



Отношение сторон
Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора отношения сторон, затем нажмите кнопку Enter, чтобы 
войти в подменю.
Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора отношения сторон. (Доступные настройки: авто, 4:3, 
16:9, Зум 1, Зум 2).

 

Синий экран
Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора синего экрана, затем нажмите кнопку Enter, чтобы 
выбрать включение или отключение.

 Первоначальная настройка
 Нажмите кнопку▼ / ▲ чтобы выбрать первоначальную настройку, затем нажмите кнопку 
 Enter, чтобы войти.
 
 Сброс 
 Нажмите кнопку▼ / ▲ для выбора Reset (сброс), затем нажмите кнопку Enter, чтобы 
 войти в подменю.
 
 Обновление ПО (USB)
 Нажмите кнопку▼ / ▲ для выбора обновления ПО (USB), подключите USB в слот USB, 
 нажмите кнопку Enter, чтобы обновить нужное ПО.
 
 HDMI CEC
 Нажмите кнопку ▼ / ▲чтобы выбрать HDMI CEC, затем нажмите кнопку Enter, чтобы 
 войти в подменю.

 
 
 
 

Управление CEC       Нажмите кнопку  ◄ / ► для включения/
                                    отключения управления CEC.

Функция Device 
Auto      

Автоматическое 
включение питания 
телевизора    

Список устройств       Нажмите кнопку Enter, чтобы открыть 
                                      главное меню устройства.

Меню устройств          Нажмите кнопку Enter, чтобы открыть 
                                      Device Menu (меню устройств).

Control

Device Auto Power Off

TV Auto Power On

Device Menu

Нажмите кнопку  ◄ / ► чтобы включить
функцию Device Auto Питание отключено 
Питание отключено или выключено
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Нажмите кнопку  ◄ / ► чтобы включить/
отключить автоматическое включение 
питания. 
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